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EDITORIAl

Caros Congressistas,

O Comitê Organizador do XVII Congresso Brasileiro de Toxicologia está honrado em dar as boas vindas 
a Ribeirão Preto, para o maior evento de toxicologia do Brasil.

O tema escolhido para esta edição “A Toxicologia em uma economia emergente: os desafios para um 
mundo sustentável” sintetiza as necessidades e preocupações de nosso país, uma economia em amplo 
crescimento econômico, em propor avanços cogentes dentro de uma ciência multidisciplinar chamada 
toxicologia.

Nesta edição buscou-se prezar pela qualidade científica, ampliando consideravelmente e de forma 
equilibrada a participação das diversas sub-áreas da toxicologia. Tanto temas clássicos, com tradição em 
edições anteriores, quanto sub-áreas emergentes no Brasil, como a nanotoxicologia, cosmetoxicologia, 
neurotoxicologia, toxicologia reprodutiva, toxinologia, poluição ambiental e seus efeitos fazem parte do 
Programa Científico. 

Dentre os inúmeros palestrantes de elevado destaque no Brasil e exterior que estarão presentes, 
compartilhando seus conhecimentos e suas experiências científicas, contamos em especial com a presença 
de oito editores das principais revistas de toxicologia: Toxicological Sciences, Toxicology, Mutation Research, 
Journal of Toxicology and Environmental Health, Reproductive Toxicology, Toxicology Mechanisms and 
Methods e Environmental Research.

O número de resumos enviados e aceitos é recorde, totalizando 518, dos quais 478 serão apresentados 
em pôsteres e 40 de forma oral. Pela primeira vez contaremos com uma edição especial para o evento de 
um periódico indexado e de prestígio na área de toxicologia, o Journal of Toxicology and Environmental 
Health. Isto demonstra o interesse cada vez maior da comunidade científica internacional nas pesquisas 
realizadas em nosso país. 

Finalmente, gostaríamos de desejar um ótimo evento a todos os participantes. Aproveitem estes quatro 
dias para discutir e compartilhar achados científicos, conhecimentos e experiências diversas em toxicologia, 
com colegas do Brasil e do exterior para que nosso país possa vencer os desafios toxicológicos para uma 
vida sustentável.

Ribeirão Preto, 22 de junho de 2011.

 Prof. Dr. Fernando Barbosa Júnior  Prof. Dr. Maurício Yonamine
   Presidente do Congresso Presidente da Comissão Científica 





SÍNTESE DO  
PROGRAMA CIENTÍFICO





PROGRAMA OFICIAL





Programa 

 V

Dia 22 de junho – quarta feira/wednesday

12:00 – 19:00 
Secretaria/Secretariat
Entrega de Materiais/ Congress Material Pickup

08:00 – 12:00 
Curso/ Course

Sala Rubi/ Room
Getting a manuscript accepted and published more 
quickly - what can the author do to help?
Gisela de Aragão Umbuzeiro/ 
Errol Zeiger

Sala Topázio/ Room
Toxicologia e as Ciências Forenses
José Luiz da Costa 
Wanderson Romão 
Paulo Fernando Malizia 
Marcos Fernando Santos Mello 
Rafael Lanaro

Sala Ágata/ Room 
Avaliação de Risco
Elizabeth de Souza Nascimento

Sala Opala/ Room
Cosmetotoxicologia: a segurança de produtos cosméticos
Dermeval de Carvalho 
Chantra Eskes

Sala Ametista/ Room 
Encontro de Pós-Graduação dos PPGs em Toxicologia 
(USP) e Saúde e Ambiente (FIOCRUZ)” 

Sala Esmeralda/ Room
Técnicas analíticas avançadas para determinações de 
compostos orgânicos e inorgânicos com vistas às apli-
cações em Toxicologia
Perkin Elmer

14:00 – 18:00

Sala Rubi/ Room
Getting a manuscript accepted and published more 
quickly - what can the author do to help?
Gisela de Aragão Umbuzeiro 
Errol Zeiger

Sala Topázio/ Room
Toxicologia e as Ciências Forenses
José Luiz da Costa 
Wanderson Romão 
Paulo Fernando Malizia 
Marcos Fernando Santos Mello 
Rafael Lanaro 

Sala Ágata/ Room 
Avaliação de Risco
Elizabeth de Souza Nascimento

Sala Opala/ Room
Fundamentos de Higiene Ocupacional
Walter dos Reis Pedreira Filho 
Alcinéia Meigikos dos Anjos Santos 

Sala Ametista/ Room 
Encontro de Pós-Graduação dos PPGs em Toxicologia 
(USP) e Saúde e Ambiente (FIOCRUZ)

Sala Esmeralda/ Room
Toxicopatologia
Noeme Souza Rocha 
Carla Adriene S. Franchi 
Bruno Cogliati

18:30  
Cerimônia/ Ceremony

Sala Topázio/ Room
Cerimônia de Abertura/ Opening Ceremony 

20:00 – 20:40 
Conferência de Abertura/ Opening Confe-
rence 

Sala Topázio/ Room
How Toxicology Research is Changing
Curtis Klaassen

21h 
Social/Social
Coquetel/ Cocktail
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Dia 23 de junho – quinta feira/thrusday

8:30 - 10:00 
Simpósio - Mesa Redonda/  
Symposium - Round Table 

Sala Rubi/ Room
TOXICOLOGIA REGULATÓRIA
Chairperson: Gisela de Aragão Umbuzeiro

Rubia Kuno
Estabelecimento de padrões e critérios de qualidade ambiental

Jose Agenor da Silva 
ANVISA

José Tarcísio P. Buschinelli
Regulação da Toxicologia Ocupacional no Brasil –  
História e Perspectivas futuras

Sala Topázio/ Room
NEW APPROACHS FOR THE HAZARD CHARACTERI-
ZATION AND RISK ASSESSMENT OF MUTAGENIC AND 
CARCINOGENIC COMPOUNDS
Chairperson: Sam Kacew

Shadia M. Ihlaseh
Carcinogenic mode of action: characterizing key events in a 
rat urinary bladder tumor

Bennard Ravenzway
Initiatives to decrease redundancy in animal testing of pes-
ticides

David De Marini
Genotoxicity of swimming pool water and risk for bladder 
cancer from drinking water 

Sala Ágata/ Room 
TOXICOLOGIA CLÍNICA
Chairperson: Carlos Augusto Mello da Silva

Bruno Megarbane
Management of cyanide poisoning: which antidote to choose 
in 2011

Eduardo Mello Capitani
Monóxido de carbono; diagnóstico e tratamento

Fábio Bucaretchi
Metemoglobinemias adquiridas: diagnóstico e tratamento

Sala Ametista/ Room 
TOXICOLOGIA FORENSE
Chairperson: Mauricio Yonamine

Michael David Osselton
Pharmacogenomics applied to Forensic Sciences

Vilma Leyton
Álcool, drogas e direção veicular

Bruno Spinosa
Toxicologia Postmortem

Sala Esmeralda/ Room
TOXICOLOGIA DE ALIMENTOS
Chairperson: Félix Guilhermo Reys Reys

Arturo Anadón
Utilización ilegal de promotores del crecimiento y su implica-
ción en la salud

Pedro C. Binsfeld
Aspectos de segurança alimentar de Organismos Genetica-
mente Modificados (OGMs)

Félix Guilhermo Reys Reys
Resíduos de Medicamentos em alimentos

10:00 - 10:30 - COFFEE BREAK

10:00-11:00 
VISITAÇÃO AOS PÔSTERES/  
POSTER SESSION 1

11:00 - 12:00 
Conferência/Lecture

Sala Rubi/ Room
TOXICOLOGIA EXPERIMENTAL
Chairperson: Franciso J.R. Paumgartten

Paavo Honkakoski
Nuclear receptors CAR and PXR in toxicity – a general over-
view of CAR and PXR, their role in toxicity, species differen-
ces and ligand specificities 

Sala Topázio/ Room
AVALIAÇÃO DE RISCO
Chairperson: Ellen Silbergeld

Sam Kacew
Critical factors to consider in toxicity testing 

Sala Ágata/ Room 
TOXICOLOGIA CLÍNICA
Chairperson: Fábio Bucaretchi

Bruno Megarbane
Drug-Induced cardiovascular failure

Sala Ametista/ Room
TOXICOLOGIA FORENSE
Chairpersons: Bruno Spinosa/Fritz Pragst

Michael David Osselton
Forensic Toxicology: past, present and future 

Sala Esmeralda/ Room
TOXICOLOGIA DE ALIMENTOS
Chairperson: Félix Guilhermo Reys Reys

Arturo Anadón 
Residos de medicamentos veterinarios. Establecimientos de  
LMR y tiempos de espera

12:00 – 14:00 
ALMOÇO/LUNCH
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14:00 - 15:30 
Simpósio/ Symposium

Sala Rubi/ Room
COSMETOXICOLOGIA
Chairperson: Dermeval de Carvalho

Gerhard Nohynek
Safe use of nanotechnology in personal care products

Chantra Eskes
Use of in vitro data for regulatory and industrial purposes

Sala Topázio/ Room
TOXICOLOGIA REPRODUTIVA
Chairperson: Wilma de Grava Kempinas

Anderson Joel Martino Andrade
Developmental exposure to phthalates: a rat model of the 
human testicular dysgenesis syndrome

Juliana Elaine Perobelli
The peripubertal phase as a developmental window for 
reproductive toxicology studies

Sala Agata/ Room
TOXICOLOGIA ANALÍTICA
Chairpersons: Ernani Pinto Júnior/ José Luiz da Costa

Fritz Pragst
Progress in retrospective detection of drug and alcohol abu-
se by hair analysis

Henrique M.G. Pereira
Controle de Dopagem no Brasil – O desafio olímpico

Ernani Pinto Júnior
Mass Spectrometry as a tool in modern toxicological assays

Sala Ametista/ Room 
MUTAGÊNESE E CARCINOGÊNESE: AVANÇOS E  
DESAFIOS
Chairperson: Lusânia Maria Greggi Antunes

Errol Zeiger
International harmonization and standardization of mutage-
nicity assays.

Ilce Mara Colus
Antimutagênese de produtos naturais como alvo para qui-
mioprevenção do câncer

Mariana Leal
Experimental gastric carcinogenesis in Cebus apella nonhu-
man primates 

Sala Esmeralda/ Room
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E SEUS EFEITOS NA SAÚDE
Chairperson: Heloisa Bueno

Paulo Hilário Nascimento Saldiva
A Ciência como Promotora da Saúde Ambiental

Maria Lúcia Bueno Garcia
Poluição do Ar e Saúde: Constatação Clínica e Experimental

Heloisa Bueno
O Papel dos Metais na Embriotoxicidade das Partículas 
Atmosféricas Urbanas

15:30 - 16:30 
Conferência/ Lecture

Sala Rubi/ Room
COSMETOTOXICOLOGIA
Chairperson: Dermeval de Carvalho

Gerhard Nohynek
Safety assessment of personal care products/cosmetics and 
their ingredients

Sala Topázio/ Room
TOXICOLOGIA REPRODUTIVA
Chairpersons: Wilma de Grava Kempinas / Francisco J.R. 
Paumgartten

Thomas B. Knudsen
High-throughput screening, predictive modeling and compu-
tational embryology 

Sala Agata/ Room
TOXICOLOGIA ANALÍTICA
Chairperson: José Luiz da Costa

Fritz Pragst
Systematic Toxicological Analysis 

Sala Ametista/ Room 
MUTAGÊNESE E CARCINOGÊNSE: AVANÇOS E DESAFIOS
Chairperson: Gisela de Aragão Umbuzeiro

Errol Zeiger
The use of DNA adducts in mutagenicity and carcinogenicity 
risk assessment.

Sala Esmeralda/ Room
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E SEUS EFEITOS NA SAÚDE
Chairpersons: Paulo H.N. Saldiva/Heloisa Bueno

Alfésio Luís Ferreira Braga
Conceito de poluição do ar e aspectos epidemiológicos

16:30-17:00 - COFFEE BREAK

16:30 - 17:30 
SESSÃO DE PÔSTER 1 / POSTER SESSION

17:30 – 18:30 
Apresentações orais

Sala Rubi/ Room
Toxicologia Alimentos e Ocupacional

Sala Topázio/ Room
Social e Forense 

Sala Agata/ Room
Toxicologia de Medicamentos e Cosméticos;  
Toxicologia Regulatória e Toxicovigilância

Sala Ametista/ Room 
Toxicologia Ambiental e Ecotoxicologia

Sala Esmeralda/ Room
Toxicologia Experimental

18:30 
Assembleia Geral da SBTOx
Sala Topázio/ Room
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Dia 24 de junho – sexta feira/friday

8:30 - 10:00  
Simpósio/ Symposium

Sala Rubi/ Room
NEUROTOXICOLOGIA
Chairperson: Tânia Marcourakis

Catarina Resende de Oliveira
Interações entre cocaína e opióides. Implicações na neuro-
toxicidade do speedball

Raúl Bonne Hernández
Neurotoxicologia ambiental do manganês: é a hora de rea-
valiar os valores de referência ambiental para este metal?

Eugênio Vilanova
Neurotoxicity of organophosphorus compounds, from che-
mistry to biology: molecular, kinetic, and in vitro cell studies 
on the role of esterases in biotransformation, neurotoxicity 
and neurodevelopmental alterations

Sala Topázio/ Room
ECOTOXICOLOGIA
Chairperson: Gisela de Aragão Umbuzeiro

Alain Devaux
Ecological significance of genotoxicity in aquatic species 
germ cells

Sylvie Bony
The use of fish cell lines in ecotoxicological studies

Sala Agata/ Room
O ENSINO DE TOXICOLOGIA NO BRASIL
Chairperson: Alice da Matta Chasin

Flávia Valladão Thiesen
O ensino de Toxicologia na Graduação

Alice da Matta Chasin
Os cursos de Especialização em Toxicologia

Dulcinéia Saes Parra Abdalla
Perspectivas da pós-graduação em Toxicologia no Brasil

Sala Ametista/ Room 
O papel da mitocônddria na ação tóxica de xenobiótiocos
Chairperson: Daniel Junqueira Dorta

Carlos Palmeira
Dibenzofuran-induced mitochondrial dysfunction

Fabio Erminio Mingatto
Mecanismos envolvidos na ação de compostos isolados de 
plantas tóxicas em mitocôndrias

Tiago Rodrigues
Alterações mitocondriais induzidas por fenotiazínas: envolvi-
mento no disparo de morte celular em células tumorais

Sala Esmeralda/ Room
TOXICOLOGIA NO SUS: AS NECESSIDADES, POSSIBI-
LIDADES E CONTRIBUIÇÕES PARA A ATENÇÃO INTE-
GRAL À SAÚDE
Chairperson: Herling Allonzo

Fábio Sidonio de Barros Evangelista
Capacidade laboratorial atual e necessidades para atender 
a demanda de emergência, ambulatorial e análise de matri-
zes ambientais.

Marlene Zannin
Experiências em formação, capacitação e educação em saú-
de no SUS: estratégias possíveis para incluir a toxicologia.

Daniela Buosi Rohlfs
A toxicologia no contexto atual de estruturação do Sistema 
Único de Saúde: avanços na gestão e legislação.

10:00 - 10:30 - COFFEE BREAK

10:00-11:00 
VISITAÇÃO AOS PÔSTERES / 
POSTER SESSION 

11:00 - 12:00 
Conferência/ Lecture

Sala Rubi/ Room
NEUROTOXICOLOGIA
Chairperson: Flávia Valladão Thiesen

Catarina Resende de Oliveira
Mecanismos moleculares e celulares envolvidos na neuroto-
xicidade das drogas de abuso

Sala Topázio/ Room
ECOTOXICOLOGIA
Chairperson: Gisela de Aragão Umbuzeiro

Alain Devaux
Aquatic genotoxicology: from the DNA damage to population 
disorders

Sala Agata/ Room
Toxinologia
Chairperson: Suely Vilela Sampaio

Benedito Barraviera
Toxinology – it is not enough to have the knowledge, it must 
be applied

Sala Ametista/ Room 
METABOLÔMICA E PROTEÔMICA EM TOXICOLOGIA
Chairpersons: Carlos Palmeira/Tiago Rodrigues

Kendall Wallace
Metabolomic profile of adriamycin-induced mitochondrial 
cardiomyopathy

Sala Esmeralda/ Room
Atribuições da Toxicologia no sistema de saúde brasileiro
Chairperson: Délio Campolina

Herling Allonzo
A magnitude da demanda para o SUS: estimativas de popu-
lações expostas e intoxicações por agentes/contaminantes 
químicos no Brasil.
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12:00 – 14:00 
ALMOÇO/ LUNCH

14:00 - 15:30 
Simpósio - Mesa Redonda/  
Symposium - Round Table

Sala Rubi/ Room
TOXICOLOGIA ANALÍTICA
Chairpersons: Norberto Peporine Lopes/Andrés Campiglia

Emanuel Carilho
Sistemas Analíticos Microfluidicos para Diagnósticos de 
Baixo Custo

Marco Arruda
Estrategias/técnicas analíticas aplicadas a estudos metalô-
micos comparativos envolvendo transtorno afetivo bipolar e 
risco cardiometabólico

Sala Topázio/ Room
CONTAMINANTES EMERGENTES E SEUS EFEITOS TÓXICOS
Chairperson: Wilson Jardim

Daniel Junqueira Dorta
Contaminantes emergentes: Qual o limite para o conforto da 
vida moderma.

Wilson Jardim
A quantificação de contaminantes emergentes em manan-
ciais, esgoto e água de abastecimento

Gisela de Aragão Umbuzeiro
Avaliação integrada de atividade estrogênica de águas bru-
tas e tratadas - análises químicas e biológicas

Sala Agata/ Room
TOXICOLOGIA DE MEDICAMENTOS
Chairpersons: Maurício Yonamine/Eduardo Mello Capitani

Rafael Linden
Fenotipagem e genotipagem de CYP2D6 na farmacoterapia 
do câncer de mama com tamoxifeno

Luiz Carlos da Cunha
Farmacocinética Experimental e Clínica de produtos natu-
rais e sintéticos

José Luiz Fernandes Vieira:
Aspectos toxicológicos de medicamentos usados no trata-
mento de doenças negligenciadas

Sala Ametista/ Room 
TOXINOLOGIA 
TOXINOLOGIA: DA BANCADA AO LEITO HOSPITALAR
Chairperson: Benedito Barraviera

Rui Seabra Ferreira Junior
A new fibrin sealant from Crotalus durissus terrificus venom: 
applications in medicine

Renata Santos Rodrigues
Estudo proteômico e análise do transcriptoma da glândula 
venenífera de uma serpente brasileira, Bothrops pauloensis, 
e aplicações terapêuticas de suas toxinas. 

Sala Esmeralda/ Room
ENCONTRO DE EDITORES
Toxicology in the 21st century: Reflections and Future directions.

15:30 - 16:30 
Conferência/ Lecture

Sala Rubi/ Room
TOXICOLOGIA ANALÍTICA
Chairperson: Ernani Pinto Jr.

Andrés Campiglia
Can We Find the Needle in the Haystack?

Sala Topázio/ Room
CONTAMINANTES EMERGENTES E SEUS EFEITOS 
TÓXICOS
Chairperson: Ellen Silbergeld/Wilson Jardim

Kendall Wallace
Mechanistic considerations for human health risk assess-
ment for perfluorinated alkyl acids in the environment 

Sala Agata/ Room
TOXICOLOGIA DE MEDICAMENTOS
Chairperson: Vera Lúcia Lanchote

Bruno Megarbane
Interest of the pharmacokinetics/ pharmacodynamic  (PK/
PD) relationships-based approach in acute poisonings: 
example of drugs induced coma

Sala Ametista/ Room 
BIOMONITORAMENTO
Chairperson: Patrick Parsons

Ellen Silbergeld
Mechanistic toxicology as a source of biomarkers in epide-
miological research

Sala Esmeralda/ Room
CERTIFICATION FOR TOXICOLOGISTS
American Board of Toxicology
(PREVISTO)

16:30-17:00 - COFFEE BREAK

16:30 - 17:30 
SESSÃO DE PÔSTER 2/ POSTER SESSION 2

17:30 – 19:30 
Apresentações orais

Sala Rubi/ Room
Toxicologia Analítica

Sala Topázio/ Room
Toxicologia Clínica 

Sala Agata/ Room
Toxinologia, Toxicologia Veterinária e outros temas

Sala Ametista/ Room 
Toxicologia Ambiental e Ecotoxicologia

Sala Esmeralda/ Room
Toxicologia Experimental
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Dia 25 de junho – sábado/saturday

9:00-10:30 
Simpósio - Mesa Redonda/ 
Symposium - Round Table

Sala Rubi/ Room
BIOQUÍMICA TOXICOLÓGICA
Chairperson: Marcelo Farina

João Batista Rocha
Compostos orgânicos de selênio atenuam a toxicidade do 
metilmercúrio

José Dórea
Neurotixicidade experimental (in vitro e in vivo) de baixas 
dose de etilmercurio relevante para vacinas preservadas 
com timerosal

Marcelo Farina
Mecanismos moleculares envolvidos na neurotoxicidade 
induzida por metilmercúrio

Sala Agata/ Room
CITOCROMO P450 COMO MODULADORES DE TOXICIDADE
Chairperson: Francisco J.R. Paumgartten

Luis Felipe Ribeiro Pinto
Citocromos P450 como moduladores da susceptibilidade 
tecidual a carcinógenos

Ana Cecília de Oliveira
Modulação de citocromos P450 por infecções e inflamação

Thiago Estevam Parente
CYP 1A como modulador da toxicidade em peixes

Sala Ametista/ Room 
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY
Chairperson: Nicolas Olea

Sérgio Koifman
Exposição intra-uterina a substancias químicas e carcinogê-
nese

Gisela de Aragão Umbuzeiro
O potencial carcinogênico de um azocorante comercial 
(BDCP) encontrado em águas para consumo humano 

Sala Esmeralda/ Room
NANOTOXICOLOGIA
Chairperson: Maria Valnice Boldrin Zanoni

Maria Valnice Boldrin Zanoni
Efeito de nanopartículas e nanotubos auto-organizados de 
TiO2 e TiO2/WO3 na área de tratamento e desinfeção de 
água

Caue Ribeiro
Aplicações e implicações da nanotecnologia na agropecuá-
ria: minimizando riscos e maximizando benefícios

Patrícia M.A. Farias
Toxicologia de Nanomateriais

10:30 – 11:00 - COFFEE BREAK

11:00-12:00 
Conferência/ Lecture

Sala Rubi/ Room
BIOQUÍMICA TOXICOLÓGICA
Chairperson: João Batista Teixeira da Rocha

Michael Aschner
Manganese transport and Neurotoxicity; lessons from worms.

Sala Agata/ Room
BIOMONITORAMENTO
Chairperson: Ellen Silbergeld

Patrick Parsons
New york state’s human biomonitoring program – monitoring 
exposure to heavy metals

Sala Ametista/ Room 
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY
Chairperson: Sérgio Koifman

Nicolas Olea Serrano
Assessment of human exposure to environmental estrogens 
and anti-androgens

Sala Esmeralda/ Room
PALESTRA TÉCNICA
Randox
Biochips como solução para toxicologia Forense

12:15 - 13:30

Sala Topázio/ Room

Cerimônia de Encerramento/ 
Closing Ceremony

Prêmios CBTOX 2011 para melhores  
trabalhos científicos e pôsteres/  
CBTOX 2011 award for the best scientific 
posters.
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Dia 22 de junho – quarta feira/wednesday  
CURSO PRÉ-CONGRESSO

Sala Rubi/ Room
GEttinG a ManUSCRipt aCCEptEd and 
pUbliShEd MORE qUiCkly - what Can thE 
aUthOR dO tO hElp?
Gisela de araGão UmbUzeiro e errol zeiGer

The ability to prepare and publish manuscripts relatively 
quickly is important for a research career. This talk is de-
signed to familiarize students and junior researchers with 
the concepts and approaches to preparing, submitting, and 
reviewing scientific manuscripts, with the process of scien-
tific publication, and with the peer-review process. Most sci-
entific editors do this work in addition to their research and 
teaching jobs, so they appreciate authors who know how to 
submit manuscripts and respond to the reviewers’ comments. 
because the editor has the full authority to accept or reject 
a manuscript, s/he is more likely to work with the author to 
accept a borderline manuscript if the author is knowledge-
able about the publication process and shows a willingness to 
follow instructions. This talk will also address ethical issues 
related to the reporting, preparation, and submission of origi-
nal manuscripts for publication. assuming that the science 
behind the paper is acceptable, the information presented will 
help the researchers get their manuscripts through the sub-
mission, review, and acceptance processes sooner, and with 
fewer problems.

Sala Opala/ Room
COSMEtOtOxiCOlOGia: a SEGURança dE 
pROdUtOS COSMétiCOS
dermeval de Carvalho e ChanTra eskes

o curso pré-congresso “cosmetotoxicologia: avaliação de 
segurança de ingredientes cosméticos” abordará uma nova 
área das Ciências Toxicológicas, de abrangência multiprofis-
sional e disciplinar, ainda pouco valorizada em nosso país, 
contrariando com a já realidade dos países desenvolvidos. 
ao longo da apresentação do curso serão apresentados e dis-
cutidos os ensaios preclinicos, os polêmicos prós e contras, 
as dificuldades laboratoriais a serem vencidas e a longa tra-
mitação para aceite junto aos órgãos regulatórios. o curso 
pretende mostrar a necessidade do avaliador de segurança, 
profissional já regulamentado pela Comunidade Européia e 
ainda praticamente desconhecido da comunidade cientifica 
brasileira, dos órgãos regulatórios e setor regulado,bem des-
pertar a atenção para a formação desses profissionais junto 
aos excelentes cursos de pós graduação ministrados pelas 
Universidades brasileiras.

Sala Opala/ Room
FUndaMEntOS dE hiGiEnE OCUpaCiOnal
WalTer dos reis Pedreira Filho e alCinéia 
meiGikos dos anjos sanTos

a higiene ocupacional visa a prevenção da doença ocu-
pacional por meio da antecipação, reconhecimento, avaliação 
e controle dos vários tipos de agentes presentes no ambiente 
de trabalho. os agentes ambientais que a higiene ocupacional 
tradicionalmente considera são os chamados agentes físicos, 
químicos e biológicos. essa consideração pode ser amplia-
da, levando em conta outros fatores de estresse ocupacional, 
como aqueles que também podem causar desconforto e do-
enças. Para bem realizar a antecipação, o reconhecimento, a 
avaliação e o controle dos agentes ambientais são necessárias 
múltiplas ciências, tecnologias e especialidades. Para a ava-
liação e o controle, é importante a engenharia; na avaliação, 
também se exige o domínio dos recursos instrumentais de 
laboratório (química analítica); no entendimento da interação 
dos agentes com o organismo, a bioquímica, a toxicologia e a 
medicina. o objetivo último da atuação em higiene ocupacio-
nal, uma vez que nem sempre se pode eliminar os riscos dos 
ambientes de trabalho, é o de se reduzir a exposição média 
de longo prazo de todos os trabalhadores, a todos os agentes 
ambientais, a valores tão baixos quanto razoavelmente exe-
qüível dentro de critérios definidos de tolerabilidade. 

Sala Topázio/ Room
tOxiCOlOGia E aS CiênCiaS FOREnSES
Coordenação: josé lUiz da CosTa

idEntiFiCaçãO dE aRMaS qUíMiCaS, 
biOlóGiCaS, RadiOlóGiCaS, nUClEaRES E 
ExplOSivaS (qbRn)
TenTenTe-Coronel PaUlo Fernando malizia
Chefe da Divisão de Defesa Química, Biológica e Núclear, Centro 
Tecnológico do Exército, Rio de Janeiro-RJ

a preocupação de emprego de armas de destruição em 
massas – Químicas, biológicas, radiológicas e nucleares 
(QBRN) – em atentados terroristas cria grandes desafios a 
ciência forense, que deve ser capaz de rapidamente identifi-
car os agentes Qbrn a partir de amostras ambientais e por 
muitas vezes distante de instalações laboratoriais. a gran-
de diversidade de compostos químicos com características 
químicas diversas e complexas impõe a utilização de várias 
técnicas analíticas associadas. a possibilidade de emprego 
combinado de agentes Qbrn exige uma formação de equipe 
multidisciplinar, capaz de realizar de forma segura e eficaz a 
identificação de compostos desconhecidos liberados em lo-
cais públicos, enviados para órgãos públicos, etc. nesta apre-
sentação serão abordadas as metodologias de identificação 
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“on-site” e “off site” utilizadas pela divisão de defesa Qbn 
do Centro Tecnológico do exército e um pequeno review das 
técnicas analíticas disponíveis. 

nECRópSia E tOxiCOlOGia FOREnSE- 
pROCEdiMEntOS E apRESEntaçãO dE CaSOS
marCos Fernando sanTos mello
Médico-legista do Instituto Médico Legal, Superintendência da 
Polícia Técnico Científica do Estado de São Paulo
Professor de Medicina Legal da Faculdade de Ciências Médicas, 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

neste curso, serão apresentados e discutidos procedimen-
tos necroscópicos como a abertura de cavidades e exame de 
vísceras, além de tópicos como a coleta de material para exa-
mes toxicológicos e anatomo patológicos (histologia). serão 
apresentados e discutidos ainda achados toxicológicos, ne-
croscópicos e anatomo patológicos de casos de intoxicação 
por cocaína, praguicidas, etanol e ácido valpróico.

nOvaS dROGaS SintétiCaS dE intERESSE 
FOREnSE
raFael lanaro
Farmacêutico-bioquímico do Centro de Controle de Intoxicações 
da Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP)
Professor de Toxicologia e Interações Medicamentosas da 
Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP)

no âmbito da Toxicologia Forense, uma das classes de 
substâncias químicas que mais desafiam os toxicologistas é a 
de drogas de abuso. a maioria dessas drogas, geralmente de 
origem natural, já possui estudos completos em relação à sua 
toxicidade e aos diversos métodos de determinação. Porém, 
nos últimos anos a classe de drogas de origem sintética, co-
nhecida também por designer drugs vem chamando atenção 
na comunidade leiga e científica. Inúmeras substâncias com-
põe este grupo de drogas, podendo ser derivadas de drogas 
e/ou fármacos pré-existentes sintetizadas a partir de simples 
reações químicas em laboratórios clandestinos, como por 
exemplo: mCPP, TFmPP, bzP, canabinóides sintéticos, me-
fedrona, Pma, dob, entre outras. além do propósito recre-
acional que essas drogas podem oferecer aos usuários, algu-
mas substâncias como o Ghb, Gbl, butanodiol, Cetamina, 
Flunitrazepam, podem ser empregadas para facilitação de 
crimes sexuais ou contra o patrimônio. Tal fato chama a aten-
ção da ciência, por não possuírem muitos estudos detalhados 
e conclusivos em relação a aspectos toxicológicos (cinéticos, 
dinâmicos, interação, dependência), legais e analíticos, tor-
nando assim um dos principais desafios para a Toxicologia 
Forense na atualidade. Face ao exposto o curso de Toxico-
logia e Ciências Forense também irá discutir, os principais 
aspectos dessas novas drogas sintéticas e drogas empregadas 
para assalto sexual.

ESpECtROMEtRia dE MaSSaS EM CiênCiaS 
FOREnSE
Wanderson romão
Professor do Departamento de Química, Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES)

embora seja um tema que desperte bastante interesse pe-
rante a sociedade científica, a aplicação da química no campo 
da criminalística ainda constitui uma nova linha de pesqui-
sa no Brasil. Nesta apresentação, o perfil químico de várias 
drogas de abuso (anfetaminas, piperazinas, cocaína e lsd), 
documentos e derivados de petróleo serão apresentados. Para 
análise de drogas de abuso, a easy ambient sonic-spray ioni-
zation (easi-ms) é uma poderosa ferramenta na caracteri-
zação de amostras na sua forma original, como é o caso de 
amostras de ecstasy e lsd, que são vendidos como compri-
midos e selos, respectivamente. a espectrometria de massas é 
utilizada também para estudar a mobilidade iônica de isôme-
ros da clorofenilpiperazina (o-CPP, m-CPP e p-CPP), onde 
o m-CPP se enquadra na lista de substâncias proscritas. será 
também demonstrado que a cromatografia em camada delga-
da (CCD) continua sendo uma técnica confiável para a iden-
tificação do 3,4-metilenodimetoxianfetamina (MDMA) e ou-
tros adulterantes em comprimidos de ecstasy, mas ela pode 
fornecer resultados falso-negativos. a associação da CCd 
com EASI-MS potencializa a identificação de todas as anfe-
taminas que poderiam ser usadas na fabricação de drogas de 
rua, como o ecstasy. Para análise de documentos, easi-ms 
e desorption electrospray ionization mass spectrometry (de-
SI-MS) podem ser usados como um método de fingerprints 
diretos, robuscos, não-destrutivos, rápidos e simples para a 
investigação da autenticidade do papel-moeda nacional e in-
ternacional. será apresentada ainda uma nova metodologia 
foi desenvolvia para estudar derivados de petróleo: venture 
easy ambient sonic-spray ionization mass spectrometry, v-
-easi-ms. a presença de uma série homólga abundante, 
como as alquil-piridinas, é um indicativo de uma amostra de 
gasolina comercial ser de boa qualidade. a presença de ou-
tras séries homólogas com maiores valores de dbe (número 
de insaturações e anéis) para a classe dos nitrogenados (Clas-
se n) é um indicativo de que adulterantes como querosene e 
diesel foram adicionados na gasolina.

20:00 – 20:40 Conferência de Abertura/ 
Opening Conference

Sala Topázio/ Room
hOw tOxiCOlOGy RESEaRCh iS ChanGinG
CUrTis klaassen
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8:30 - 10:00 Simpósio - Mesa Redonda/ 
Symposium - Round Table 

Sala Rubi/ Room 
tOxiCOlOGia REGUlatóRia 
ChairPerson: Gisela de araGão UmbUzeiro

rUbia kUno 
EStabElECiMEntO dE padRõES E CRitéRiOS 
dE qUalidadE aMbiEntal

a exposição a contaminantes ambientais é um dos diver-
sos fatores que podem contribuir para a ocorrência de doen-
ças ou para aumentar a gravidade de doenças pré-existentes. 
as pessoas podem estar expostas a substâncias químicas in-
dustriais e domésticas, praguicidas, e metais no ar, alimentos 
e produtos de consumo. os principais impactos potenciais à 
saúde devido a exposição a substâncias químicas são disfun-
ções reprodutivas, distúrbios de desenvolvimento, distúrbios 
no sistema nervoso, doenças cardiovasculares, câncer e au-
mento da sensibilidade a substâncias químicas. nem sempre 
é possível evitar a exposição ambiental a esses agentes tó-
xicos. Cabe aos gestores e agências reguladoras estabelecer 
normas e leis com vistas à diminuição do risco decorrente 
do contato da população com essas substâncias. Com o ob-
jetivo de preservar a qualidade do meio ambiente, visando a 
proteção da saúde, são estabelecidos os padrões e critérios 
de qualidade. a Toxicologia regulatória ambiental estuda e 
ajuda a estabelecer critérios de qualidade para a presença de 
agentes químicos no ar, água e solo, com base nos dados toxi-
cológicos obtidos de experimentos, estudos epidemiológicos 
e cenários genéricos de exposição, ou seja, são produtos do 
processo de avaliação de risco. já para o estabelecimento de 
padrões de qualidade ambiental, além dos critérios baseados 
em dados científicos, consideram-se a disponibilidade de 
métodos analíticos, tecnologia de remoção, aspectos políti-
cos e sócio-econômicos do país. no brasil, a proposição de 
critérios e padrões, tradicionalmente, é baseada em valores 
máximos permitidos estabelecidos em outros países ou por 
entidades internacionais como organização mundial da saú-
de. esse fato deve ser reavaliado e deve-se buscar na medida 
do possível, a derivação de critérios baseados na nossa reali-
dade considerando cenários locais e regionais. a escolha de 
substâncias químicas a serem reguladas, além da sua toxici-
dade, deve considerar os seus usos, possibilidade de atingir o 
meio ambiente e seu comportamento ambiental, o que indi-
cará as possíveis rotas de exposição do receptor. a apresen-
tação mostrará como são derivados os critérios de qualidade 
ambiental e discutirá os desafios para o estabelecimento de 
critérios próprios.

jose aGenor da silva 
anviSa 

josé TarCísio P. bUsChinelli 
REGUlaçãO da tOxiCOlOGia OCUpaCiOnal 
nO bRaSil – hiStóRia E pERSpECtivaS FUtURaS

situação da saúde dos trabalhadores em relação aos agen-
tes químicos nos anos 80. o problema do adicional da insa-
lubridade. histórico da regulação do ministério do Trabalho, 
com a correlação de forças políticas no momento da elabora-
ção dos quadros das Normas Regulamentadoras e as dificulda-
des práticas no início da execução das primeiras regulamen-
tação. situação atual frente às novidades das nr 9. Propostas 
de mudança de paradigmas sobre o conceito e aplicação dos 
biomarcadores no âmbito do ministério do Trabalho.

Sala Topázio/ Room 
nEw appROaChS FOR thE haZaRd 
ChaRaCtERiZatiOn and RiSk aSSESSMEnt OF 
MUtaGEniC and CaRCinOGEniC COMpOUndS 
ChairPerson: sam kaCeW 

shadia m. ihlaseh 
CaRCinOGEniC MOdE OF aCtiOn: 
ChaRaCtERiZinG kEy EvEntS in a Rat 
URinaRy bladdER tUMOR

studies on the carcinogenicity of chemicals provided im-
portant insights for understanding the general process of car-
cinogenesis and the role of environmental contaminants on 
the incidences of human cancer. on the other hand, public and 
government awareness that we live in a chemical world raised 
the need for regulatory and interventional measures to pro-
tect human and environmental health. Particularly, there are 
several scientifically-based procedures to identify chemical 
carcinogens, to characterize the dose-response relationship be-
tween exposure and cancer development, to estimate specific 
risks and to set up interventional measures to mitigate the risks 
from exposure to these potentially harmful chemicals. herein, 
a case study is presented to illustrate how basic studies can 
contribute to regulatory measures aiming to manage the expo-
sure to environmental chemical contaminants. it refers to the 
herbicide diuron, widely used in brazil for sugar cane and soy 
cultures. This compound is a recognized carcinogen to the uri-
nary bladder of rats. Conventional in vivo toxicity assays and 
studies on its carcinogenic mode of action (moa) using ge-
notoxicity assays, cell proliferation estimates, scanning elec-
tron microscopy and high-throughput arrays indicated that the 
current levels of accepted human exposure to diuron should 
be decreased and that a threshold may exist below which no 
carcinogenic risk to urothelial cancer occurs. 

Dia 23 de junho – quinta feira/thrusday 
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bennard ravenzWay 
initiativES tO dECREaSE REdUndanCy in 
aniMal tEStinG OF pEStiCidES 

our society continues to add toxicity testing requirements 
to an already substantial package, without asking the value of 
each study in the greater context of the risk assessment and 
risk management process. ilsi therefore initiated a project 
in which the current testing design was evaluated for its real 
purpose, i.e. to provide relevant data for the risk assessment 
process. The main conclusions of the aCsa (agrochemical 
safety assessment) project (ilsi 2006) can be summarized 
as follows: 
1) We are focusing too much on long-term, very low ex-

posure issues (which require the substantial resources in 
toxicity testing) 

2) improved and early recognition of relevant toxicological 
effects will help to address toxicity in a more focused way

3) several studies are either of limited or no use (for risk 
assessment) 
There are at least two well-documented examples of stu-

dies which can be eliminated from the data requirement list, 
without an apparent impact on the quality of risk assessment. 
one of these studies is the 12-month dog study. spielman and 
Gerbracht (2001) evaluated a large number of dog studies 
and found no clear difference in sensitivity between 3-month 
and 12-month studies. doe et al (2006) evaluated sensitivity 
based on noael while looking at the impact on the regu-
latory outcome, if the 12-month dog study would not have 
been performed. They found that for only two compounds 
for which the noael for the 12-month dog study was more 
than two times lower than for the other toxicological studies. 
in both publications it was thus concluded that the 12 month 
dog study does not provide essential data for risk assessment. 
in the eU the 12-month dog study is not an absolute data 
requirement anymore, and the Usa-ePa has also indicated 
that this study does not necessarily need to be performed. We 
need however global acceptance, before a data requirement 
can be completely eliminated. The 12-month dog study is 
not necessary for risk assessment purpose, however, to speed 
up the process of acceptance of this fact, an interim solu-
tion may be suggested. in those cases in which the noael/
loel values of a 3-month rat study are lower than those 
obtained in the 3-month dog study – thus demonstrating the 
higher sensitivity of the rat in a study of similar duration – it 
should not be necessary to do any further dog studies. The 
second study which does not contribute significantly to risk 
assessment is the carcinogenicity study in mice. in this stu-
dy a total of 400 mice are treated for at least 18-month with 
a compound and are evaluated for the induction of cancer. 
billington et al (2009) evaluated a total of 195 agrochemicals 
with adequate cancer studies in mice for the contribution of 
this study type to risk assessment. With respect to the setting 
of a reference dose for 10 chemicals (i.e. 5% of all cases) 
the mouse cancer study was used. The contribution of the 
mouse cancer study to its actual purpose, the identification of 
carcinogens is even more disappointing upon detailed exa-
mination (billington et al 2009). approximately 10 % of the 

200 agrochemicals showed mouse specific tumors. However, 
most of the tumors (70%) were liver tumors. These tumors 
are very often associated with a very high spontaneous ba-
ckground incidence of certain mice strains (e.g. the b6C3F1 
strain) and are not considered to be relevant for humans (if 
the chemical has no genotoxic properties).other tumor types 
not necessarily relevant for human risk assessment are those 
related to an irritating mechanism. in the end only in 1.5% of 
the investigated cases the mouse carcinogenicity study resul-
ted in a classification as “limited evidence of a carcinogenic 
effect”. Conclusion: We should all think carefully before we 
require and perform studies which serve little purpose. This 
can be achieved by a regular review of the usefulness of all 
studies requested in standard packages be it for agrochemical 
registration or for studies performed under reaCh which 
follow a similar standard package profile. To achieve this 
objective, dialogue between authorities (those demanding 
data) and registrants (those responsible for the development 
of data) is essential. 

david de marini 
GEnOtOxiCity OF SwiMMinG pOOl watER 
and RiSk FOR bladdER CanCER FROM 
dRinkinG watER

among the 11 disinfection by-products (dbPs) in 
drinking water that are regulated by the U.s. ePa, (a) 2 
dbPs (chloroacetic acid and chlorite) are not carcinogenic—
in either of 2 species; (b) chlorite is not carcinogenic in 3 
rodent assays and has never been tested for genotoxicity; (c) 
1 dbP (bromoacetic acid) has never been tested for carci-
nogenicity; (d) 2 dbPs, chloroform and trichloroacetic acid, 
are carcinogenic via nongenotoxic mechanisms; (e) 6 dbPs 
have significant genotoxicity data gaps; and (f) 5 DBPs have 
been assessed as possible or probable human carcinogens. 
Among 74 unregulated DBPs, 29 that occur at ≤1 μg/L levels 
are genotoxic; and another 14 that occur at this level have 
no toxicological data except for 2, which are carcinogenic. 
The toxicity of halogenated dbPs is iodo > bromo > chlo-
ro, and 50% of the organic carbon and organic halogens of 
drinking water are not yet chemically characterized. a recent 
case-control bladder cancer study in spain showed that the 
28% of those who used water containing >49 µg/l of the 4 
trihalomethanes (THMs) combined and who had a specific 
genotype (GSTT1+ and a snP in GSTZ) had a 6-fold risk for 
bladder cancer. additional studies have found that dermal/
inhalation exposure to dbPs via swimming in a chlorina-
ted pool for 40 min produced micronuclei in the blood and 
mutagenic urine that were associated with the concentration 
of brominated Thms (not chloroform) in exhaled breath. 
Pool water has a mutagenic potency similar to that of many 
drinking water samples. Collectively, these studies indicate 
that a sub-population with the “at-risk” genotype and who 
are exposed to the brominated Thms in disinfected water 
primarily via the dermal/inhalation routes have the potential 
for increased risk for bladder cancer. [abstract does not ne-
cessarily reflect the policy of the U.S. EPA.]
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Sala Ágata/ Room 
tOxiCOlOGia ClíniCa 
ChairPerson: Carlos aUGUsTo mello da silva 

brUno meGarbane 
ManaGEMEnt OF CyanidE pOiSOninG: whiCh 
antidOtE tO ChOOSE in 2011 

objectives: Cyanide is a potent intracellular poison, due 
to its attachment to the ferric form of vital cellular enzy-
mes. Cyanide quickly binds to cytochrome aa3 inducing a 
noncompetitive inhibition of the mitochondrial cytochrome 
c oxidase, which inactivation reduces oxygen utilization by 
tissue. if left untreated, cellular poisoning results in a shift of 
aerobic to anaerobic metabolism, leading to cellular aTP de-
pletion and lactic acidosis and death. Clinical features inclu-
de coma, respiratory arrest and cardiovascular collapse. The 
biological hallmark is lactic acidosis. a plasma lactate con-
centration ≥10 mmol/L in fire victims without severe burns 
and ≥8 mmol/l in pure cyanide poisoned patients is a sen-
sitive and specific indicator of cyanide intoxication. Many 
antidotes are available and efficient. However, therapeutic 
strategies are still debated. our objective is to present brie-
fly the different clinical features of cyanide poisoning and to 
analyze the different antidotal treatments in respect to, their 
efficacy, their action rapidity, their availability, their cost and 
their side effects. methods: systematic review of the litera-
ture on cyanide poisoning treatments. results: Cyanide poi-
soning may result from different exposures: residential fires, 
industrial accidents, drug and plant intoxication. The main 
clinical features of pure cyanide poisoning include: dyspnea, 
restlessness, transient hypertension, mental confusion, coma, 
seizures, respiratory arrest, cardiovascular collapse with a 
paradoxical normal heart rate, and if treatment is delayed, 
a cardiorespiratory arrest. however, recognition of non-
-classical situation of cyanide poisoning may be difficult. 
Confirmatory laboratory diagnosis may take hours to days, 
while early aggressive treatment with appropriate antidotes is 
essential. immediate diagnosis of cyanide poisoning remains 
in fact elusive in spite of recent improvements in blood cya-
nide detection methods. The biological hallmark of cyanide 
poisoning is lactic acidosis. In fire victims without severe 
burns, a plasma lactate concentration greater than or equal to 
90.1 mg/dL (10 mmol/L) is a sensitive and specific indicator 
of cyanide intoxication. Significant cyanide poisoning may 
also induce hyperglycemia, increased serum CPk activity, 
and acute renal failure. Conventional treatment of cyanide 
poisoning includes decontamination, supportive and specific 
treatment. decontamination should be adapted to the route 
of poisoning and never postpone supportive treatment. basic 
life-support includes immediate administration of high flow 
of oxygen, airway protection and cardiopulmonary resuscita-
tion. advanced life support includes mechanical ventilation, 
catecholamine and sodium bicarbonate infusion. supportive 
treatment is efficient but does not modify the time-course or 
the body-burden of cyanide. numerous antidotes are availa-
ble. Oxygen counteracts efficiently cyanide action at the mito-
chondrial level. sodium thiosulfate, methemoglobin forming 

agents and cobalt compounds act efficiently by complexing 
or transforming cyanide into non-toxic stable derivatives. 
however, regarding the main clinical condition of cyanide 
poisoning, i.e. smoke inhalation, we should take into account 
not only for the efficiency of antidotes but also for their sa-
fety. Sodium thiosulfate is both efficient and safe, but acts 
with delay. methemoglobin forming agents are potent, but 
due to the transformation of hemoglobin into methemoglo-
bin, they impair tissue delivery of oxygen. experimental data 
showed increased mortality in carbon monoxide and cyanide 
poisoned rats treated with these agents. Cobalt edTa and 
hydroxocobalamin are efficient and act immediately. Cobalt 
edTa is more potent on a molar basis; however, numerous 
side effects limit its use to evidenced cyanide poisoning. in 
a prospective study, hydroxocobalamin appeared safe in fire 
victims with or without cyanide poisoning. The only reported 
side effect was a red coloration of skin and urine. Conclu-
sion: Antidotes are beneficial in cyanide poisoning. In sus-
pected cyanide-poisoned patients, we recommend the use of 
hydroxocobalamin as first-line antidote, according to its sa-
fety. in massive cyanide poisoning, due to hydroxocobalamin 
limited potency, continuous infusion of sodium thiosulfate 
should be associated.

edUardo mello CaPiTani 
MOnóxidO dE CaRbOnO; diaGnóStiCO E 
tRataMEntO 

Fábio bUCareTChi 
MEtEMOGlObinEMiaS adqUiRidaS: 
diaGnóStiCO E tRataMEntO

Sala Ametista/ Room 
tOxiCOlOGia FOREnSE 
ChairPerson: maUriCio yonamine 

miChael david osselTon 
phaRMaCOGEnOMiCS appliEd tO FOREnSiC 
SCiEnCES 

Pharmacogenomics is an exciting emerging field of study 
that provides toxicologists with a potentially valuable tool 
to assist with the interpretation of analytical results. Phar-
macogenomics may be employed as an adjunct to forensic 
toxicology to enhance our understanding of some of the con-
tributing factors to drug toxicity. in extending the use of mo-
lecular diagnostics, other emerging areas such as proteomics, 
metabolomics , rna interference and epigenetics are rapidly 
being integrated in clinical investigations and translational 
medicine. Forensic toxicologists must be cognitive about 
their potential applications in death investigation such as sui-
cide. Pharmacogenomics may also provide explanations in 
the possible emerging practice of Personalised justice, where 
pharmacogenomic biomarkers for the interpretation of possi-
ble “ side-effect/behavior/impaired performance” of drivers 
arrested in cases involving driving-under-the-influence of 
drugs may explain unexpected behavior patterns. For exam-
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ple, impaired driving performance may be partially explai-
ned on the basis of genetically-predisposed impairment of 
drug metabolism and therefore accumulation that might lead 
to driving impairment. in a similar way to the use of dna 
fingerprinting in identity testing, pharmacogenomics and 
other molecular biomarkers may find future use as an adjunct 
to biomarkers in the above context and may provide a ra-
tional approach in understanding to the driver’s impairment, 
hence offering the possibility of Personalised justice. This 
presentation will provide an overview of the development of 
pharmacogenomics and how it might be used by toxicolo-
gists to enhance our ability to interpret our analytical results.

vilma leyTon 
ÁlCOOl, dROGaS E diREçãO vEiCUlaR 

discussão sobre os artigos da lei 11.705/2008 conhecida 
por “lei seca” que diz respeito ao uso de álcool e outras subs-
tâncias psicoativas; apresentação de dados epidemiológicos 
sobre o projeto de pesquisa “Uso de drogas por motoristas 
profissionais que trafegam nas rodovias do estado de São 
Paulo” que está sendo desenvolvido entre pesquisadores da 
Universidade de são Paulo em parceria com o departamento 
de Polícia rodoviária Federal.

brUno sPinosa 
tOxiCOlOGia pOStMORtEM

devido ao aumento crescente do uso de drogas lícitas e 
ilícitas, a toxicologia postmortem, ramo da toxicologia foren-
se que tem como objetivo principal a determinação de subs-
tâncias químicas em amostras biológicas após a morte, repre-
senta papel importante na área da toxicologia. a discussão 
sobre a introdução no mercado de novas drogas sintéticas, a 
utilização de matrizes alternativas para a investigação des-
tas drogas e as modernas metodologias analíticas são itens 
relevantes, que estão diretamente relacionados com as difi-
culdades encontradas na investigação postmortem, na qual os 
processos de metabolização, redistribuição e degradação de 
drogas devem ser entendidos para melhor interpretação dos 
resultados e elucidação da causa da morte.

Sala Esmeralda/ Room 
tOxiCOlOGia dE aliMEntOS 
ChairPerson: Félix GUilhermo reys reys

arTUro anadón 
UtiliZaCión ilEGal dE pROMOtORES dEl 
CRECiMiEntO y SU iMpliCaCión En la SalUd 

los agentes promotores del crecimiento se suelen utilizar 
en los animales con el objeto de mejorar su buen estado de 
salud, y para aumentar su crecimiento y eficiência alimen-
ticia. los promotores del crecimiento más usados son: (1) 
hormonas: (a) naturales y sustancias relacionadas (17b-
-estradiol, progesterona, testosterona, trenbolona y zeranol); 
su riesgo potencial para el hombre procedente de los sus re-

síduos en carne ha sido evaluado por diferentes Grupos y/o 
Comités Científicos de la UE. (b) De síntesis o estilbenos 
(des, dienestrol, hexestrol, nandrolona, nortestosterona). 
los estilbenos son peligrosos por ser activos por vía oral, 
por persistir en los produtos alimenticios, y por plantean pro-
blemas ambientales dada su baja biodegradabilidad. (2) an-
titiroideos (tiouracilo, carbimazol, y metimazol), actuando 
principalmente en la glándula tiroidea inhibiendo la formaci-
ón de la hormona tiroidea. Los animales tratados manifiestan 
una mayor retención de agua, una inhibición del celo, abortos 
y em ocasiones malformaciones fetales. en el consumidor 
pudieran originarse: leucopenia, y agranulocitosis; fiebre 
y erupciones cutáneas a las que siguen edema, artralgias y 
mialgias, trastornos Gi, linfadenopatía e ictericia. (3) ago-
nistas β2-adrenérgicos (clenbuterol, cimaterol, salbutamol), 
eficaces agentes de repartición lípido-proteicos. Usados en 
la ración de los animales produciendo una modificación pro-
funda de la composición de la canal. entre los efectos tóxi-
cos en los animales y en el hombre incluyen tremor mus-
cular, taquicardia, palpitaciones y nerviosismo. Con el uso 
fraudulento del clenbuterol, se han producido intoxicaciones 
alimentarías por consumo de hígado y carne de vacuno en 
la que aparecieron las manifestaciones clínicas caracteriza-
das por los de una actividad simpaticomimética en origen. 
(4) hormonas peptídicas (hormona del crecimiento, bsT y 
psT). la hormona del crecimiento incrementa el índice de 
conversión de los alimentos, disminuye la grasa de la canal 
e incrementa el tejido magro. la bsT origina reacciones ad-
versas en la termorregulación, fertilidad, reacciones locales 
en lugar de inyección, mamitis, trastornos digestivos y de las 
articulaciones y del desarrollo esquelético. el uso de hormo-
nas de crecimiento para la producción de carne no suele crear 
problemas para la salud del consumidor ya que las hormonas 
de crecimiento actúan de forma específica en cada especie 
animal, se transforman ampliamente tras su ingestión oral y 
se destruyen en el curso de las preparaciones culinarias. la 
Ce ha prohibido la utilización y comercialización de la bsT 
en base a mejorar la protección de la salud del consumidor 
y bienestar animal. (5) aditivos alimentarios antimicrobia-
nos: se han usado en la Ue con el propósito de mejorar el 
crecimiento y el índice de transformación de los alimentos. 
Su efecto sobre la calidad de la canal no es muy específico; 
algunos estudios han demostrado un incremento en el con-
tenido de la grasa y del peso de la canal. sin embargo, exis-
ten riesgos microbiológicos (resistencia de enterococos). la 
Ue ha retirado la avoparcina, bacitracina de zinc, tilosina, 
espiramicina, y virginiamicina. Permanecen en la lista avila-
micina, flavofosfolipol, monensina y salinomicina. Los dos 
factores de crecimiento, carbadox y olaquindox, también han 
sido prohibidos por su potencial toxicidad. la investigación 
de residuos está basada en las directivas 22/96/Ce y 23/96/
Ce que reorganizan la reglamentación en materia de anabo-
lizantes y de control de resíduos haciendo la inspección más 
eficaz y mejorando la coordinación en el control. La Directiva 
22/96/Ce prohíbe utilizar determinadas sustancias con efecto 
hormonal (estilbenos) y tireostático, y beta-agonistas de uso 
en la cría del ganado, prevé: controles sobre inspecciones; los 
estados miembros establecerán los planes anuales; el porcen-
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taje mínimo de muestreo; la responsabilidad, y la destrucci-
ón del lote de animales. la directiva del Consejo 23/96/Ce 
completada por las decisiones de la Comisión 97/747/Ce y 
98/179/Ce fue transpuesta a derecho nacional español por el 
real decreto 1749/1998. en españa, se ha publicado el real 
Decreto 562/2009, que modifica el Real Decreto 2178/2004, 
y que prohíbe utilizar determinadas sustancias de efecto hor-
monal y tireostático y sustancias beta-agonistas de uso en la 
cría de ganado. este real decreto supone la incorporación a 
nuestro ordenamiento jurídico de la directiva 2008/97/Ce, 
que modifica a su vez la Directiva 96/22/CE. Quedan pro-
hibidas según el real decreto 562/2009 las sustancias de la 
lista a (tireostáticos, estilbenos, derivados de estilbenos, sus 
sales y ésteres, 17-betaestradiol o sus derivados de tipo és-
ter, y de las lista b (sustancias prohibidas con excepciones) 
(beta-agonistas).

Pedro C. binsFeld 
aSpECtOS dE SEGURança aliMEntaR dE 
ORGaniSMOS GEnEtiCaMEntE MOdiFiCadOS 
(OGMS) 

a segurança e a qualidade são pressupostos basilares e 
indissociáveis em relação aos alimentos geneticamente mo-
dificados. Estes impõem à pesquisa, à cadeia produtiva e às 
autoridades um grande desafio e a responsabilidade para ga-
rantir o provimento de alimentos cada vez mais seguros e 
com a qualidade necessária para atender a necessidade nutri-
cional. no brasil, o marco legal sobre a segurança biológica 
e sanitária é mandatória e impõem a análise e avaliação dos 
riscos associados aos alimentos geneticamente modificados. 
alimentos seguros são os que atendem os requisitos de qua-
lidade nutricional e que em sua composição não sejam en-
contrados elementos de perigo ou agentes de riscos à saúde, 
incluindo os componentes químicos, físicos e biológicos. 
Assim, pode-se falar de alimentos geneticamente modifica-
dos seguros, quando estes, passaram por um processo cri-
terioso de análise e avaliação que visa detectar e excluir os 
potenciais perigos e riscos associados a estes em decorrência 
da modificação genética. Como princípios de análise e ava-
liação de risco a oms, Fao, oeCd, Codex Alimentarius, 
estabeleceram diretrizes que foram internalizadas pela legis-
lação brasileira, como meio de prover à segurança e qualida-
de de alimentos geneticamente modificados, orientados pela 
observância dos princípios da precaução, da publicidade, da 
análise de risco caso a caso e da equivalência substancial, in-
cluindo estudos nutricionais, toxicológicos e imunológicos. 
Para os componentes alimentares novos ou inesperados, sem 
histórico de uso seguro, estudos nutricionais, toxicológicos e 
imunológicos devem ser realizados para validar a segurança 
dos alimentos. Quando há observação de que as moléculas 
novas apresentam interações metabólicas, efeitos fisiológi-
cos ou toxicológicos; é imperativa a realização de estudos te-
ratogênicos e mutagênicos com a substância nova purificada. 
Porém, quando o isolamento ou síntese da nova substância 
não for possível, usa-se o alimento integral para avaliação 
da segurança do alimento. na hipótese de não haver evidên-
cia científica de que um alimento geneticamente modificado 

apresente risco a saúde humana e animal, a legislação nacio-
nal autoriza o poder público a liberar o uso comercial deste 
alimento, entretanto exige uma vigilância e monitoramento 
pós liberação comercial por cinco anos, conforme anexo i, da 
rn n° 5 de 2008, e orientação Técnica 2 de 2008, do Cnbs, 
estando alinhado com as recomendações da oms, Fao, Co-
dex alimentarius. Como desafio, a legislação de segurança 
de alimentos oGms, derivados, aditivos e os com proprie-
dades funcionais derivados de oGms, deve ser baseada no 
princípio de que a saúde é o bem maior e somente alimentos 
com qualidade e seguros são aprovados. as decisões devem 
ter base científica considerando o princípio da publicidade, 
transparência. as autoridades sanitárias em conjunto com os 
OERF devem aprimorar a fiscalização. Alimentos complexos 
não têm avaliações de segurança simples, assim é imperativo 
que o regulador promova avaliações seguras que inspire con-
fiança à sociedade, a fim de que se essas tecnologias possam 
efetivamente contribuir para a melhoria da qualidade de vida 
com nutrição mais equilibrada e segura.

Félix GUilhermo reys reys 
RESídUOS dE MEdiCaMEntOS EM aliMEntOS

11:00 - 12:00 Conferência/Lecture 

Sala Rubi/ Room 
tOxiCOlOGia ExpERiMEntal 
ChairPerson: FranCiso j.r. PaUmGarTTen

Paavo honkakoski 
nUClEaR RECEptORS CaR and pxR in 
tOxiCity – a GEnERal OvERviEw OF CaR 
and pxR, thEiR ROlE in tOxiCity, SpECiES 
diFFEREnCES and liGand SpECiFiCitiES

The metabolism and disposition of drug and xenobio-
tics is mediated by phase i oxidative, phase ii conjugative 
enzymes and by uptake and efflux transporters, the expres-
sion of which can be activated at the transcriptional levels 
by xenobiotic-sensing transcriptions factors that include the 
ary hydrocarbon receptor (ahr) and two members of the nu-
clear receptor (nr) superfamily, the constitutive androstane 
receptor (Car, nr1i3) and the pregnane x receptor (Pxr, 
nr1i2). Car and Pxr have a crucial role in the disposi-
tion, metabolism and elimination of drugs, environmental 
contaminants and potentially toxic endogenous compounds 
such as bile acids and bilirubin. in addition, Car and Pxr 
regulate drug-induced liver hypertrophy, and they also appe-
ar to modulate glucose and lipid metabolism. in contrast to 
the well-known steroid hormone receptors, Car and Pxr 
can be activated by a large variety of chemicals that often 
display much weaker affinity for their cognate receptor. The 
ligand specificities of CAR and PXR are highly species-
-specific, and this diversity in ligand-dependent activation is 
caused by the flexibility and pronounced hydrophobicity of 
their ligand-binding domains. Cross-regulation of Car and 
Pxr target genes often occurs due to the similar and overla-
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pping DNA binding specificities of the receptors. Activation 
of Car and/or Pxr by a chemical will often lead in enhan-
ced xenobiotic metabolism, disturbances in cellular homeos-
tasis of endobiotics and increased toxicity. These beneficial 
or harmful effects can not be easily extrapolated from animal 
studies to the human situation due to the receptors’ species 
differences. Therefore, elucidation of the underlying activa-
tion mechanisms, and accurate measurement and prediction 
of ligand-elicited activation of Car and Pxr receptors is of 
high priority for drug development and toxicological resear-
ch. The presentation will highlight the roles of Car and Pxr 
in toxicity of chemicals and address the problems caused by 
species differences. examples of the latest x-ray, mutagene-
sis and functional studies to identify pivotal residues respon-
sible for the species-specific NR activation will be presented. 
The recent progress made in prediction of Car activators in 
silico will also also described.

Sala Topázio/ Room 
avaliaçãO dE RiSCO 
ChairPerson: ellen silberGeld 

sam kaCeW 
CRitiCal FaCtORS tO COnSidER in tOxiCity 
tEStinG

The beneficial effects derived from the use of chemicals 
in agriculture, energy production, transportation, and other 
products that improve the quality of life are clearly establi-
shed. however, continued exposure to these chemicals is only 
advantageous in conditions where the benefit far outweights 
toxic manifestations. by law, determination of risk of toxi-
city necessitates the use of laboratory animals to establish 
whether chemical exposure is safe for humans. To simulate 
the human condition, it is incumbent upon investigators to 
choose a species in which pharmacokinetic and toxicokine-
tic principles are established and resemble those of humans. 
some of the advantages to the use of rat in chemical toxicity 
testing include (a) similarities in metabolism, anatomy, and 
physiological parameters to humans; (b) the short life span, 
especially for carcinogenesis study; (c) the availability, ease 
of breeding and maintenance at a relatively low cost; and (d) 
the existence of a large database to enable comparison of 
present to reported literature findings. However, the choice 
of rat can complicated by several factors such as sex, age, 
and nutrition, but especially strain where currently there are 
over 200 different strains of rat known to exist. The aim of 
this presentation is to demonstrate that there are differences 
in the responsiveness of rat strains to chemicals and that the 
susceptibility observed is dependent on the tissue examined. 
it is evident that the genotype differs among strains, and this 
may be responsible for differences in sensitivities to chemi-
cals. awareness of strain as a factor in susceptibility to toxi-
cant action needs to be taken into account in interpretation of 
relevance of risk of toxicity for humans

Sala Ágata/ Room 
tOxiCOlOGia ClíniCa 
ChairPerson: Fábio bUCareTChi

brUno meGarbane 
dRUG-indUCEd CaRdiOvaSCUlaR FailURE

Objectives: To review the conventional treatments of 
drug-induced cardiac failure in order to define the place of 
extracorporeal life support (eCls) in poisonings. Metho-
ds: review of the international literature. General consi-
derations: Despite significant improvement in critical care, 
drug-induced cardiovascular failure remains a leading cau-
se of death. “Cardiotoxicants” include not only cardiovas-
cular drugs but also various other toxicants like antidepres-
sants, h1-antihistaminic agents, meprobamate, chloroquine, 
cocaine, organophosphates, cyanide, and plants. among 
2,403,539 exposures in adults reported to the american as-
sociation of Poison Control Centers in 2006, cardiovascular 
drugs were involved in 3.3% of the cases. however, they ac-
counted for 21% of the total of 1,229 fatalities, representing 
the third toxicant category responsible for death (1). in this 
register, calcium channel blockers (CCb) and beta-blockers 
(bb) accounted for 36% of cardiovascular drug exposures, 
while CCb represented the second cause and cardiac glyco-
sides the first cause of cardiovascular agent-related death. 
Usually, severe cardiotoxicity appears either at presentation 
or during the course of poisoning with the sudden onset of 
hypotension, high-degree atrio-ventricular block, asystole, 
pulseless ventricular tachycardia or fibrillation (2). Other 
critical features include mental status deterioration, seizures, 
hyperlactacidemia, and respiratory failure. neurological al-
teration is generally subsequent to cerebral hypoperfusion. 
Cardiovascular effects generally occur within 6 hours after 
massive ingestions. however, delay depend on the drug type, 
pharmaceutical formulation, and dose. Thus, intensive car-
diac monitoring is mandatory as soon as the patient is ad-
mitted in the intensive care unit (iCU). Conventional mana-
gement: determination of the mechanism of cardiovascular 
failure is mandatory to improve the patient management (3). 
Cardiac failure mainly results from a decreased systolic myo-
cardial contractility. however, numerous other mechanisms 
may also be implicated, including diastolic dysfunction, 
alteration in the geometry of heart contraction, myocardi-
tis, or acute coronary syndrome. overdoses with CCb, bb, 
and membrane-stabilizing agents (msa) result in myocar-
dial negative inotropic effects as well as arterial dilatation. 
Toxicity is generally reversible following toxicant elimina-
tion. Prognostic factors remain poorly investigated, except 
for digitalis, colchicine, theophylline, and antidepressants. 
They are specific for a class of toxicants. Interestingly, the 
prognostic value of blood concentrations remains also to be 
determined. Poisoning management includes non-specific 
and specific treatments. Non-specific supportive care aims to 
correct hypoxia, hypotension, acid/base, and electrolyte di-
sorders. Tracheal intubation and mechanical ventilation are 
required in case of coma, severe collapse, or cardiac arrhyth-
mia. in case of cardiac arrest, basic and advanced life support 
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should be immediately provided. Cardioversion is indicated 
for life-threatening ventricular arrhythmia. multidose ac-
tivated charcoal is not helpful except for sustained-release 
preparations. due to large volumes of distribution and high 
protein binding ratios, extracorporeal elimination enhance-
ment techniques are not feasible options. Catecholamines 
represent the first-line therapy for cardiovascular support if 
hypotension persists despite initial rapid iv saline infusion. 
sodium bicarbonate is required if ventricular conduction is 
delayed as in msa poisonings. in chloroquine poisonings, 
combining early mechanical ventilation with diazepam and 
epinephrine administration is life-saving (4). regarding car-
diac glycoside poisonings, digoxin-specific Fab fragments 
represent the treatment of life-threatening events if atropine 
fails as first-line anti-arrhythmic therapy to correct brady-
cardia (5). in CCb poisonings, despite controversial clini-
cal efficacy, calcium salts are still recommended. Based on 
animal data and single case reports, insulin/glucose therapy 
(1 Ui/kg iv bolus followed by 0.5-1.0 iU/kg/h) should be 
used early as adjunctive treatment, mainly if vasopressors 
failed to improve haemodynamic function or conduction dis-
turbances (6). in bb poisonings, glucagon remains largely 
used, despite lack of clinical studies to support its beneficial 
effects (7). isoproterenol is life-saving in sotalol-related bra-
dycardia, as QT interval prolongation may cause torsade-de-
-pointes or favor sustained ventricular dysrhythmia. various 
other antidotes have been shown promising, including phos-
phodiesterase inhibitors (milrinone), vasopressin analogues, 
levosimendan, as well as potassium-channel-antagonists 
(4-aminopyridine and 3,4-diaminopyridine). however, the 
interest in all these agents is only based on animal studies 
or if tested, single human cases. moreover, their availability 
still limits their utilization. Place of ECLS: despite optimal 
supportive and antidotal treatments, management of drug-
-induced cardiovascular failure remains difficult. Ventricular 
arrhythmia, sudden cardiac arrest, and refractory cardiovas-
cular failure may cause death, despite aggressive resuscitati-
ve measures and vasopressors. Prognostic factors predictive 
of refractoriness to conventional treatments are lacking. The 
interest of ventricular pacing can only be considered if the 
inotropic heart function is preserved. similarly, the interest 
in use of intra-aortic balloon pumps appears limited due to 
the need for intrinsic cardiac rhythm for synchronization and 
diastolic augmentation. eCls for reversible cardiac toxici-
ty has a sound basis but clinical experience is still limited 
in toxicology with insufficient evidence to conclude for its 
recommendation (grade C) (8,9). The purpose of eCls is 
to take over the heart function during refractory cardiac sho-
ck until recovery can occur, thus minimizing myocardial 
work, improving organ perfusion, and maintaining the renal 
and biliary elimination of the toxicant (2). Two experimen-
tal randomized studies supported the hypothesis that eCls 
is life-saving in comparison with aCls (10,11). however, 
only single cases or small series of drug-induced refractory 
cardiovascular failures or cardiac arrests treated with eCls 
have been published (12,13). regarding the different mecha-
nisms of drug-related shock, eCls should not be conside-
red in predominant arterial vasodilatation, justifying thereby 

the necessity of a systematic evaluation of the cardiac index 
using any adequate technique in the iCU. interestingly, we 
demonstrated that emergent eCls is feasible in medical iCU 
(10). To date, we have treated about 60 severely poisoned 
patients with eCls in our medical iCU, allowing a 45%-sur-
vival rate in patients suffering from cardiogenic shock and 
permitting survivors among poisoned patients with prolon-
ged refractory cardiac arrests despite extremely high pre-
dicted death rates. however, femoral cannulation for eCls 
remains an invasive technique, not lacking in potential se-
vere risks. We thus believe that this technique should only 
be performed by trained multidisciplinary medico-surgical 
teams. Conclusions: Cardiotoxicants are responsible of life-
-threatening poisonings resulting in multiple organ failure 
and leading to death. supportive and antidotal treatments are 
usually efficient. Due to a persistent high-rate of mortality, 
there is a need for a more aggressive management in patients 
not responding to conventional treatments. Clarification of 
prognosticators of refractoriness to conventional treatment 
is thus mandatory. Usefulness of eCls remains a matter of 
debate. To date, only experimental studies and case reports 
support the hypothesis that peripheral eCls may be life-
-saving. Further studies are still needed to clarify indications 
and usefulness of eCls.
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Sala Ametista/ Room 
tOxiCOlOGia FOREnSE 
ChairPersons: brUno sPinosa/FriTz PraGsT

miChael david osselTon 
FOREnSiC tOxiCOlOGy: paSt, pRESEnt and 
FUtURE

Poisons have been used by mankind for many centuries 
however it was not until the early 19th Century that Forensic 
Toxicology began to develop as a branch of medical scien-
ce. in the early 1800’s analytical chemistry was beginning 
to develop resulting in the isolation and subsequent eluci-
dation of the chemical structures of alkaloids such as nar-
cotine ( 1803), morphine (1816), strychnine (1817), emetine 
(1817), brucine (1819), caffeine (1819), quinine (1820) and 
coniine (1826). in england during the victorian era arsenic 
was widely available as a byproduct of the industrial reve-
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loution and was widely used as a murder weapon such that 
from 1800 onwards we have numerous detailed accounts of 
many infamous poisoning cases. The beginnings of foren-
sic toxicology, as we know it today, originated with the pu-
blication of “a Treatise on mineral, vegetable and animal 
Poisons” by Mathieu Joseph Bonaventure Orfila which was 
first translated into English in 1819. This was soon followed 
by Christison’s “Treatise on Poisons” in 1844 and alfred 
swaine Taylor’s “medical jurisprudence” the same year and 
so, at a time when poisons were readily available and poiso-
ning was widespread, the first forensic toxicologists began to 
appear. analytical methods in the 1800 hundreds were crude 
and would certainly not stand up in a court of law today but a 
study of the trial transcripts of many of the infamous murder 
cases of yesteryear such as dr lamson, eugene marie Chan-
trelle, Florence maybrick, madeleine smith, hawley harvey 
Crippen sets the baseline from which our profession arose. 
This presentation will outline the development of forensic to-
xicology by tracing the development of poison analysis from 
around 1800 to the present day using authentic case materials 
and will subsequently look at some of the techniques that are 
likely to impact on our work in the coming years.

Sala Esmeralda/ Room 
tOxiCOlOGia dE aliMEntOS 
ChairPerson: Félix GUilhermo reys reys

arTUro anadón 
RESidOS dE MEdiCaMEntOS vEtERinaRiOS. 
EStablECiMiEntOS dE lMR y tiEMpOS dE 
ESpERa

la utilización de medicamentos veterinarios surge como 
necesidad de proteger y desarrollar la sanidad y cría animal y 
proporcionar alimentos para el consumidos sanos; sin embar-
go hay que tener presente que los residuos en los alimentos 
pueden constituir un riesgo potencial para la salud (de origen 
toxicológico, farmacológico, microbiológico y tecnológico). 
el reglamento del Consejo 2377/90/Cee establece un pro-
cedimento Comunitario para fijar los Límites Máximos de 
residuos (lmr) y contempla 4 anexos para los principios 
activos componentes de los medicamentos veterinarios:
-  anexo i: incluye aquellos principios activos con lmr 

establecidos.
-  anexo ii: incluye aquellos principios activos que no ne-

cesitan fijarse sus LMR.
-  anexo iii: incluye aquellos principios activos con lmr 

provisionales establecidos.
-  anexo iv: incluye los principios activos que no pueden 

fijarse un LMR porque cualquier nivel de residuos es pe-
ligroso (modificado por Reglamento (CE) Nº 508/1999). 
El Reglamento (CEE) Nº 90/2377 ha sido recientemente 
derogado por el reglamento (Ce) 470/2009 que estable-
ce los procedimientos comunitarios para la fijación de los 
lmr de sustancias farmacológicamente activas. en el 
caso de determinadas sustâncias activas para las que no se 
ha fijado un LMR por ser perjudiciales para el consumidor 

a cualquier concentración y a los efectos de armonizar el 
control de su comercio o uso ilícito, se ha hecho necesa-
rio adoptar estándares mínimos de control que se definen 
em el nuevo reglamento (Ce) 470/2009 como “valor de 
referencia a efectos de intervención” [(concepto jurídica-
mente equivalente al de límites mínimos de Funciona-
miento Exigidos]. Como consecuencia de la Publicación 
del reglamento (Ce) 470/2009 ha entrado em vigor el 
Reglamento (UE) Nº 37/2010 relativo a las sustancias far-
macologicamente activas y su clasificación por lo que se 
refiere a los LMR en los productos alimentícios de origen 
animal, en el que todas las sustancias farmacológicamente 
activas se enumeran en un anexo por orden alfabético y se 
establecen dos cuadros distintos: uno para las sustancias 
autorizadas, que figuran en los anexos I, II y III del Regla-
mento (CEE) Nº 2377/90, y otro para las sustancias prohi-
bidas, enumeradas en el anexo iv del mismo reglamento. 
la determinación de los lmr está basada en la ingesta 
diaria admisible (IDA), la identificación del residuo-mar-
cador y los residuos totales, la ingestión diaria teórica de 
residuos y la distribución tisular. en la Ue, para la evalu-
ación de la seguridad de los residuos y el establecimiento 
de los lmr se pueden aplicar: 1) la ida establecida, 2) 
la extrapolación de lmr existentes para otras especies 
(para las especies mayores deben proporcionarse datos 
completos de residuos en todos los tejidos). los lmr son 
necesarios para establecer tiempos de espera adecuados y 
para propósitos de vigilância de residuos. los estudios de 
farmacocinética son esenciales para evidenciar la eficácia 
clínica de los medicamentos, para conocer la tolerancia en 
el animal tratado y también para la seguridad del consu-
midor de alimentos de origen animal. hoy en día la inte-
gración Pk-Pd, es decir de la farmacocinética (Pk) con 
la farmacodinamia (Pd) es una necesidad como una base 
racional para el diseño de regímenes de dosificación. Los 
estudios de depleción de residuos en tejidos-diana [mús-
culo, grasa (o piel y grasa en proporciones naturales), hí-
gado y riñón] son esenciales para determinar el tiempo de 
espera o de retirada (intervalo entre la última administraci-
ón del fármaco y el tiempo em que se sacrifican los anima-
les tratados), parámetro que proporciona un alto grado de 
confianza a los productores y consumidores de productos 
alimenticios de origen animal. la emea recomienda para 
la armonización de los tiempos de espera el uso de um 
programa de regresión lineal como método estadístico de 
elección. Usando este programa, el tiempo de espera se 
determina como el tiempo cuando el límite de tolerancia 
es del 95% para que el residuo esté por debajo del lmr 
con una confianza del 95%.

14:00 - 15:30 Simpósio/ Symposium 

Sala Rubi/ Room 
COSMEtOxiCOlOGia 
ChairPerson: dermeval de Carvalho
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Gerhard nohynek 
SaFE USE OF nanOtEChnOlOGy in pERSOnal 
CaRE pROdUCtS

modern cosmetic formulations contain nano-sized com-
ponents including nanoemulsions and microscopic vesicles 
(nanocapsules, nanosomes, niosomes or liposomes), which 
consist of traditional cosmetic materials. numerous studies 
suggest that intact vesicles or vesicle materials do not pene-
trate human skin beyond the superficial layers of the stratum 
corneum. When compared with the skin absorption / penetra-
tion of ingredients in traditional formulations (solution, gels 
or creams), nano-sized vesicle formulations may somewhat 
enhance or reduce skin absorption of ingredients, albeit at a 
limited scale. modern sunscreens contain insoluble titanium 
dioxide (Tio2) or zinc oxide (zno) nanoparticles (nP), whi-
ch are colourless and filter UV more efficiently than larger 
particles. The combination of organic and NP-type UV filters 
has a synergistic efficacy against UV light and permit deve-
lopment of high sPF Uv suncreens. Formulation. The results 
of a large number of safety studies suggest that insoluble nP 
do not penetrate into or through human skin. recent intra-
venous toxicity studies of Tio2 or zno nanoparticles in rats 
suggested that these particles are non-toxic and produce no 
novel or unusual toxicities. a number of in vivo toxicity tests 
revealed that Tio2 and zno nP have low toxicity and a good 
skin tolerance. a series of in vitro cytotoxicity, genotoxicity 
and photo-genotoxicity studies on Tio2 and zno nP found 
no difference in the safety profile of micro- or nano-sized 
materials, all of which were non-toxic. a recent comparati-
ve study between Tio2 micro- and nanoparticles suggested 
similar acute toxicity, genotoxicity and ecotoxicological pro-
perties. There is no evidence supporting a general rule that 
adverse effects of Tio2 or zno particles to the skin or other 
tissues increase with smaller particle size, or produce novel 
toxicities when compared with those of larger particles. ove-
rall, the weight of current scientific evidence suggests that 
nano-sized cosmetic or sunscreen ingredients pose no or ne-
gligible potential risk to human health, whereas their use in 
sunscreens has large benefits, such as the protection of hu-
man skin against skin damage, including skin cancer. 

ChanTra eskes 
USE OF in vitRO data FOR REGUlatORy and 
indUStRial pURpOSES

Considerable progress took place within the last years re-
garding the international regulatory acceptance of alternative 
test methods to animal testing. in particular, the adoption of 
the skin irritation test method based on reconstructed human 
epidermis models by the eU, now allows, in conjunction with 
the previously adopted in vitro test methods for skin corro-
sion, the full replacement of the animal test for assessing acu-
te dermal irritation & corrosion. The same test guideline was 
later adopted at the oeCd level as TG 439 but the replace-
ment of the animal test at the international level still depends 
upon country-specific regulatory requirements. In the area of 
eye irritation and corrosion, four oeCd test guidelines have 

been accepted at the oeCd level (TG 437 on the bCoP test; 
TG 438 on the iCe test; and two draft TG on the Cytosensor 
microphysiometer and Fluorescein leakage assays). all of 
these assays allow for the identification of ocular corrosives 
and represent as such partial replacements to the animal test. 
Furthermore, the Cytosensor microphysiometer test method 
also allows for the identification of non-classified water-
-soluble surfactants and surfactant-based formulations. ba-
sed on such progresses non-animal data shall now be used in 
the eU as a full replacement to determine skin irritation and 
corrosion hazards, and as a partial replacement to determine 
ocular corrosion hazard. This results into new approaches of 
hazard assessment with no animal data which in turn opens 
a number of practical questions regarding the industrial and 
regulatory applicability of such in vitro data. in particular the 
following issues were raised:
-  how to best construct and assess suitable testing strategies;
-  the applicability of adopted in vitro tests to assess mixtu-

res, preparations and dilutions;
-  the information requirements which are critical for the 

assessment of the in vitro data;
-  the applicability of in vitro data to specific national regu-

latory requirements.
To address some of these issues, scientists in europe co-

ming from both industry and regulatory bodies are working 
together in order to find harmonized agreements and recom-
mendations on the best way forward. an overview of these 
current challenges and how they are being handled with will 
be given.

Sala Topázio/ Room 
tOxiCOlOGia REpROdUtiva 
ChairPerson: Wilma de Grava kemPinas

anderson joel marTino andrade 
dEvElOpMEntal ExpOSURE tO phthalatES: 
a Rat MOdEl OF thE hUMan tEStiCUlaR 
dySGEnESiS SyndROME 

adverse trends in male human reproductive health have 
been observed in many countries in the last decades. re-
productive disorders like cryptorchidism, hypospadias, low 
sperm counts and testicular germ cell cancer are suspected 
to be increasing in incidence. These interrelated disorders 
are believed to comprise a common condition, the human 
testicular dysgenesis syndrome (Tds). epidemiological and 
experimental data support the hypothesis that the symptoms 
of the human Tds are result of altered gonadal development 
during fetal life. interestingly, the spectrum of effects obtai-
ned following perinatal exposure of rats to phthalate esters 
shares many features with the reproductive disorders compri-
sing the human Tds. The rat “phthalate syndrome” is charac-
terized by disrupted androgen-dependent development, hy-
pospadias, cryptorchidism and impaired testicular function. 
Testicular changes are seen early in the rat fetal testis with 
the presence of dysgenetic areas characterized by malformed 
seminiferous cords containing multinucleated gonocytes, in-
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tratubular leydig cells and aggregates of leydig cells in the 
interstitial space. in adult rats exposed in utero or in utero 
and during lactation, affected testes display reduced germ 
cell differentiation, sertoli-cells-only tubules, leydig cell 
aggregates and multinucleated giant germ cells. in humans 
with unilateral germ cell cancer, the contralateral testes are 
often disgenetic, with tubules containing only sertoli cells, 
spermatogenic arrest and frequently carcinoma in situ (Cis). 
both germ cell cancer and Cis are thought to originate from 
gonocytes that have failed to complete normal differentia-
tion. disruption of fetal leydig and sertoli cell functions 
seems to play a central role in the rat phthalate syndrome as 
well as being implicated in the origin of human Tds. expe-
rimental studies have revealed that phthalates are able to spe-
cifically target both cell types and disrupt the development of 
the male reproductive tract and the testis itself. however, se-
veral aspects of phthalate-induced testicular toxicity are still 
unknown and a more detailed characterization of the mecha-
nisms underlying the disturbances of gonadal development is 
of particular relevance for the study of the human Tds.

jUliana elaine Perobelli 
thE pERipUbERtal phaSE aS a 
dEvElOpMEntal windOw FOR 
REpROdUCtivE tOxiCOlOGy StUdiES

over the past two decades, the detrimental effects of en-
docrine disruptors (eds) on wildlife and humans have beco-
me a major public health concern. These compounds have a 
variety of origins and can act as agonists or antagonists of an-
drogens and estrogens, which are key hormones involved in 
many physiological processes. younger animals seems to be 
more affected than older animals, possibly due to hormonal 
imprinting, resulting in permanent changes in hormonal sta-
tus when these animals become adults. Therefore, the peripu-
bertal phase may be appointed as an important window for 
toxicological studies. since the endocrine system plays a cri-
tical role in the development of the male reproductive system 
and in the initial and maintenance of normal function, this 
system is an especially vulnerable target of potential endo-
crine disruptions. The epididymis is an organ of the male re-
productive system that plays a crucial role on the acquisition 
of sperm motility and fertilizing capacity. These functions 
are performed within the different specialized microenviron-
ment created along the interior of epididymal duct, which are 
established during the postnatal development of this organ. 
This presentation will focus on the detrimental effects of the 
exposure of immature animals to endocrine disruptors and 
the possible consequences in epididymal function and sperm 
quality in adulthood.

Sala Agata/ Room 
tOxiCOlOGia analítiCa 
ChairPersons: ernani PinTo júnior/ josé lUiz 
da CosTa

FriTz PraGsT 
pROGRESS in REtROSpECtivE dEtECtiOn OF 
dRUG and alCOhOl abUSE by haiR analySiS

hair is a very favorable matrix for detection of chronic sub-
stance abuse since, different from other human sample materi-
al, drugs and their metabolites are durably stored, and since the 
consistent growth enables retrospective interpretation of the 
time course of the abuse. because of these advantages, of the 
immense progress in sensitivity and selectivity of the analyti-
cal techniques and of a broad repertoire of sample preparation 
methods, hair analysis has grown from an exotic procedure to 
a well established diagnostic method regularly used in many 
laboratories all over the world. at the same time the limita-
tions of hair analysis with respect to quantitative interpretation 
and to time resolution which are caused by the complicated 
physiology of hair growth, by the pharmacology and chemical 
properties of the drugs and by external influences became more 
and more clear. in this presentation the applications and limita-
tions of hair analysis are shown at several examples. From the 
illegal drugs, particular attention will be paid on cannabinoids. 
alcohol abuse can be detected by determination of its minor 
metabolites fatty acid ethyl esters and of ethyl glucuronide in 
hair which are favorably determined in combination. it will 
be shown that the investigation of pubic, axillary or body hair 
alternatively or in addition to scalp hair can deliver valuable 
results. segmental analysis of single hair and detection of a 
single application in drug facilitated crimes have become pos-
sible by the increased analytical sensitivity. however, there are 
many sources of error in performance of hair analysis from 
sample collection to interpretation of the results. Therefore, 
hair analysis should be performed and interpreted by experi-
enced scientists, who know the limitations of the method and 
should always see the results in context of the individual case 
including the data obtained from blood, urine or saliva.

henriQUe m.G. Pereira 
COntROlE dE dOpaGEM nO bRaSil – O 
dESaFiO OlíMpiCO 

Serão apresentados os principais desafios técnico–científi-
cos e logístico-estruturais para a realização dos procedimen-
tos inerentes as análises de controle de dopagem dos jogos 
olímpicos de 2016 pelo lab doP – ladeTeC / iQ - UFrj. 
a incorporação de novas estratégias de análise e as adequa-
ções metodológicas necessárias para a detecção de novas 
substâncias proibidas no escopo do laboratório será discutida. 
A implementação de métodos em sangue e as dificuldades de 
logística envolvidas aos mesmos serão expostas. as necessi-
dades de adequação dos procedimentos burocráticos no País e 
a formação de mão de obra e geração de estrutura compatível 
também serão apresentados.

ernani PinTo júnior 
MaSS SpECtROMEtRy aS a tOOl in MOdERn 
tOxiCOlOGiCal aSSayS
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Sala Ametista/ Room 
MUtaGênESE E CaRCinOGênESE: avançOS E 
dESaFiOS 
ChairPerson: lUsânia maria GreGGi anTUnes

errol zeiGer 
intERnatiOnal haRMOniZatiOn and 
StandaRdiZatiOn OF MUtaGEniCity aSSayS.

The field of genetic toxicology testing began in the early 
1970s with Ames’ publication of a rapid and efficient in vitro 
salmonella test for identifying mutagens, and showed that 
most of them were carcinogens. other tests were soon pro-
posed and efforts begun to identify which tests would be the 
most effective for identifying mutagens, to characterize the 
effectiveness of these tests, and to determine what combina-
tions of tests would improve on the use of single tests. eva-
luations of these tests started in the early 1970s, and studies 
were initiated in a number of countries, and internationally. 
most of these studies were published and the results used to 
determine which tests should be retained for routine use and 
which tests were not very helpful. These studies also helped 
to define the best protocols with respect to their reproduci-
bility and robustness. The protocols that came out of these 
studies were adopted as guidelines, with minor variations, 
by the (organization for economic Co-operation and deve-
lopment (oeCd) for industrial chemicals and pesticides, and 
the (international Commission for harmonization (iCh) for 
pharmaceuticals. These Test Guidelines describe the metho-
ds used for producing test data for submission to regulatory 
authorities world-wide. The oeCd and iCh continue to re-
-assess the protocols and tests and revise the protocols or add 
or drop tests, as necessary. The official Test Guidelines will 
be addressed, guidelines currently being considered for re-
vision, replacement, or addition will be discussed, and the 
procedures used by the oeCd and iCh to develop and revise 
guidelines will be described.

ilCe mara ColUs 
antiMUtaGênESE dE pROdUtOS natURaiS 
COMO alvO paRa qUiMiOpREvEnçãO dO 
CânCER

Uma das maneiras mais óbvias de impedir o desenvolvi-
mento de câncer humano é remover os agentes causadores 
do nosso ambiente. no entanto esta remoção parece muito 
difícil, devido à existência de um grande número de agen-
tes supostamente carcinogênicos no ambiente. neste con-
texto, a quimioprevenção do câncer assume importância 
considerável. ao longo dos últimos anos tem-se observado 
uma crescente tendência para estudos da atividade de vários 
produtos químicos, naturais ou sintéticos, com potenciais 
protetores frente a agentes mutagênicos/carcinogênicos. o 
conhecimento de tais produtos poderá ser útil como medida 
preventiva para o ser humano no combate a vários males. 
assim, o objetivo de nosso trabalho é buscar compostos que 
possuam propriedades que reduzam direta ou indiretamente 
a atividade mutagênica de mutágenos conhecidos e tentar es-

clarecer seus mecanismos de ação. entre as substâncias tes-
tadas destacam-se beta-glucanas (1à3;1à6)-β-D-glucana 
de origens fúngicas como a botriosferana, produzida por Bo-
tryosphaeria rhodina e a carboxymethyl-glucana (Cm-G), 
isolada de Saccharomyces cerevisiae. a primeira apresentou 
efeitos protetores contra danos induzidos no dna de células 
de mamíferos in vivo e in vitro por quimioterápicos gerado-
res de radicais livres e foi capaz de aumentar a viabilidade 
celular, promovendo decréscimo no índice de apoptose. a 
segunda foi administrada durante 28 dias a pacientes com 
câncer de próstata em estágio avançado. a análise dos esco-
res de danos no dna obtidos antes e após o tratamento com 
CM-G mostrou diferença significativa, com uma taxa média 
de redução de danos de 59%. diversos extratos de plantas 
utilizadas na medicina popular brasileira também foram ava-
liados e mostraram efeitos protetores em ensaios in vivo e in 
vitro, utilizando-se os testes do mTT, micronúcleo, apoptose 
e cometa. Um exemplo é a Rhizophora mangle l. (rhizo-
phoraceae), uma espécie nativa do manguezal, que apresenta 
grande quantidade de taninos em sua casca. as porcentagens 
de redução de danos calculadas após tratamento de células 
de mamíferos com o extrato de R. mangle associado a dife-
rentes mutágenos permitem afirmar que este extrato exerceu 
forte proteção contra danos induzidos, principalmente, por 
agentes geradores de radicais livres. estudos de expressão 
gênica estão sendo realizados a fim de se investigar qual via 
é ativada por este extrato para promover a proteção das cé-
lulas. sabendo-se que os agentes mutagênicos estão direta 
ou indiretamente ligados ao processo de carcinogênese, os 
resultados obtidos neste estudo indicam a possibilidade de se 
utilizar as substâncias avaliadas para o controle da resposta 
celular contra agentes mutagênicos, abrindo novas possibili-
dades para a prevenção e controle do câncer.

mariana leal 
ExpERiMEntal GaStRiC CaRCinOGEnESiS in 
Cebus apella nOnhUMan pRiMatES

The evolution of gastric carcinogenesis remains largely 
unknown. We established two gastric carcinogenesis mod-
els in New-World nonhuman primates. In the first model, 
aCP03 gastric cancer cell line was inoculated in 18 animals. 
in the second model, we treated 6 animals with n-methyl-
nitrosourea (mnU). animals with gastric cancer were also 
treated with Canova immunomodulator. Clinical, hematolog-
ic, and biochemical, including C-reactive protein, folic acid, 
and homocysteine, analyses were performed in this study. 
myC expression and copy number was also evaluated. We 
observed that all animals inoculated with aCP03 developed 
gastric cancer on the 9th day though on the 14th day presented 
total tumor remission. in the second model, all animals devel-
oped pre-neoplastic lesions and five died of drug intoxication 
before the development of cancer. The last surviving mnU-
treated animal developed intestinal-type gastric adenocar-
cinoma observed by endoscopy on the 940th day. The level 
of C-reactive protein level and homocysteine concentration 
increased while the level of folic acid decreased with the 
presence of tumors in aCP03-inoculated animals and mnU 
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treatment. aCP03 inoculation also led to anemia and leuko-
cytosis. The hematologic and biochemical results corrobo-
rate those observed in patients with gastric cancer, support-
ing that our in vivo models are potentially useful to study this 
neoplasia. in cell line inoculated animals, we detected myC 
immunoreactivity, mRNA overexpression, and amplification, 
as previously observed in vitro. in mnU-treated animals, 
mrna expression and MYC copy number increased during 
the sequential steps of intestinal-type gastric carcinogenesis 
and immunoreactivity was only observed in intestinal meta-
plasia and gastric cancer. Thus, MYC deregulation supports 
the gastric carcinogenesis process. Canova immunomodula-
tor restored several hematologic measurements and there-
fore, can be applied during/after chemotherapy to increase 
the tolerability and duration of anticancer treatments.

Sala Esmeralda/ Room 
pOlUiçãO atMOSFéRiCa E SEUS EFEitOS na 
SaÚdE 
ChairPerson: heloisa bUeno 

PaUlo hilário nasCimenTo saldiva 
a CiênCia COMO pROMOtORa da SaÚdE 
aMbiEntal 

saneamento, imunização e antibióticos, e nutrição melho-
rada aumentaram a expectativa de vida e padrões de doenças 
mudaram drasticamente em muitos países. Por outro lado, 
o desenvolvimento econômico, crescimento populacional, 
desenvolvimento industrial, urbanização, transporte motori-
zado trouxe consigo a deterioração ambiental global que im-
põe uma ameaça significativa para a saúde humana. Futuras 
mudanças climáticas podem conduzir à privação da água e, 
talvez, sua contaminação. o surgimento de novas doenças in-
fecciosas, o crescente conhecimento sobre as conseqüências 
de longo prazo da poluição do ar, o reconhecimento de várias 
famílias de espécies químicas desreguladoras endócrinas são 
exemplos da crescente dificuldade em determinar o risco as-
sociado às diferentes opções econômicas usadas até o presen-
te momento. a urgente necessidade de diagnósticos precisos 
sobre as conseqüências ambientais das opções, atuais e futu-
ras, de energia, produção de alimentos e uso da terra deman-
dam cientistas ambientais para assumir um papel bastante 
complexo. a ciência é extremamente necessária para orientar 
futuras opções em uma direção mais sustentável. O desafio é 
o quão bem e oportuno a integração das diferentes áreas do 
conhecimento, tais como toxicologia, epidemiologia, mode-
lagem ambiental e clínica médica, irá trabalhar em dirigir os 
esforços globais para melhorar a saúde ambiental? o quão 
bem podemos lidar com as complexas interações entre o cli-
ma, as doenças infecciosas e a contaminação por espécies 
químicas? A magnitude do desafio ambiental pode ser, talvez, 
a força necessária para incorporar mais intensamente infor-
mação científica nas opções futuras destinadas a alcançar a 
sustentabilidade, em um mundo predominantemente impul-
sionado pela economia. os pacientes costumam adquirir há-
bitos mais saudáveis após ficarem doentes, ou seja, a crise é 

a força de mudar para melhor. Talvez os desafios ambientais 
atuais possam fazer o mesmo para o nosso planeta doente.

maria lúCia bUeno GarCia 
pOlUiçãO dO aR E SaÚdE: COnStataçãO 
ClíniCa E ExpERiMEntal

medidas públicas e privadas globais vêm sendo aplicadas 
no sentido de controlar a liberação de poluentes nocivos na 
atmosfera, principalmente em grandes centros urbanos onde 
a fonte de poluentes é de predomínio veicular. o brasil tam-
bém aderiu a essas medidas instituindo o controle de elimi-
nação de poluentes dos carros através do “ConTrolar” 
e o sistema de rodízio. Porém, concomitantemente a essas 
medidas, ocorre o aumento desproporcional de carros nas 
ruas e aumento de pontos de lentidão de trânsito, obrigando o 
indivíduo a permanecer maior tempo exposto aos poluentes 
veiculares. os mecanismos pelos quais a poluição do ar pro-
voca danos á saúde é foco de vários estudos em modelos ex-
perimentais e em humanos porém, ainda não estão totalmente 
esclarecidos. atribui-se várias vias de ação direta e indireta 
dos componentes orgânicos e inorgânicos, primários e secun-
dários de poluentes atmosféricos que induziriam inflamação, 
apoptose e remodelação de estruturas de órgãos e sistemas. 
nesta palestra apresentaremos trabalhos epidemiológicos, 
observacionais que analisam a associação do ar de são Pau-
lo e efeitos nocivos à saúde em humanos e a relação causal 
dos mecanismos fisiopatológicos da ação dos poluentes em 
diversos órgãos, em especial o sistema respiratório e cardio-
vascular em modelos experimentais, pré e pós as medidas 
públicas adotadas de melhoria do ar. Portanto, nosso objetivo 
nesta palestra é mostrar a relevância, informar, estimular o 
raciocínio e curiosidade científica a respeito do tema e dispor 
das técnicas disponíveis para essa pesquisa, para possibili-
tar e incentivar maior esclarecimento futuro que possam dar 
embasamento às propostas públicas e privadas eficazes de 
controle da poluição do ar. 

heloisa bUeno 
O papEl dOS MEtaiS na EMbRiOtOxiCidadE 
daS paRtíCUlaS atMOSFéRiCaS URbanaS

estudos epidemiológicos relatam que o desenvolvimento 
pré-natal também pode ser alvo dos efeitos deletérios promo-
vidos por poluentes do ar, com risco aumentado de malfor-
mações estruturais externas e internas associado à exposição 
materna. Partículas inaláveis suspensas no ar da cidade de 
são Paulo possuem em sua composição elementos traço de 
metais característicos da fumaça produzida pela combustão 
de diesel e gasolina, que movimenta sua grande frota veicu-
lar. a toxicidade dos metais presentes no material particulado 
urbano sobre o desenvolvimento embrio-fetal foi testada no 
modelo experimental do embrião de galinha. as alterações 
observadas no desenvolvimento geral embrionário, bem 
como na morfologia cerebelar, respaldam evidências epide-
miológicas quanto aos prejuízos promovidos pela poluição 
do ar na saúde da vida em formação. 
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15:30 - 16:30 Conferência/ Lecture 

Sala Rubi/ Room 
COSMEtOtOxiCOlOGia 
ChairPerson: dermeval de Carvalho 

Gerhard nohynek 
SaFEty aSSESSMEnt OF pERSOnal 
CaRE pROdUCtS/COSMEtiCS and thEiR 
inGREdiEntS

Personal care products (PCP) / cosmetics are applied 
to human skin and mainly produce local exposure, althou-
gh skin penetration or use in the oral cavity, on the face, 
lips, eyes and mucosa may also produce human systemic 
exposure. in the eU, Us and japan, the safety of PCP is 
regulated under cosmetic and/or drug regulations. oxidative 
hair dyes contain arylamines, the most chemically reactive 
ingredients of PCP. although arylamines have an allergic 
potential, taking into account the high number of consumers 
exposed, the incidence and prevalence of hair dye allergy 
appears to be low and stable. a recent (2001) epidemiology 
study suggested an association of oxidative hair dye use and 
increased bladder cancer risk in consumers, although this 
was not confirmed by subsequent or previous epidemiologic 
investigations. The results of genetic toxicity, carcinogenici-
ty and reproductive toxicity studies suggest that modern hair 
dyes and their ingredients pose no genotoxic, carcinogenic 
or reproductive risk. recent reports suggest that arylamines 
contained in oxidative hair dyes are n-acetylated in human 
or mammalian skin resulting in systemic exposure to traces 
of detoxified, i.e. non-genotoxic, metabolites, whereas hu-
man hepatocytes were unable to transform hair dye arylami-
nes to potentially carcinogenic metabolites. an expert panel 
of the international agency on research of Cancer (iarC) 
concluded that there is no evidence for a causal association 
of hair dye exposure with an elevated cancer risk in consu-
mers. Ultraviolet filters have important benefits by protec-
ting the consumer against adverse effects of Uv radiation; 
these substances undergo a stringent safety evaluation under 
current international regulations prior to their marketing. 
Concerns were also raised about the safety of solid nanopar-
ticles in PCP, mainly Tio2 and zno in sunscreens. however, 
current evidence suggests that these particles are non-toxic, 
do not penetrate into or through normal or compromised 
human skin and, therefore, pose no risk to human health. 
The increasing use of natural plant ingredients in personal 
care products raised new safety issues that require novel ap-
proaches to their safety evaluation similar to those of plant-
-derived food ingredients. For example, the Threshold of 
Toxicological Concern (TTC) is a promising tool to assess 
the safety of substances present at trace levels as well as 
minor ingredients of plant-derived substances. The potential 
human systemic exposure to PCP ingredients is increasin-
gly estimated on the basis of in vitro skin penetration data. 
however, new evidence suggests that the in vitro test may 
overestimate human systemic exposure to PCP ingredients 
due to the absence of metabolism in cadaver skin or misclas-

sification of skin residues that, in vivo, remain in the stra-
tum corneum or hair follicle openings, i.e. outside the living 
skin. overall, today’s safety assessment of PCP and their 
ingredients is not only based on science, but also on their 
respective regulatory status as well as other issues, such as 
the ethics of animal testing. nevertheless, the record shows 
that today’s PCP are safe and offer multiple benefits to qua-
lity of life and health of the consumer. in the interest of all 
stakeholders, consumers, regulatory bodies and producers, 
there is an urgent need for an international consensus on the 
safety of these products and their ingredients. 

Sala Topázio/ Room 
tOxiCOlOGia REpROdUtiva 
ChairPersons: Wilma de Grava kemPinas / 
FranCisCo j.r. PaUmGarTTen

Thomas b. knUdsen 
hiGh-thROUGhpUt SCREEninG, pREdiCtivE 
MOdElinG and COMpUtatiOnal 
EMbRyOlOGy

high-throughput screening (hTs) studies are providing 
a rich source of data that can be applied to chemical profiling 
to address sensitivity and specificity of molecular targets, 
biological pathways, cellular and developmental proces-
ses. ePa’s ToxCast project is testing 960 unique chemicals 
(drugs, pesticides, etc) in over 500 distinct assays, testing 
for diverse biochemical activities, receptor binding activi-
ties, reporter gene activation and gene expression profiles, 
stress-response indicators, and perturbation in cell state 
and cellular function. also included are assays to monitor 
effects in zebrafish embryos and pathways of differentiation 
in mouse embryonic stem cells. In vitro profiles (AC50 in 
um) are compared using machine-learning algorithms to 
identify patterns of biological activity and optimal feature 
selection for predictive modeling. Early findings suggest 
that developmental toxicity does not emerge from a simple 
molecular stream. because many cells in a system interact 
to generate emergent properties (growth, patterning, home-
ostasis, robustness), computer models are needed to capture 
the complexity of multicellular networks and the key events 
leading to dysmorphogenesis. a predictive virtual embryo 
framework utilizes detailed knowledge to build computatio-
nal models that run a morphogenetic series of events and can 
analyze the complexity of developmental processes. Poten-
tial regulatory applications are to inform and guide appli-
cation Qsar models for predicting developmental effects; 
extract and organize literature for information relevant to 
developmental processes and defects; standardize in vitro 
and hTs data for predictive modeling of the disturbances 
to developmental processes; prioritize environmental che-
micals for targeted testing; and systems modeling to analyze 
key pathways and mechanisms. [This abstract does not re-
flect EPA policy]
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Sala Agata/ Room 
tOxiCOlOGia analítiCa 
ChairPerson: josé lUiz da CosTa

FriTz PraGsT 
SyStEMatiC tOxiCOlOGiCal analySiS

systematic toxicological analysis (sTa) is the detection 
or exclusion of an intoxication by analysis of body fluids or 
tissue samples without specific suspicion of certain poisons. 
It is one of the most difficult tasks of analytical chemistry be-
cause of the immense number of possible poisons with very 
different concentrations, the presence of metabolites and dis-
turbances by matrix constituents. strategies for sTa involve 
pretests and immunoassays for frequently occurring poisons, 
a headspace gas chromatography screening for alcohol and 
volatile substances, atomic spectroscopy for toxic metals and, 
as the most difficult part, a screening procedure for non-vo-
latile organic substances including illegal and medical drugs, 
all kinds of pesticides, plant poisons, and chemical reagents. 
The analysis for non-volatile organic substances consists of a 
suitable sample preparation which includes as many as pos-
sible toxic compounds and excludes matrix components, the 
separation of the extract by gas or liquid chromatography, 
the characterization of chromatographic peaks by spectros-
copy, the identification by search in databases and spectra 
libraries, a semi-quantitative estimation of the concentration 
and the interpretation based on a toxicological data pool. be-
sides the established gas chromatography-mass spectrometry 
(GC-ms) and liquid chromatography with photodiode array 
detector (hPlC-dad) with comprehensive spectra libraries, 
liquid chromatography in combination with a hybrid qua-
drupole time-of-flight mass spectrometer (LC-QTOF-MS) 
appeared to be a new and very efficient method combina-
tion. it enables the determination of the accurate molecular 
mass of all essential substances in a sample together with 
their collision induced dissociation (Cid) fragment spectra in 
a single run. From the molecular mass and the isotope peak 
pattern the exact molecular formula of a peak can be calcu-
lated. Unambiguous identification occurs by search in a CID 
spectra library of toxic compounds (about 3000 substances). 
Software tools enable a specific search for metabolites. The 
application of hPlC-dad, GC-ms and lC-QToF-ms to 
sTa of blood samples from fatal poisoning cases will be 
demonstrated. Technical progress and particularly computer 
technology have much improved the performance of sTa. 
nevertheless, a comprehensive acquisition of all possible 
poisons is still unfeasible. large experience of the forensic 
toxicologist and good cooperation with criminal investiga-
tors continue to be important prerequisites to successfully 
crack an unknown poisoning case.

Sala Ametista/ Room 
MUtaGênESE E CaRCinOGênSE: avançOS E 
dESaFiOS 
ChairPerson: Gisela de araGão UmbUzeiro

errol zeiGer 
thE USE OF dna addUCtS in MUtaGEniCity 
and CaRCinOGEniCity RiSk aSSESSMEnt

most mutagenic chemicals will react with the dna to 
form dna adducts and are carcinogenic. The adducts are 
biomarkers of exposure, and their presence, by themselves, 
does not indicate mutagenicity or carcinogenicity. mutations 
are formed when the cell incorrectly repairs the adduct or 
attempts to replicate around the adduct and introduces the 
incorrect base. although dna adduct formation is usually 
linear with dose, the transformation of adducts to mutations 
is not; neither is the relationship of the adducts or mutations 
to subsequent tumors. not all adducts are mutagenic, and di-
fferent adduct types have different efficiencies of repair and 
conversion to mutations. Therefore, the presence of dna 
adducts provides important information, but is not sufficient 
to conclude that the chemical’s carcinogenicity will be via a 
mutagenic mode of action. This talk will present a proposed 
approach for the evaluation of dna adduct data, in the con-
text of other key events, to assess the mode of carcinogenic 
action.

Sala Esmeralda/ Room 
pOlUiçãO atMOSFéRiCa E SEUS EFEitOS na 
SaÚdE 
ChairPersons: PaUlo h.n. saldiva e heloisa 
bUeno

alFésio lUís Ferreira braGa 
COnCEitO dE pOlUiçãO dO aR E aSpECtOS 
EpidEMiOlóGiCOS

Poluente deve ser considerada toda e qualquer substância 
que esteja localizada em local estranho aos seus processos 
de produção, extração, transporte e utilização. em relação 
aos poluentes atmosféricos, sua origem remonta às primeiras 
tempestades de areia e aos primeiros episódios de queima 
de biomassa para a produção de calor e luz e para a cocção 
de alimentos. a piora da qualidade do ar passou a ser cada 
vez mais evidente com o constante crescimento dos grandes 
centros urbanos e a utilização do carvão nas residências da 
europa entre os séculos xv e xviii. entretanto, foi com a 
revolução industrial que o meio ambiente e, principalmen-
te, a atmosfera, sofreu as maiores agressões. a instalação de 
um número crescente de indústrias, de termoelétricas, de sis-
temas de transporte a vapor e o uso residencial do carvão, 
na europa e nos estados Unidos, contribuíram para que, ao 
longo do final do século XIX e a primeira metade do século 
xx fossem criadas situações de saturação troposférica com a 
presença cada vez maior de gases e partículas tóxicas. Foram 
nestes cenários que ocorreram os primeiros e mais graves 
episódios de excesso de concentração de poluentes e aumen-
to dos casos de doenças e de mortes por doenças cardior-
respiratórias. vale de meusse, donora e londres foram os 
palcos destas tragédias desenhadas pela ganância e pela igno-
rância. a partir de então, muito se investiu e ainda de investe 
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em pesquisas que identificar os principais poluentes atmos-
féricos, sua características físico-químicas, seu mecanismo 
de ação, seus efeitos adversos e os grupos mais susceptíveis. 
inúmeras são as substâncias emitidas pelas chaminés das 
indústrias, pelos escapamentos dos veículos automotores e 
pelas queimadas periódicas de biomassa, as principais fontes 
de emissão de poluentes atmosféricos nos dias atuais. entre-
tanto, quatro destes poluentes foram identificados como os 
mais perigosos para os seres humanos: material particulado 
inalável e suas frações, monóxido de carbono e os dióxidos 
de nitrogênio e de enxofre. além destes, o ozônio, poluen-
te secundário formado por reação entre poluentes primários 
catalisada pela luz solar também foi incluído na lista de po-
luentes de monitoramento permanente. basicamente, estes 
poluentes produzem um quadro inflamatório que pode ser 
localizado no sistema respiratório ou pode se estender ao sis-
tema cardiovascular e a outros sistemas levando a alterações 
agudas e crônicas que contribuem para o desenvolvimento e/
ou exacerbação de doenças respiratórias e cardiovasculares. 
Crianças e idosos e indivíduos portadores de doenças crôni-
cas são dois dos grupos mais susceptíveis aos efeitos adver-
sos dos poluentes. Porem, há outro grupo bastante vulnerável 
aos poluentes: os fetos. a exposição das gestantes há níveis 
elevados de poluentes durante os nove meses da gestação 
podem acarretar um aumento de recém nascidos com bai-
xo peso, de nascimentos prematuros e, até mesmo, de óbitos 
fetais. os efeitos adversos estão diretamente ligados a dois 
aspectos: as concentrações dos poluentes e as suas caracterís-
ticas físico-químicas que variam de acordo com a qualidade 
e tipo de combustível utilizado pelas fontes emissoras. Por-
tanto, as políticas públicas voltadas ao controle da qualidade 
do ar devem enfocar ações para reduzir as emissões, buscar 
combustíveis menos poluentes e melhorar a qualidade dos 
combustíveis fósseis utilizados.
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8:30 - 10:00 Simpósio/ Symposium 

Sala Rubi/ Room 
nEUROtOxiCOlOGia 
ChairPerson: Tânia marCoUrakis

CaTarina resende de oliveira 
intERaçõES EntRE COCaína E OpióidES: 
iMpliCaçõES na nEUROtOxiCidadE dO 
SpEEdball 

o consumo combinado de heroína e cocaína, também 
conhecido por speedball, é muito popular entre os toxico-
dependentes. Para além das interacções farmacodinâmicas 
entre estas duas drogas, foi recentemente descrita a ocor-
rência de uma interacção química entre a cocaína e a mor-
fina, um metabolito da heroína, em misturas de heroína e 
cocaína semelhantes às usadas pelos toxicodependentes. a 
nova entidade química formada nestas misturas, um aducto 
cocaína:morfina, poderá ter efeitos biológicos específicos, 
justificando a popularidade desta combinação de drogas. 
Uma vez que a cocaína e a heroína induzem neurotoxici-
dade em neurónios corticais de embrião de rato em cultu-
ra, comparámos os efeitos das drogas administradas isolada, 
sequencial ou simultaneamente nestas culturas celulares. os 
efeitos dos aductos poderão ser estimados pela comparação 
dos dois tipos de combinações, uma vez que na administra-
ção simultânea foi usada uma mistura de heroína e cocaína 
podendo as drogas reagir entre si, favorecendo a ocorrência 
de interacções químicas nesta condição. os neurónios corti-
cais expostos à mistura apresentaram um maior aumento dos 
níveis de cálcio intracelular, um maior grau de disfunção mi-
tocondrial, e morte celular por necrose, em contraste com as 
células expostas sequencialmente à heroína e à cocaína, nas 
quais ocorreu maior libertação de citocromo c para o citosol 
e maior perda de viabilidade celular. estes resultados suge-
rem que os aductos cocaína:morfina afectam a função mito-
condrial. assim, estudámos também os efeitos da exposição 
directa à cocaína, à morfina ou à sua combinação, na função 
mitocondrial, em mitocôndrias isoladas de fígado e cérebro 
de ratos. A cocaína e a combinação cocaína:morfina promo-
veram a fuga de protões, a inibição da respiração mitocon-
drial e a perda do potencial da membrana mitocondrial nas 
mitocôndrias de fígado. a inibição da cadeia respiratória pa-
rece envolver um efeito directo no complexo i, uma vez que 
ocorre em mitocôndrias energizadas com glutamato-malato, 
mas não em mitocôndrias energizadas com succinato, na pre-
sença de rotenona. nas mitocôndrias de fígado, os efeitos da 
combinação cocaína:morfina parecem ser semelhantes aos 
efeitos da cocaína, enquanto nas mitocôndrias de cérebro a 
combinação parece exercer efeitos específicos, possivelmen-
te devido ao aducto químico formado. estes resultados suge-
rem que as interacções entre a cocaína e os opióides afectam 

a neurotoxicidade do speedball, em parte via disrupção da 
função bioenergética mitocondrial.

raúl bonne hernández 
nEUROtOxiCOlOGia aMbiEntal dO 
ManGanêS: é a hORa dE REavaliaR OS 
valORES dE REFERênCia aMbiEntal paRa 
EStE MEtal?

o brasil é um dos principais produtores de manganês, 
um elemento essencial, que pode ser neurotóxico em con-
centrações não fisiológicas, especialmente durante o desen-
volvimento. Porém os mecanismos neurotoxicidade deste 
metal estão baseados em dados ainda controversos, onde a 
especiação química tem sido negligenciada em ocasiões. a 
companhia de saneamento ambiental de são Paulo-CeTesb 
tem apontado nos últimos 11 anos que as águas superficiais 
das bacias alto Tietê (com 43% da população do estado) e 
alto do Paranapanema (alPa) apresentam desconformida-
des ambientais (manganês > 0,1 mg/l). objetivo : estudar 
a importância da especiação e do fracionamento químico 
do manganês, para a geoquímica e a neurotoxicologia des-
te metal. metodologia: Foram desenvolvidos esquemas de 
fracionamento químico em amostras de águas superficiais e 
de sedimentos na bacia alPa, de agosto/2006 a abril/2007; 
e subseqüentes estudos neurotoxicológicos com espécies de 
mn (mnCl2, mn(ii)Cit, mn(iii)Cit, mn(iii)PPi (Cit: Citrato, 
PPi: Pirofosfato), usando modelos in vitro – modelos de neu-
rônios (viabilidade celular via mTT, rhodomina 123 e iodeto 
de propídeo, com e sem neuroprotetores, analises de status 
redox via dosagem dos níveis de glutationa total, e quanti-
ficação de Mn por ICP/MS) e in vivo – embriões de zebrafish 
(comportamento e expressão gênica via rT-PCr). resulta-
dos: Foi identificado que, o Mn tem origem natural na bacia 
alPa, porém com ~ 30 % de riscos ecotoxicológicos. neste 
sentido, in vitro o mn(iii) parece ser mais tóxico do que o 
mn(ii), ao contrario de in vivo. Contudo, independentemen-
te da especiação química, o mn foi mais tóxico para neurô-
nios glutamatérgicos do cerebelo em diferenciação, e para 
o zebrafish no período embrio-larval, no qual foram verifi-
cados danos neuromusculares. no entanto, para exposições 
prolongadas (120 h) o mn(ii)Cit foi mais tóxico. discussão: 
acredita-se que esses eventos podem estar associados com 
danos mitocôndrias, via inibição do metabolismo do lactato, 
do ascorbato, de potenciais de membrana e alteração no gene 
mitocondrial mt-co1, o qual apresentam ortologos em qua-
se todas as espécies, pelo que há probabilidade de que esses 
eventos aconteçam nos seres humanos também, nós estamos 
sugerindo que os valores de referência de mn em sistemas 
aquáticos sejam revistos, em função das contribuições de 
frações e espécies biodisponíveis; e que estes estudos sejam 
estendidos à bacia alto Tietê.

Dia 24 de junho – sexta feira/friday 
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eUGênio vilanova 
nEUROtOxiCity OF ORGanOphOSphORUS 
COMpOUndS, FROM ChEMiStRy tO biOlOGy: 
MOlECUlaR, kinEtiC, and in vitRO CEll 
StUdiES On thE ROlE OF EStERaSES in 
biOtRanSFORMatiOn, nEUROtOxiCity and 
nEUROdEvElOpMEntal altERatiOnS

esterases are enzymes detected by its capacity to 
hydrolyze esters and can interact with organophosphorus 
(oPs) (insecticides and chemical weapons). The chemical 
reactivity can explain both the mechanism of biodegradation 
and the mechanism of toxicity. oPs are interacting to pro-
teins in two ways with different consequences: (a-esterases) 
oP is the substrate and the protein catalyzes the hydrolysis of 
the phosphoric ester; this is a mechanism of biodegradation 
or detoxication in mammals. They are calcium-dependent 
and birds, and insects are deficient and therefore are highly 
susceptible to oP insecticides; (b) The oP is binding to the 
protein (organphosphorylating). oPs can interact with many 
proteins causing a covalent reaction with a serine or tyrosi-
ne group which is permanently organophosphorylated. The 
bound phosphoryl-protein is irreversible or is reverting only 
very slowly. This is causing the inhibition of their esterase 
enzymatic activity. if the protein has a vital role, this is a 
mechanism of toxicity. The best known is the cholinergic 
toxicity caused by acetylcholinesterase enzyme and is also 
the basis for biomonitoring exposure to oPs. however, oPs 
are interacting with many other proteins which meaning for 
toxicity is not well characterized and they are our interest of 
research. in some cases, binding to carboxylesterases has a 
protective function blocking a pesticide molecule per mole-
cule of protein. This is a mechanism acquisition of resistance 
of insecticides. our laboratory has shown that albumin, is a 
main mechanism of detoxication of some oPs and carbama-
tes binding them as a b-esterase. interactions with targets of 
toxicity have received our attention. interactions with protein 
different to cholinesterases, as the target triggering the me-
chanism of the so called oP induced delayed polyneuropathy 
(oPidP) caused by some organophosphates have been stu-
died. The so called nTe (neuropathy target esterase) is in-
volved in the triggering mechanism of oPidP but their phy-
siological role has been unknown for many years. P Glynn 
and co-workers has characterised molecular and genomically 
and some function in adults has been suggested. The kinetic 
behavior of the binding of ops to esterases has been much 
attention and mathematical models have been developed or 
analysis in complex biological systems with multiple enzy-
matic components and in which inhibition and reactivation 
process occurs simultaneously. The current attention is fo-
cused on the role that the nTe may have in the embryonic 
development of nervous system and searching for gene ex-
pressions as biomarkers for in vitro methods, alternatives to 
the use of experimental animals for assessing the potential 
embryotoxicity of chemical substances.

Sala Topázio/ Room 
ECOtOxiCOlOGia 
ChairPerson: Gisela de araGão UmbUzeiro

alain devaUx 
ECOlOGiCal SiGniFiCanCE OF GEnOtOxiCity 
in aqUatiC SpECiES GERM CEllS

The aquatic environment is becoming increasingly conta-
minated by pollutants having a genotoxic potential towards 
organisms. such genotoxins are prone to affect directly offs-
pring or indirectly through the reproductive process. all this 
could influence recruitment rate and hence the population dy-
namics. however, assessment of the ecological risks associa-
ted with environmental genotoxic exposure is usually based 
on individual responses. Thus, there is a need for a better 
understanding of the long term and population level impli-
cations of genotoxic exposure for aquatic species. While low 
levels of dna damage in somatic cells and oocytes can be 
efficiently repaired, mature sperm cells, i.e. spermatozoa, are 
susceptible to accumulate damage due to their lack of repair 
capacity. The present work aims to track the transfer of toxic 
effects across generations by studying the link between the 
level of DNA damage in germ cells of both fish and crustace-
an, and the rate of abnormalities measured in their offsprings 
after the parental exposure to the model genotoxicant mms.

Results show a significant increase in sperm DNA da-
mage measured with the comet assay in exposed organisms. 
This damage did not impact on fertilization success but led 
further to a significant increase in embryo abnormality rate 
at early embryonic and late larval stages, and further delayed 
growth in exposed group compared to the control. 

sylvie bony 
thE USE OF FiSh CEll linES in 
ECOtOxiCOlOGiCal StUdiES

in the worldwide context of growing regulatory pressure, 
the need for fish in vitro model in aquatic ecotoxicity assess-
ment is currently increasing. Established fish cell lines retain 
specificities of fish such as ectothermia, good resistance to 
osmolarity changes and harbor most of the fish specific bio-
transformation and dna repair capacities. Thus, the use of 
such cell lines starts to be applied to the genotoxicity testing 
of new and existing chemicals, the monitoring of ground and 
surface water body quality and responds to the societal de-
mand to avoid testing on whole organism particularly in ver-
tebrate species (3r concept). amongst the genotoxicity tests 
frequently used to assess the genotoxic potential of contami-
nants, the modified Comet assay using specific DNA repair 
restriction enzymes has gained our attention. excision enzy-
mes, such as the Formamido pyrimidine glycosylase (Fpg), 
chosen for its capacity to detect various lesions such as base 
C-oxidation and n-alkylation, allow to broaden the type of 
dna damage detected by the alkaline Comet assay and thus 
allows to increase its sensitivity in environments characte-
rized by multi- and low level contaminations. after a short 
historical drawback of the use of fish cell lines in ecotoxicity 
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testing, this talk will focus on results obtained recently in our 
laboratory when applying the Fpg modified Comet assay to 
fish cell lines (RTG W1, RTL W1 and PLHC1) to assess the 
genotoxicity of various types of contaminants at environmen-
tally relevant concentrations after short and long term expo-
sures. after showing results concerning model genotoxicants 
such as methyl methane sulfonate, hydrogen peroxide, benzo 
apyrene and cadmium, we will stress the efficiency of the 
modified comet assay applied to fish cell lines to evidence 
the genotoxic potential of the broadly used wineyard and 
antifouling pesticide diuron and of one of its persistent me-
tabolites (3,4 dCa), of the anticancer drug mitotane found 
in hospital wastewater and of more complex environmental 
samples (marine sediments, whole hospital effluents).

Sala Agata/ Room 
O EnSinO dE tOxiCOlOGia nO bRaSil 
ChairPerson: aliCe da maTTa Chasin

Flávia valladão Thiesen 
O EnSinO dE tOxiCOlOGia na GRadUaçãO

o ensino de toxicologia na graduação, como em outras 
áreas de conhecimento, sofreu importantes mudanças nos úl-
timos anos. estas mudanças devem-se ao cenário atual do 
ensino superior, o qual, de modo semelhante ao que ocorre na 
Comunidade européia, aponta para a necessidade de oferecer 
cursos de graduação mais breves, a fim de emitir o ingresso 
no mundo do trabalho mais rapidamente. some-se a isto a ra-
pidez com que novos conhecimentos são gerados ou tornam-
-se obsoletos; o aumento da oferta de vagas em estabeleci-
mentos de nível superior e a lei de diretrizes e bases. Como 
consequência destes fatores, não há existem mais currículos 
mínimos, nem são admitidas aulas baseadas em transmissão 
de conhecimento e centradas no professor, ou conteúdos estu-
dados de forma compartimentada. os atuais projetos pedagó-
gicos de curso buscam a interdisciplinariedade, privilegiam o 
“aprender a aprender” sobre o “saber muito” e estimulam que 
os docentes colaborem para desenvolver no aluno autonomia 
para construir seu aprendizado e capacidade de relacionar in-
formações obtidas nas diversas disciplinas. Tecnologias alta-
mente especializadas de aplicação limitada ou que se tornam 
rapidamente obsoletas passam a ser transferidas para cursos 
de pós-graduação, sentido amplo ou restrito, atendendo tam-
bém à necessidade de educação continuada, e atividades de 
pesquisa e extensão passam a ser ainda mais valorizadas. 
Todas estas diretrizes são válidas também para a toxicolo-
gia, cujo docente precisa, além dos conhecimentos técnicos, 
formação didática e conhecimento sobre o uso de novas tec-
nologias de educação, a fim de estimular o aprendizado dos 
alunos e permitir que o mesmo ocorra também fora das salas 
de aula e laboratórios. Com certeza, conteúdos de toxicologia 
básica e aplicada permanecem importantes, porém devem ser 
abordados de forma integrada a outras disciplinas, de modo 
a conferir maior significado ao aprendizado. Porém a toxico-
logia pode ser abordada facilmente de forma transdisciplinar 
e interdisciplinar. em síntese, o que mudou foi o modo de 

ensinar e aprender, que hoje extrapola os limites das salas de 
aula, tanto em termos de espaço, quanto de tempo.

aliCe da maTTa Chasin 
OS CURSOS dE ESpECialiZaçãO EM 
tOxiCOlOGia

Com o advento da lei de diretrizes e bases (lei 9394 
de 20/12 /1996) que instituiu a reforma Curricular e, poste-
riormente a resolução Cne/Ces 2, de 19/02/2002 que insti-
tuiu as diretrizes Curriculares nacionais (dCns) dos Cursos 
de Graduação, incluindo o de Farmácia, único curso onde o 
ensino da Toxicologia era compulsório até então. ao serem 
exaradas, essas Diretrizes expressaram a busca de profissio-
nais com formação mais eclética com perfil profissiográfico 
que atendesse às características conceituais das diferentes 
profissões sendo que na área da Saúde ficou clara a busca 
por profissionais coadunados com os fins e a função pública 
da saúde. no caso das dCs dos cursos de Farmácia e bio-
medicina ficou consubstanciada em texto a “formação gene-
ralista, humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os 
níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e in-
telectual”. as análises toxicológicas, que constam no âmbito 
profissional destas duas categorias são na verdade praticadas 
por outros profissionais, como por exemplo, Biólogos, Quí-
micos, agrônomos etc, sendo que a prática da Toxicologia 
é executada por essas e outras profissões como Medicina, 
odontologia, enfermagem, nutrição, etc. Claro está que a 
busca pela especialização é necessária, pois a graduação da 
forma como está delineada nas várias profissões não pode 
dar conta da prática da Toxicologia em níveis de excelên-
cia. a especialização acontece nos cursos stricto sensu e lato 
sensu, sendo estes últimos buscados pelos profissionais que 
buscam aplicabilidade prática dos conceitos relativos à sua 
atuação profissional, de forma mais compatível com a ativi-
dade profissional que neste tipo de pós- graduação acontece 
paralelamente com a realização do curso. Trata-se de uma es-
pecialização, normalmente valorizada no mercado profissio-
nal. O stricto sensu, por sua vez, atrai aqueles profissionais 
que visam se engajar na vida acadêmica e cuja lide profis-
sional diária permite a dedicação a esta atividade, frequente-
mente incompatível com o cotidiano profissional. No Brasil 
são dois cursos de pós-graduação stricto sensu , ambos na 
Universidade de são Paulo, nos campi são Paulo e ribeirão 
Preto e não há a modalidade “profissional”. Em termos de 
especialização lato sensu são vários os cursos que abordam o 
tema Toxicologia como assunto único ou associado às aná-
lises Clínicas. a discussão dos conteúdos abordados mostra, 
claramente, a necessária discussão dos caminhos a serem to-
mados pelas diferentes modalidades de pós-graduação posto 
que o caráter multiprofissional e transdisciplinar dessa Ciên-
cia pressupõem diferentes paradigmas de se pensar a educa-
ção continuada em nível de excelência. nesse sentido a so-
ciedade brasileira de Toxicologia tem papel fundamental no 
estabelecimento das diretrizes a serem delineadas para que 
essa meta seja atingida.



Resumos 

 23

dUlCinéia saes Parra abdalla 
pERSpECtivaS da póS-GRadUaçãO EM 
tOxiCOlOGia nO bRaSil

a apresentação abordará o panorama geral dos cursos de 
pós-graduação stricto senso reconhecidos pela CaPes que 
abordam a temática Toxicologia, enfatizando-se a necessi-
dade de formação de recursos humanos frente às demandas 
desta área e chamando a discussão para novos modelos de 
organização do ensino em Toxicologia.

Sala Ametista/ Room 
O papEl da MitOCÔnddRia na açãO tóxiCa 
dE xEnObiótiOCOS 
ChairPerson: daniel jUnQUeira dorTa

Carlos Palmeira 
dibEnZOFURan-indUCEd MitOChOndRial 
dySFUnCtiOn

environmental pollutants such as dioxins and furans are 
extremely toxic and related with pulmonary diseases develo-
pment. Clarifying the role of pollutants in some basic mecha-
nisms of toxicity, such as unbalance of bioenergetics, may 
help to explain the development of some diseases related to 
exposure to these compounds. one of these pollutants, diben-
zofuran, is an aromatic ether with properties and chemical 
structure similar to dioxins. Potential exposure to dibenzo-
furan may occur through inhalation and dermal contact, par-
ticularly at sites engaged in combustion/carbonization pro-
cesses (coal tar and coal gasification) where dibenzofuran is 
released to the ambient air. This pollutant has also been iden-
tified in tobacco smoke and listed as a pollutant of concern 
due to its persistence in the environment, potential to bioac-
cumulation and toxicity to humans and the environment. our 
preliminary studies showed a decrease in the mitochondrial 
phosphorylative efficiency elicited by dibenzofuran, with 
subsequent decrease in aTP content. To further explore and 
understand the cause for the increased lag phases upon di-
benzofuran exposure, we evaluated mitochondrial aTPase 
activity. No significant differences were found between mi-
tochondria exposed to dibenzofuran and control. since the 
decreased performance of phosphorylation in exposed mito-
chondria, as reflected by an increased lag phase, was not cor-
related with a less efficient ATPase, further studies point out 
a possible interaction of dibenzofuran with adenine nucleoti-
de translocator (anT). results show that this pollutant seems 
to slightly prevent permeability transition pore (PTP) induc-
tion, when compared with control mitochondria loaded only 
with calcium. Thus, although the impairment of aTP synthe-
sis induced by pollutants in hepatic mitochondria, data sug-
gest that dibenzofuran mimic cyclosporine a or bongkrekic 
acid to inhibit induction of the mPT. To further assess the 
effects of dibenzofuran, a human epithelial lung cell line was 
used to address cell death and viability. This work showed 
that dibenzofuran not only affects lung mitochondrial phos-
phorylative function but also has toxic effects in human lung 

cell line upon exposure to the pollutant. This work helped to 
characterize mitochondrial and cellular alterations related to 
dibenzofuran exposure toxicity; nevertheless, further studies 
focused on understanding the upstream molecular mechanis-
ms by which metabolic pathways are deregulated in lungs 
exposed to toxic pollutants are needed. Those may ultimately 
help to develop therapeutic strategies.

Fabio erminio minGaTTo 
MECaniSMOS EnvOlvidOS na açãO dE 
COMpOStOS iSOladOS dE plantaS tóxiCaS 
EM MitOCÔndRiaS

as intoxicações por plantas em animais de produção no 
Brasil levam a grandes perdas econômicas, porém, a profila-
xia e o controle têm sido realizados com base apenas no co-
nhecimento dos fatores associados às plantas, aos animais, ao 
ambiente ou ao manejo que determinam a ocorrência, freqüên-
cia e distribuição geográfica das intoxicações. As medidas de 
controle têm tido resultados limitados e, em conseqüência, as 
intoxicações mais importantes, causam, ainda, perdas econô-
micas significativas. Para controlar eficientemente essas per-
das é necessário desenvolver tecnologia mediante programas 
de pesquisa interdisciplinares que contemplem os diferentes 
aspectos das intoxicações por plantas. as mitocôndrias parti-
cipam na regulação de vários aspectos da biologia celular, tais 
como produção de energia, transdução de sinais, regulação 
da proliferação e diferenciação celulares e ainda, homeostase 
de Ca2+ e morte celular. nesse sentido, elas são vulneráveis 
aos efeitos de xenobióticos que podem interferir em suas fun-
ções por meio de vários mecanismos, que podem ser diretos 
ou indiretos, tais como alterações no transporte de elétrons e 
fosforilação oxidativa, na permeabilidade da membrana mito-
condrial interna, no transporte de cálcio, no estado oxidativo, 
além de uma série de outros eventos que levam à depleção de 
aTP. Portanto, o estudo da ação dos princípios ativos presen-
tes nas plantas tóxicas para animais em mitocôndrias isoladas 
pode ser uma importante ferramenta na descoberta do meca-
nismo de ação dessas substâncias a nível celular, ajudando 
assim no desenvolvimento de técnicas mais eficientes de tra-
tamento e controle das intoxicações.

TiaGo rodriGUes 
altERaçõES MitOCOndRiaiS indUZidaS pOR 
FEnOtiaZínaS: EnvOlviMEntO nO diSpaRO 
dE MORtE CElUlaR EM CélUlaS tUMORaiS

as fenotiazinas (FTz) são fármacos antipsicóticos utili-
zados no tratamento de esquizofrenia desde a década de 50 
e apresentam efeitos colaterais importantes como cardio e 
hepatotoxicidade, fotossensibilidade cutânea e distúrbios 
extrapiramidais. estruturalmente, possuem uma estrutura de 
três anéis, onde dois anéis benzênicos estão ligados por um 
átomo de enxofre e um de nitrogênio. as FTz apresentam 
diversas propriedades biológicas interessantes já descritas na 
literatura, como, por exemplo, a citotoxicidade em modelos 
celulares em cultura. entretanto, os mecanismos molecula-
res responsáveis por essa ação permanecem não elucidados. 
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as fenotiazinas apresentam potente efeito antioxidante capaz 
de inibir a oxidação lipídica induzida por agentes oxidan-
tes. Contudo, quanto fotoexcitadas, o cátion radical gerado 
é capaz de induzir danos oxidativos em membranas mito-
condriais. apesar da ação antioxidante das FTz em concen-
trações relativamente baixas, estas são capazes de induzir a 
transição de permeabilidade mitocondrial em mitocôndrias 
isoladas em maiores concentrações e induzir a morte celular 
em células tumorais em cultura. esse efeito citotóxico é sele-
tivo para as células tumorais, não afetando significativamente 
as células normais nas mesmas concentrações. as alterações 
morfofuncionais da morte celular induzida por FTz apresen-
tam características de autofagia e apoptose. os mecanismos 
moleculares envolvidos neste processo envolvem uma rápida 
elevação de cálcio citosólico seguido de sua captação pelas 
mitocôndrias associada à dissipação do gradiente eletroquí-
mico de prótons. simultaneamente ocorre permeabilização 
lisossomal com ativação de cisteíno-proteases que também 
contribuem para a morte celular. as diferenças morfológicas 
e funcionais entre células tumorais e normais parecem expli-
car a seletiva citotoxicidade exibida pelas FTz.

Sala Esmeralda/ Room 
tOxiCOlOGia nO SUS: aS nECESSidadES, 
pOSSibilidadES E COntRibUiçõES paRa a 
atEnçãO intEGRal À SaÚdE 
ChairPerson: herlinG allonzo

Fábio sidonio de barros evanGelisTa 
CapaCidadE labORatORial atUal E 
nECESSidadES paRa atEndER a dEManda dE 
EMERGênCia, aMbUlatORial E anÁliSE dE 
MatRiZES aMbiEntaiS. 

Prevenção, diagnóstico e tratamento de exposições tóxi-
cas no contexto da saúde integral do sistema único de saúde 
- sUs, é um direito social básico assegurado para a população 
brasileira. o esforço laboratorial, em análises toxicológicas 
de amostras ambientais e biológicas, é de extrema importân-
cia para as ações de vigilância em saúde ambiental e saúde do 
trabalhador e na assistência toxicológica no brasil, conforme 
sustentado pela Portaria 104 de 25 de janeiro de 2011 do mi-
nistério da saúde. a atenção por parte do poder público está 
voltada para a promoção, desenvolvimento e implantação de 
projetos de prevenção e controle das intoxicações, para tal o 
ministério da saúde conta com a rede de laboratórios de 
Toxicologia, inseridos nos laboratórios Centrais de saúde 
Pública - laCen, Centros Colaboradores e os Centros de 
informação e assistência Toxicológica - CiaT. os laCen 
e os Centros Colaboradores, que realizam o monitoramento 
ambiental e biológico de exposições às substâncias quími-
cas, possuem estruturados catorze laboratórios para análise 
de metais tóxicos, oito para análise de resíduos químicos e 
praguicidas e dezoito laboratórios para análises das colines-
terases. os CiaTs, que realizam atendimentos de urgência, 
possuem em sua rede quinze laboratórios estruturados para 
o auxílio diagnóstico e acompanhamento nos casos de expo-

sições agudas e crônicas a agentes químicos tais como me-
dicamentos, praguicidas, raticidas, drogas de abuso, metais 
e outros produtos químicos. Para o desenvolvimento e am-
pliação da rede de laboratórios de toxicologia é necessário 
um conjunto de ações articuladas com diversas instituições, 
objetivando o pleno funcionamento destas unidades, forne-
cendo respostas imediatas para o tratamento dos pacientes e 
melhorando o monitoramento toxicológico. Para atingir este 
objetivo é necessário preparar profissionais qualificados, for-
necer estrutura física e equipamentos e fomentar pesquisas 
com vista à detecção de contaminantes emergentes.

marlene zannin
ExpERiênCiaS EM FORMaçãO, CapaCitaçãO 
E EdUCaçãO EM SaÚdE nO SUS: EStRatéGiaS 
pOSSívEiS paRa inClUiR a tOxiCOlOGia.

GUilherme FranCo neTo
a tOxiCOlOGia nO COntExtO atUal dE 
EStRUtURaçãO dO SiStEMa ÚniCO dE SaÚdE: 
avançOS na GEStãO E lEGiSlaçãO

11:00 - 12:00 Conferência/ Lecture 

Sala Rubi/ Room 
nEUROtOxiCOlOGia 
ChairPerson: Flávia valladão Thiesen

CaTarina resende de oliveira 
MECaniSMOS MOlECUlaRES E CElUlaRES 
EnvOlvidOS na nEUROtOxiCidadE daS 
dROGaS dE abUSO

a cocaína, as anfetaminas e a heroína estão entre as dro-
gas de abuso mais consumidas em todo o mundo. o abuso 
destas drogas leva a um aumento da concentração sináptica 
de dopamina em alguns circuitos cerebrais, nomeadamente 
na via mesocorticolímbica e na via nigroestriatal, envolvidas 
nos principais sintomas associados ao consumo e à privação 
de drogas de abuso, embora outros neurotransmissores e ou-
tros circuitos cerebrais sejam também afectados na toxicode-
pendência. no nosso laboratório, temos vindo a estudar os 
efeitos neurotóxicos da cocaína, anfetamina ou heroína, bem 
como de combinações cocaína-heroína (speedball) usando 
culturas celulares ou animais injectados com as drogas. em 
células catecolaminérgicas PC12, quisemos saber de que 
modo a exposição prolongada (crónica) a baixas concen-
trações das drogas de abuso afecta a resposta celular a uma 
concentração tóxica (aguda) da mesma droga ou de peróxido 
de hidrogénio, de modo a perceber se ocorrem adaptações 
celulares à droga ou ao stress oxidativo. estudámos também 
a neurotoxicidade destas drogas em culturas de neurónios 
corticais, uma vez que a disfunção do córtex pré-frontal está 
implicada na perda do controlo da impulsividade associada 
à toxicodependência. nestes neurónios comparámos a toxi-
cidade da cocaína, da anfetamina e da heroína, bem como 
de diferentes combinações de cocaína e heroína, de modo a 
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compreender a importância de uma interacção química re-
centemente caracterizada em misturas de cocaína e heroína, 
que poderá ser responsável por alguns dos efeitos biológicos 
do speedball. realizámos também a comparação dos efeitos 
tóxicos das drogas em células depletadas de dna mitocon-
drial (rho-zero) e células rho+, de modo a esclarecer o papel 
da cadeia respiratória mitocondrial na toxicidade das drogas. 
Tendo em conta a conhecida neurotoxicidade dopaminérgica 
da metanfetamina, comparámos também os efeitos desta dro-
ga com os efeitos da toxina mPTP, que mimetiza algumas ca-
racterísticas da doença de Parkinson, afectando preferencial-
mente os neurónios dopaminérgicos. os resultados obtidos 
nestes estudos permitem compreender melhor os mecanis-
mos celulares e moleculares responsáveis pela neurotoxici-
dade das várias drogas de abuso e das suas combinações.

Sala Topázio/ Room 
ECOtOxiCOlOGia 
ChairPerson: Gisela de araGão UmbUzeiro

alain devaUx 
aqUatiC GEnOtOxiCOlOGy: FROM thE dna 
daMaGE tO pOpUlatiOn diSORdERS

Sala Agata/ Room 
tOxinOlOGia 
ChairPerson: sUely vilela samPaio

benediTo barraviera 
tOxinOlOGy – it iS nOt EnOUGh tO havE 
thE knOwlEdGE, it MUSt bE appliEd

Countries located in the tropical region face public health 
problems such as nutritional, parasitological, bacterial and 
viral ones as well as accidents caused by venomous animals 
(http://globalnetwork.org/files/gn-ntds-pt.pdf). in 2006, the 
World Health Organization (WHO) published 14 afflictions 
called the neglected tropical diseases (nTds). This publica-
tion was consolidated at the “Global Partners of the Who” 
conference on nTds which was held in Geneva on april 19th 

and 20th, 2007. The NTDs afflict about one billion persons, 
mainly poor populations living in tropical and subtropical 
regions. in april of 2009, snakebites were included in the 
NTDs and ranked fifteenth among them. The production of 
new drugs to treat NTDs is insufficient in both developed and 
developing countries. The pharmaceutical companies cons-
titute a highly monopolized and profitable sector that requi-
res large investments in research and development (r&d). 
animal toxins are a rich source of components with a wide 
spectrum of biological and pharmacological activities. snake 
venoms are rich in protein and peptide toxins that have speci-
ficity for a wide range of tissue receptors, making them clini-
cally challenging and scientifically fascinating, especially for 
drug design. in this context, in 1989, researchers at são Paulo 
state University, UnesP, started to design a research center 
dedicated to university extension, teaching and research in 

the area of Toxinology. it was called the Center for the study 
of venoms and venomous animals (CevaP) of UnesP, and 
would pursue the objective of increasing the bioprospecting 
of molecules from toxins and applying them for the benefit of 
humans. a new paradigm is urgently needed: knoWled-
Ge PlUs aCTion to combat neglected diseases. The toxins 
from venomous animals can be a useful tools in this scena-
rio. Then iT is noT enoUGh To knoW, someThinG 
has To be done. The University research centers must 
produce drugs to clinical trials. Furthermore, much research 
has been done without applicability in the real world. Until 
the 20th century, academic medicine was developed funda-
mentally supported by the interests of basic research groups 
and industry. it was called “the century of biology”. The me-
dicine of the future demands that we be able to transfer the 
knowledge obtained until now, to the benefit of the world po-
pulation, mainly in the area of neglected diseases (https://ser-
vices.aamc.org/publications/showfile.cfm?file=version58.
pdf&prd_id=150&prv_id=176&pdf_id=58). University cen-
ters must produce these drugs, make them available within 
the national system of research networks that fight neglected 
diseases, such as rnPC and contribute with the government 
in setting up pilot production labs.

Sala Ametista/ Room 
MEtabOlÔMiCa E pROtEÔMiCa EM tOxiCOlOGia 
ChairPersons: Carlos Palmeira e TiaGo 
rodriGUes

kendall WallaCe 
MEtabOlOMiC pROFilE OF adRiaMyCin-
indUCEd MitOChOndRial CaRdiOMyOpathy

adriamycin (doxorubicin) is a potent and broad-spectrum 
anticancer drug, whose clinical utility is severely restricted 
by its cumulative and irreversible dilated cardiomyopathy. 
differential mechanisms of therapeutic activity (intercalation 
into genomic dna) and toxicity (oxidative stress) offer the 
opportunity to improve the efficacy of drug treatment by tar-
geting the mechanism of toxicity. adriamycin redox cycles 
on the mitochondrial electron transport chain to liberate free 
radicals. The result is an interference with mitochondrial res-
piration and the oxidation of cell lipids, proteins and dna. 
Functionally, this cardiotoxicity remains clinically silent be-
low critical thresholds of cumulative doses, despite the fact 
that the mitochondrial injury has sustained memory that ou-
tlasts the drug half-life and turnover of damaged mitochon-
dria. We demonstrate that long-term, cardiomyocytes adapt 
to this interference with mitochondrial bioenergetics both by 
switching to non-oxidative pathways of aTP synthesis and by 
stimulating mitochondrial biogenesis in an attempt to reple-
nish damaged and non-functional mitochondrial. This shift in 
metabolomics appears to be regulated at the transcriptional 
level, which we propose is coordinated through metabolic 
sensors linked to the PPar nuclear receptor-mediated acti-
vation of the transcription of major intermediary metabolic 
pathways. Transcriptional coordination of this metabolic 
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adaptation through these nuclear receptors affords impor-
tant potential opportunities for modulating drug toxicity and 
improving the clinical success of adriamycin anticancer che-
motherapy. (This work has been supported in-part by grants 
from the american heart association and the heart, lung, 
and blood institute of the national institutes of health).

Sala Esmeralda/ Room 
atRibUiçõES da tOxiCOlOGia nO SiStEMa dE 
SaÚdE bRaSilEiRO
ChairPerson: délio CamPolina 

herlinG allonzo 
a MaGnitUdE da dEManda paRa O 
SUS: EStiMativaS dE pOpUlaçõES 
ExpOStaS E intOxiCaçõES pOR aGEntES/
COntaMinantES qUíMiCOS nO bRaSil

nos últimos 20 anos, o sUs teve importantes avanços na 
implementação das ações de promoção de saúde e vigilância, 
além de assegurar a continuidade do cuidado nos níveis pri-
mário, ambulatorial especializado e hospitalar. no entanto, 
novos problemas de saúde emergem ou se intensificam como 
resultado da urbanização e das mudanças socioeconômicas e 
ambientais, o que demanda uma abordagem baseada na pro-
moção intersetorial da saúde e na integração dos serviços de 
saúde e não mais centrada nas doenças agudas. neste contex-
to, estão os problemas de saúde ambiental, destacando-se os 
relacionados com os produtos, substâncias e contaminantes 
químicos que afetam direta o indiretamente a saúde da po-
pulação. Para tanto, se propõem algumas alternativas para 
estimar a magnitude da demanda das populações expostas a 
agentes/contaminantes químicos para o sUs a partir dos sis-
temas de informação, atendimentos dos Centros de Controle 
de intoxicações (CCis), considerando intoxicações agudas e 
estimativas de expostos crônicos no Brasil, e identificar os 
principais grupos populacionais (trabalhadores agrícolas, 
frentistas, ribeirinhos, etc), bem como o levantamento de in-
formações de outros países. no brasil, considerando a inci-
dência de 1.722,7/100.000 hab. registrada na carga mundial 
de doenças de 1990 e o censo do ibGe de 2010, seriam es-
perados 3.285.752 casos de intoxicação. Quando estimados 
a partir de dados de alguns CCis esse número pode variar 
entre 24.032 e 595.848, com média de 212.094 casos; se ex-
trapolada a taxa registrada para o rio Grande do sul pelo 
seu CCi esperaríamos 341.411 casos. além disso, têm que 
ser consideradas as populações expostas como os 16.500.000 
trabalhadores agrícolas (agrotóxicos); os 300.000 frentistas e 
72.000 da siderurgia, indústria química e petroquímica (hi-
drocarbonetos); os 10.635.076 expostos e potencialmente 
expostos em áreas contaminadas, etc. Para estes grupos e a 
população geral, seja pela exposição e intoxicação aguda ou 
pela exposição de longo prazo e as chances de desenvolver 
efeitos crônicos específicos ou influenciar seu adoecimento, é 
necessário o cuidado integral da saúde conforme a legislação 
do sUs e os subsídios da toxicologia, e, conseqüentemente, 
diminuir a subnotificação nos sistemas de informação. 

14:00 - 15:30 Simpósio - Mesa Redonda/ 
Symposium - Round Table 

Sala Rubi/ Room 
tOxiCOlOGia analítiCa 
ChairPersons: norberTo PePorine loPes e 
andrés CamPiGlia

emanUel Carilho 
SiStEMaS analítiCOS MiCROFlUidiCOS paRa 
diaGnóStiCOS dE baixO CUStO

Uma das necessidades mais prementes para a melhoria 
das condições de saúde para populações de baixa renda e/
ou localidades remotas é o desenvolvimento de testes diag-
nósticos de baixo custo. Qualquer novo dispositivo analítico 
para tal finalidade deve atender uma série de requisitos como 
i) ser de baixo custo, ii) sensível, iii) específico, iv) fácil de 
usar, v) rápido, vi) livre de equipamentos e vii) disponível a 
quem necessita. Por estas e outras razões, o papel (membra-
na de porosa de celulose) apresenta-se como uma platafor-
ma ideal para a realização destes testes. discutiremos alguns 
conceitos iniciais, processos de produção dos dispositivos, 
ensaios químicos e de relevância clínica, e principalmente 
as formas de se detectar analitos em sistemas microfluídicos 
de papel.

marCo arrUda 
EStRatEGiaS/téCniCaS analítiCaS 
apliCadaS a EStUdOS MEtalÔMiCOS 
COMpaRativOS EnvOlvEndO 
tRanStORnO aFEtivO bipOlaR E RiSCO 
CaRdiOMEtabóliCO

Metalômica é um termo cunhado recentemente [1], que 
inclui diversas áreas, como a analítica, toxicologia, bioquí-
mica, medicina, entre outras. o objetivo desta área é desven-
dar a importância de metais/metalóides em um dado sistema 
em estudo [2,3], estando estes metais/metalóides ligados, 
ou não, a proteínas, enzimas ou metabólitos. neste contex-
to, diversas estratégias/técnicas analíticas são necessárias na 
realização das análises e/ou na interpretação dos resultados. 
Assim sendo, serão abordados neste trabalho as definições 
envolvidas na metalômica, bem como diferentes técnicas 
(2d-PaGe, iCP-ms, la-iCP-ms, etc.) em alguns estudos 
que estão sendo conduzidos em nosso grupo de pesquisa, e 
que se relacionam com a metalômica comparativa envolven-
do transtorno afetivo bipolar e risco cardiometabólico. 

Referências
[1] S. Mounicou, J. Szpunar, R. Lobinsky, Chem. Soc. Rev., 

38(2009)1119-1138 
[2] J. S. Garcia, C. S. Magalhães, M. A. Z. Arruda, Talanta 69 

(2006)1-15
[3] A. Sussullini, A. Prando, D. A. Maretto, R. J. Poppi, L. Tasic, C. 

e. m. banzato, m. a. z. arruda, Anal. Chem., 81(2009)9755-
9763
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Sala Topázio/ Room 
COntaMinantES EMERGEntES E SEUS 
EFEitOS tóxiCOS 
ChairPerson: Wilson jardim

daniel jUnQUeira dorTa 
COntaMinantES EMERGEntES: qUal O 
liMitE paRa O COnFORtO da vida MOdERna

até alguns anos atrás, a grande preocupação da Toxico-
logia ambiental era com os compostos sabidamente tóxicos 
presentes no meio ambiente em quantidade elevadas. Porém, 
as ações tomadas pelos órgãos de controle fizeram com que 
os níveis destas substâncias reduzissem muito em várias áre-
as. entretanto, problemas ambientais novos ou recorrentes 
têm surgido e são denominados como “contaminantes am-
bientais emergentes”. estes novos contaminantes devem ser 
estudados com cautela, pois englobam uma infinidade de 
substâncias diferentes e provenientes de fontes de emissão 
difusa. além disso, artigos publicados recentemente mos-
tram que os níveis dessas substâncias têm aumentado em 
diversos compartimentos ambientais, compondo, muitas 
vezes misturas muito complexas. a carência de dados toxi-
cológicos, principalmente relacionados aos efeitos danosos 
e aos biomarcadores de exposição, e do potencial de danos 
ao meio ambiente também é uma preocupação relaciona-
da a esses compostos. entre os contaminantes emergentes, 
destacam-se os retardantes de chama bromados (Pbdes). 
os retardantes de chama são compostos utilizados como 
principal medida de segurança na prevenção de incêndios, 
particularmente nas indústrias de eletroeletrônicos, têxtil, 
automobilística e construção civil sendo empregados em 
materiais como madeira, plásticos, papéis, utensílios de co-
zinha, etc. em computadores são comumente usados em cir-
cuitos impressos, conectores, capas plásticas e cabos, além 
de serem usados como coberturas de televisão. esses bens 
de consumo se queimam com muita facilidade, e uma vez 
iniciada a ignição, a combustão completa é rápida, reduzin-
do as chances de escape e aumentando as de danos causadas 
por queimaduras. os retardantes de Chama são adicionados 
durante ou após o processo de fabricação a fim de tornar os 
materiais resistentes ao fogo ou à alta temperatura, inibindo 
ou suprimindo o processo de combustão, reduzindo o risco 
de lesões em casos de incêndio. Devido a sua alta lipofili-
cidade esses compostos são recalcitrantes no meio ambien-
te, podendo ser encontrados em diversos compartimentos 
ambientais e em vários fluidos biológicos humanos, como 
sangue e leite. a detecção destes compostos tem sido feita 
mesmo em locais remotos, como camadas polares, onde o 
lançamento não é esperado, demonstrando grande potencial 
de transporte. vários estudos têm demonstrado o potencial 
tóxico dos Pbdes. entre seus principais efeitos estão a he-
patotoxicidade, alterações imunológicas, neurotoxicidade, 
ações endócrinas e desenvolvimento de câncer. no entanto 
os mecanismos de ação tóxica ainda não foram bem estabe-
lecidos. assim, pretende-se dar uma visão geral do que já se 
sabe da toxicodinâmica destes compostos.

Wilson jardim 
a qUantiFiCaçãO dE COntaMinantES 
EMERGEntES EM MananCiaiS, ESGOtO E 
ÁGUa dE abaStECiMEntO

a preocupação com a exposição humana aos contami-
nantes emergentes tem crescido tendo em vista as evidências 
irrefutáveis de efeitos indesejáveis de alguns destes compos-
tos na biota. dentre esses, a feminização de peixes é o mais 
documentado. Com o aumento no consumo de várias destas 
substâncias, como nanomateriais, retardantes de chama, cos-
méticos, hormônios sintéticos, fármacos e drogas ilícitas, den-
tre outros, associado ao saneamento precário no nosso país, 
altas cargas são lançadas nos nossos mananciais, que acabam 
chegando ao ser humano através do consumo de alimentos 
e da água de rede. nesta apresentação será discutida a parte 
analítica voltada para a determinação de vários contaminantes 
emergentes, bem como um apanhado geral das concentrações 
observadas em matrizes ambientais em outros países. aspectos 
de legislação também serão contemplados nesta apresentação.

Gisela de araGão UmbUzeiro 
avaliaçãO intEGRada dE atividadE 
EStROGêniCa dE ÁGUaS bRUtaS E tRatadaS - 
anÁliSES qUíMiCaS E biOlóGiCaS

A quantificação de compostos emergentes em mananciais 
de água e águas tratadas é de grande interesse no brasil de-
vido a péssima qualidade de muitos de nossos mananciais. 
no projeto temático desenvolvido por pesquisadores da 
Unicamp e da CeTesb alguns contaminantes emergentes 
foram selecionados e analisas em águas de locais com 
diferentes graus de contaminação. Estrona, 17β-estradiol, 
estriol, 17α-etinilestradiol, bisfenol A, 4-n-octylfenol and 
4-n-nonylfenol foram determinados por lC-ms (liquid 
chromatography-tandem mass spectrometry). ensaios com 
levedura bioluminescente contendo receptor de estrógeno hu-
mano foram realizados nas mesmas amostras analisadas qui-
micamente. os primeiros resultados mostraram que amostras 
com as maiores concentrações de alguns dos contaminantes 
avaliados foram as que apresentaram maiores potências no 
bioensaio, porém não explicam totalmente o efeito observado. 
mais resultados estão sendo gerados para melhor compreen-
der as respostas obtidas nos mananciais selecionados.

Sala Agata/ Room 
tOxiCOlOGia dE MEdiCaMEntOS 
ChairPersons: maUríCio yonamine e 
edUardo mello CaPiTani

raFael linden 
FEnOtipaGEM E GEnOtipaGEM dE Cyp2d6 na 
FaRMaCOtERapia dO CânCER dE MaMa COM 
taMOxiFEnO 

a apresentação abordará as estratégias usuais para ca-
racterizar a atividade da enzima CyP2d6 e o impacto deste 
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conhecimento na disposição cinética do tamoxifeno e seus 
metabólitos ativos em pacientes de câncer de mama, conside-
rando que o principal metabólito produzido por esta enzima, 
o endoxifeno, é significativamente mais ativo do que o ta-
moxifeno. será dado especial enfoque na relação dos índices 
metabólitos do tamoxifeno em relação à dose semiquantitati-
va do gene CyP2d6, bem como com as razões metabólicas 
de desmetilação do dextrometorfano, indicador clássico da 
atividade da CyP2d6.

lUiz Carlos da CUnha 
FaRMaCOCinétiCa ExpERiMEntal E ClíniCa 
dE pROdUtOS natURaiS E SintétiCOS

o estudo da cinética de novos fármacos e toxicantes (far-
macocinética e toxicocinética), sejam eles de origem natu-
ral ou sintética, pressupõe a busca de informações acerca do 
comportamento do agente químico em modelos experimen-
tais in vivo, ex vivo, in vitro e/ou in silico, com o intuito de 
produzir parâmetros farmacocinéticos objetivos (matemáti-
cos) que representem as fases de absorção, distribuição, me-
tabolismo e excreção, tais como Cmax, Tmax, asC, meia-vi-
da de eliminação, clearance total e urinário, taxa de ligação 
em proteínas, volume de distribuição, dentre outros. Cada 
modelo experimental possui suas características próprias e 
produz diferentes níveis de informação, conforme orientação 
de guidelines e artigos internacionais. os estudos cinéticos 
pré-clínicos são determinantes para o estabelecimento de in-
tervalo entre as doses e a inferência acerca de metabólitos 
ativos, tipo de ordem de reação (cinética de primeira ordem/
ordem zero) e impregnação acentuada dos fármacos. nos 
ensaios clínicos Fase i e ii, os estudos cinéticos são espe-
cialmente elaborados para obter informações definitivas em 
voluntários sadios e pacientes selecionados, sendo que tais 
informações farão parte das características do fármaco e 
que o acompanharão como parte integrante da monografia 
do mesmo. devido ao aumento na quantidade de pesquisas 
com fármacos (inclusive novos) e medicamentos (P&d&i) 
no brasil, especialmente motivadas pela globalização e pela 
introdução da lei dos Genéricos, os estudos farmacocinéti-
cos e toxicocinéticos ganham substancial fôlego e devem ser 
realizados criteriosamente, como componentes imprescindí-
veis da avaliação Farmacológica e Toxicológica de agentes 
químicos potencialmente terapêuticos ou que tenham apli-
cações não-terapêuticas, mas que poderão fazer exposição a 
humanos e outras espécies de seres vivos, o que faz da infor-
mação cinética componente sine qua non para a execução de 
uma adequada análise e gerenciamento de risco toxicológico.

josé lUiz Fernandes vieira: 
aSpECtOS tOxiCOlóGiCOS dE 
MEdiCaMEntOS USadOS nO tRataMEntO dE 
dOEnçaS nEGliGEnCiadaS

Pretende-se abordar aspectos toxicológicos de medica-
mentos utilizados no tratamento das doenças negligenciadas, 
com ênfase naquelas de maior incidência, como malária, 
leishmanioses, doença de chagas, tuberculose e hanseniase. 

a dinâmica proposta prevê pequena apresentação da epide-
miologia destas doenças. a seguir, dos principais fármacos 
empregados, e seus efeitos adversos nas doses terapêuticas 
nas doses tóxicas. destacando também a importância da mo-
nitorização de parâmetros bioquímicos e hematológicos dos 
pacientes em tratamento agudo ou crônico.

Sala Ametista/ Room 
tOxinOlOGia tOxinOlOGia: da banCada aO 
lEitO hOSpitalaR 
ChairPerson: benediTo barraviera 

rUi seabra Ferreira jUnior 
a nEw FibRin SEalant FROM Crotalus 
durissus terrifiCus vEnOM: appliCatiOnS 
in MEdiCinE 

Fibrin sealant, a widely available tissue adhesive, has 
been used since 1940 in a variety of clinical applications. 
Commercially available fibrin sealant products are synthe-
sized from bovine thrombin and human fibrinogen, which 
may transmit infectious diseases and recipients, may also 
develop antibodies against bovine thrombin. bearing these 
disadvantages in mind, a new fibrin sealant was developed 
in 1989 by a group of researchers from the Center for the 
study of venoms and venomous animals, in sao Paulo state, 
Brazil. The main purpose was to produce an adhesive fibrin 
without using human blood, to avoid transmitting infectious 
diseases. The components of this novel sealant are extracted 
from large animals and a serine protease extracted from Cro-
talus durissus terrificus snake venom. The applicability of 
this sealant was tested in animals and humans with beneficial 
results. The new fibrin sealant can be a useful tool clinically 
due to its flexibility and diversity of applications. This sea-
lant is a biological and biodegradable product that (1) does 
not produce adverse reactions, (2) contains no human blood, 
(3) has a good adhesive capacity, (4) gives no transmission 
of infectious diseases, and (5) may be used as an adjuvant 
in conventional suture procedures. Furthermore, by its “drug 
delivery” action, the application of this biomaterial allows its 
association with stem cells thus acting as a scaffold.

renaTa sanTos rodriGUes 
EStUdO pROtEÔMiCO E anÁliSE dO 
tRanSCRiptOMa da GlândUla vEnEníFERa 
dE UMa SERpEntE bRaSilEiRa, bothrops 
pauloensis, E apliCaçõES tERapêUtiCaS dE 
SUaS tOxinaS

os envenenamentos ofídicos constituem um problema de 
saúde pública no brasil devido à grande incidência e à gra-
vidade dos efeitos. as peçonhas de serpentes de uma forma 
geral são constituídas por uma grande variedade de proteínas 
com efeitos tóxicos que podem atuar de forma isolada ou si-
nérgica potencializando ainda mais os danos teciduais locais 
ou sistêmicos. atualmente, estudos de análises transcriptô-
micas e proteômicas estão gerando várias informações na 
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área toxinológica, proporcionando um melhor entendimento 
quanto à composição destas peçonhas e função de algumas 
toxinas. o interesse pelo estudo das características químicas 
e funcionais de toxinas isoladas de peçonhas ofídicas não 
é devido somente à sua relevância no envenenamento, mas 
também pela sua possível utilização como valiosos instru-
mentos de pesquisa em outras áreas do conhecimento. estu-
dos farmacológicos e bioquímicos das peçonhas de serpentes, 
realizados nas últimas três ou quatro décadas, têm mostrado a 
riqueza de enzimas, toxinas, compostos biologicamente ati-
vos, e a grande diversidade de suas ações. Conseqüentemen-
te, numerosas tentativas vêm sendo realizadas para utilizar 
esses compostos como ferramentas para pesquisas na área 
médica. a produção de bibliotecas de cdna de glândulas 
de serpentes geram um banco de expressed sequence Tags 
(esTs) que contém informações valiosas para o estudo da 
complexidade e variabilidade de toxinas presentes na pe-
çonha. Com todas essas informações é possível identificar 
sequências que podem ser expressas através de métodos de 
biologia molecular, que consiste em uma alternativa viável 
para a obtenção da proteína em quantidades suficientes para 
o estudo de suas atividades enzimáticas e biológicas. dentro 
deste contexto, algumas toxinas (serinoproteases) possuem 
ação sobre a hemostasia e são importantes na compreensão 
dos complexos processos envolvidos na coagulação do san-
gue. estas são utilizadas também como auxiliares nos diag-
nósticos clínicos, além de agentes terapêuticos para provocar 
a desfibrinogenação no tratamento de desordens trombóticas. 
dessa forma, estudos nesta área permitirão compreender os 
diversos mecanismos de ação desta classe de enzimas e abri-
rão perspectivas para a possível utilização das mesmas como 
modelos moleculares para o desenvolvimento de novos fár-
macos com aplicações terapêuticas. 

15:30 - 16:30 Conferência/ Lecture 

Sala Rubi/ Room 
tOxiCOlOGia analítiCa 
ChairPerson: ernani PinTo jr.

andrés CamPiGlia 
Can wE Find thE nEEdlE in thE hayStaCk?

The main goal of our research is to advance the state-of-
-the-art of instrumentation and its applications to analytical 
techniques in the areas of environmental, toxicological and 
forensic science. This seminar presents an overview of our 
most recent accomplishments in line narrowing spectroscopy 
(lns), chemical sensing, sample-preparation, and microsco-
py. instrumentation developments will discuss the improve-
ment of lns techniques for the environmental and physiolo-
gical analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons and their 
metabolites. Chemical sensing will target the important issue 
of mercury contamination at ultra-trace concentration levels. 
The advantages of using gold nanoparticles for sample pre-
-concentration purposes will be discussed for the analysis of 
drinking water samples. When combined to lns, this ap-

proach – which we have named solid-phase nanoextraction 
- makes possible the analysis of pollutants in less than 10 mi-
nutes per sample with only micro-litters of organic solvents. 
This is a true green method (environmentally friendly) for 
low-cost, routine monitoring of numerous samples. Forensic 
developments will introduce the collection of multidimensio-
nal data formats for the non-destructive analysis of textile 
fibers via fluorescence microscopy.

Sala Topázio/ Room 
COntaMinantES EMERGEntES E SEUS 
EFEitOS tóxiCOS 
ChairPerson: ellen silberGeld e Wilson 
jardim

kendall WallaCe 
MEChaniStiC COnSidERatiOnS FOR 
hUMan hEalth RiSk aSSESSMEnt FOR 
pERFlUORinatEd alkyl aCidS in thE 
EnviROnMEnt

Perfluoroalkylacids (PFAA) such as perfluorooctanoic 
acid (PFOA) and perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) were 
once broadly marketed for their oil and water resist proper-
ties and for non-stick applications. however, manufacture of 
both compounds in the Ua has since been halted because 
of the finding of trace residues in various matrices distribu-
ted world-wide. although much uncertainty exists regarding 
human toxicity, concerns for the broad penetrance and stabi-
lity in the environment has generated considerable research 
into the mechanisms of toxicity of these agents. acute, large 
dose toxicity studies in rodents reveal that PFoa and PFos 
elicit a number of adverse effects, including peroxisome pro-
liferation interfering with lipid metabolism, hepatomegaly, 
cachexia, altered thyroid status, and assorted tumors. The 
majority of these toxicities have been ascribed to the direct 
transactivation of PParalpha by these PFaa, a molecular 
response that is generally specific to rodents and not expres-
sed in humans. We present evidence using primary cell cultu-
res demonstrating differential activation of PParalpha in rat 
but not human hepatocytes by PFaas of increasing carbon 
number. Further, transcriptional regulation of intermediary 
metabolism was also limited to rat liver cells; exposure of 
primary human liver cells to PFoa or PFos failed to elicit 
the shift in intermediary metabolism noted for rats. in sum, 
the well transcriptionally regulated metabolic phenotype that 
is well characterized for rodents is not observed for human 
cells, indicating that toxicities established for PFaas in ro-
dents fail to satisfy the criteria for human relevance. (This 
work was supported in-part by a grant from the 3m Co.).

Sala Agata/ Room 
tOxiCOlOGia dE MEdiCaMEntOS
ChairPerson: vera lúCia lanChoTe 
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brUno meGarbane 
intERESt OF thE phaRMaCOkinEtiCS/
phaRMaCOdynaMiC (pk/pd) RElatiOnShipS-
baSEd appROaCh in aCUtE pOiSOninGS: 
ExaMplE OF dRUGS indUCEd COMa

objectives: Pharmacokinetic–Pharmacodynamic (Pk/
Pd) relationships describe in the same individual the quan-
titative relationships between the drug-induced effect and 
the timely corresponding drug concentrations. The value of 
Pk/Pd relationships in clinical pharmacology is now well 
recognized. moreover, since a long time, rough qualitative 
relationships have been described between neurological pre-
sentation and plasma ethanol concentration in acute alcohol 
ingestion or between coma depth and psychotropic drug 
concentration in acute poisonings. however, to date, precise 
quantitative Pk/Pd relationships have not been extensively 
studied in medical toxicology and their potential interest is 
still poorly investigated. In fact, in toxicology, many diffi-
culties may be encountered to perform such relationships. 
The date of the ingestion, and the exact ingested dose are 
generally unknown. To be considered, the observed clinical 
effect has to be reversible, strictly related to the toxicant and 
easily measurable in clinical practice. Finally, determination 
of the toxicant plasma concentrations has to be obtained by 
routinely performed assays. in this review, our aim is to pre-
sent the place of Pk/Pd interactions in drug involved coma. 
methods: We studied Pk/Pd relationships in meprobamate 
(mb) and phenobarbital (Pb) acute poisonings. Plasma con-
centrations were measured using an enzymatic (Pb) and a 
colorimetric assay (mb). The depth of coma was assessed 
using the Glasgow Coma scale (GCs). non-linear regression 
was used for modeling Pk/Pd relationships. We then discus-
sed the place of such relationships in the diagnosis, the prog-
nosis evaluation, the pathophysiology investigation and the 
treatment decisions in drug-induced coma. results: The Pk/
PD relationships were well fitted with the sigmoidal Emax mo-
del. a maximal toxic effect (GCs of 3) was associated with 
a wide range of plasma Pb or mb concentrations, indicating 
clearly the saturation of the drug receptors in these situations 
of high doses ingestion. during the course of poisoning, the 
relationships between the depth of coma and the correspon-
ding plasma concentrations were of sigmoidal shape. The 
high values of the Hill coefficient showed that a small de-
crease in plasma concentrations near the C50 was associated 
with a dramatic improvement in the level of consciousness. 
in non-tolerant patients, the mean C50 was close to the upper 
limit of the therapeutic plasma concentration of mb (< 200 
µmol/l). Pk/Pd relationships may help diagnosis in the toxic 
coma, dealing with the comparison of the severity of coma 
with the plasma concentration currently used as a surroga-
te of the ingested dose. it seems more pertinent to consider 
not only a single concentration effect relationship determi-
ned on admission, but also a series of relationships, to take 
in account the distribution phase of the toxicant. analyzing 
blood concentrations with respect of the delay elapsed since 
the ingestion may also help predicting the time of awakening 
and thus the evaluating the prognosis of coma. in Pb and 

mb poisonings, improvement of the level of consciousness 
is rapid after a long period of profound coma, depending on 
the patient tolerance. Quantifying the dynamic tolerance in 
pretreated patients and understanding the mechanisms con-
tributing to toxicity in overdoses may be afforded by the 
consideration of Pk/Pd relationships. Ultimate evaluation 
of antidotes modifying toxicokinetics, based on modifying 
toxicodynamic criteria, can thus be appreciated with Pk/
Pd relationships, showing that improvement resulting from 
a reduction of body burden of toxin present in the body is 
dependent on the amount of toxin, the slope of toxicity and 
the ratio of the amount of toxin removed to the dose required 
to produce a toxic effect. Conclusion: Pk/Pd relationships 
describe and quantify in the same individual the kinetics of 
dynamic events. They can be helpful in the assessment of the 
diagnosis, the prognosis and the treatment of drug-induced 
coma. 

Pk/Pd relationships in phenobarbital poisonings

Pk/Pd relationships in meprobamate poisonings
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Sala Ametista/ Room 
biOMOnitORaMEntO 
ChairPerson: PaTriCk Parsons

ellen silberGeld 
MEChaniStiC tOxiCOlOGy aS a SOURCE OF 
biOMaRkERS in EpidEMiOlOGiCal RESEaRCh

epidemiological studies have advanced from models in 
which knowledge of events between exposure and outcome 
has been expanded through application of biomarkers, inter-
nal measurements that are informative of an individual’s ex-
posure, early biological responses, and susceptibility. identi-
fication of candidate biomarkers requires information about 
biological mechanisms, toxicokinetics, molecular pathophys-
iology, and genetics. mechanistic toxicology is an important 
and efficient resource for generating biomarkers under con-
ditions of controlled exposures and comprehensive evalua-
tion at the organism and molecular level. examples include 
studies of epigenetic changes (dna methylation) in response 
to arsenic, dna and hemoglobin adducts in response to poly-
cyclic aromatic hydrocarbons, and Pon1 polymorphisms 
related to pesticide toxicity. There are, however, limitations 
in utilizing non-human models for biomarker identification, 
particularly for early response biomarkers in immunobiol-
ogy, exposure biomarkers in systems in which human me-
tabolism differs from rodents, and susceptibility biomarkers, 
for which humans may differ in terms of prevalence, linkage 
disequilibrium, and overall associations between genotype 
and phenotype. This is important for health conditions in 
which there are limitations on animal models including au-
toimmune disease, autism spectrum disorders, and most car-
diovascular diseases. To overcome these limitations, we have 
utilized human lymphocytes in in vitro systems to character-
ize variability in immune response to mercury compounds. 
These studies indicate that environmentally relevant expo-
sures induced an unopposed inflammatory response, charac-
terized by increased production of IFN-γ, IL -1β, and TNF-α 
and decreased production of il-1ra and il-10. The dose-
related pattern of cytokine expression is considered to be the 
biomarker in this case. differences were observed between 
males and females, and indications of increased susceptibil-
ity were noted for persons with asthma and allergy, as well 
as for second degree relatives of persons with autoimmune 
disease. This information could not be derived from animal 
studies. Confirmation of this in vitro approach was obtained 
by finding this biomarker in persons exposed to mercury both 
occupationally and through fish consumption. Research sup-
ported by NIH, Autism Speaks and the Center for a Livable 
Future
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9:00-10:30 Simpósio - Mesa Redonda/ 
Symposium - Round Table 

Sala Rubi/ Room 
biOqUíMiCa tOxiCOlóGiCa 
ChairPerson: marCelo Farina

joão baTisTa roCha 
COMpOStOS ORGâniCOS dE SElêniO 
atEnUaM a tOxiCidadE dO MEtilMERCÚRiO

o hg é um dos agentes mais tóxicos da tabela periódica 
e sua biotransformação a metilmercúrio (mehg) representa 
uma importante fonte de exposição humana. o mehg pode 
ser bioacumulado, atingindo níveis da ordem de mg/kg em 
peixes piscívoros. além disto, o uso de vacinas preservadas 
com tiomersal pode expor crianças a níveis neurotóxicos de 
etilmercúrio (ethg). Portanto, a exposição a formas orgâni-
cas de hg é um problema, particularmente, no que toca a 
neurotoxicidade. assim, a busca por possíveis agentes que 
possam diminuir os efeitos tóxicos de formas orgânicas de 
hg torna-se importante. os mecanismos envolvidos na toxi-
cidade do MeHg e EtHg estão relacionadas a alta afinidade 
por tióis (-sh) e selenóis (-seh). moléculas contendo um 
grupo –sh ou –seh são alvos em potencial para o mehg ou 
ethg. no caso dos tióis, compostos de baixo peso molecular 
(cisteína, Gsh) e proteínas tiólicas são alvos do mehg e 
ethg. já os selenóis são encontrados em poucas selenopro-
teínas, incluindo as enzimas antioxidantes glutationa peroxi-
dase (GPx) e tioredoxina redutase (Trxr). Todavia, devido a 
maior moleza do Se em relação ao S, a afinidade dos selenóis 
por mehg é superior a dos tióis. baseado nisto, testamos a 
possível reversão da toxicidade do mehg por compostos or-
gânicos de se (ebselen e diseleneto de difenila). os dados 
indicaram que o ebselen reduziu a neurotoxicidade do mehg 
em ratos jovens e em camundongos adultos. o diseleneto 
também diminuiu a toxicidade do mehg em camundongos 
adultos. estes compostos podem ser reduzidos por tióis, ge-
rando o selenóis e estes intermediários podem mimetizar a 
GPx e/ou podem formar um complexo inerte com o mehg 
(rsehg3hC). de fato, o diseleneto diminuiu a deposição 
de hg em cérebro, fígado e rim, sugerindo que o complexo 
rsehg seja facilmente excretado. Portanto, além de reagir 
com mehg, estes compostos atuam como antioxidantes, 
minimizando a toxicidade do mehg relacionada ao estresse 
oxidativo. em resumo, compostos orgânicos de se (via sele-
nol) possuem potencial como agentes terapêuticos contra a 
toxicidade do mehg.

josé dórea 
nEUROtixiCidadE ExpERiMEntal (in vitro 
e in vivo) dE baixaS dOSE dE EtilMERCURiO 
RElEvantE paRa vaCinaS pRESERvadaS COM 
tiMEROSal

o desenvolvimento de novas vacinas e a expansão dos 
programas de imunização tem aumentado o número de vaci-
nas em idades muito jovens quando a prevenção e controle 
de doenças infecciosas são necessários. a maioria das vaci-
nas nos países menos desenvolvidos é ainda preservada com 
Timerosal expondo assim as crianças ao etilmercúrio. além 
disso, mães também são inoculadas com tais vacinas duran-
te a gravidez e lactação. a carga acumulada de etilmercurio 
durante na fase inicial da vida traz preocupações quanto ao 
potential neurotóxico destas baixas doses de hg. assim é 
necessário interpretar os recentes estudos neurotóxicos ex-
perimentais (in vitro e in vivo). Tais estudos abordando bai-
xas doses de Timerosal e seus efeitos sobre células neurais e 
comportamento animal foram levantados através de buscas 
nas bases de dados (Pubmed e Web-of-science) disponí-
veis. Coletivamente estes estudos indicam que: a) o efeito de 
baixas doses de Timerosal em células neuronais humanas e 
animais são consistentes com a neurotoxicidade do hg; b) a 
exposição animal ao Timerosal-hg accumula hg inorgânico 
no cérebro, e que c) doses de etilmercurio relevante às encon-
tradas em vacinas possuem o potencial para afetar o desen-
volvimento neuro-comportamental em recém-nascidos. Ti-
merosal em baixas concentrações (relevante para exposição 
durante a infancia através de vaccines) é toxico para cultura 
de células e para animais de laboratório. assim, d) o risco 
de neurotoxicidade devido ao Timerosal é plausível pelo me-
nos para crianças susceptíveis; e) é necessário reavaliar estas 
questões em relação ao risco de exposição ao hg para fetos e 
recém-nascidos. a inevitabilidade de uso de Timerosal como 
preservativo de vacinas requer definição de níveis de segu-
rança compatível com a acumulação por repetidas doses e em 
função da co-exposição com adjuvantes a base de alumínio 
(também neurotóxico).

marCelo Farina 
MECaniSMOS MOlECUlaRES EnvOlvidOS 
na nEUROtOxiCidadE indUZida pOR 
MEtilMERCÚRiO

o metilmercúrio (mehg) é um toxicante ambiental que 
causa déficits neurológicos em animais e humanos. Embora 
os mecanismos moleculares envolvidos na neurotoxicidade 
induzida por este toxicante ainda não estejam completamente 
esclarecidos, várias evidências apontam para a perda da ho-
meostase do cálcio intracelular e do glutamato, assim como 
a indução de estresse oxidativo, como importantes eventos 
relacionados com tal toxicidade. atualmente, não há trata-
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mentos efetivos para abolir completamente os efeitos tóxicos 
induzidos por este composto. materiais e métodos: durante 
os últimos 10 anos, nosso grupo tem desenvolvido estudos 
in vitro e in vivo no intuito de elucidar mecanismos mole-
culares relacionados à neurotoxicidade induzida por mehg, 
assim como buscar possíveis estratégias terapêuticas para an-
tagonizar esta toxicidade. nossos estudos foram geralmente 
baseados na intoxicação de roedores (camundongos e ratos) 
durante diferentes estágios de desenvolvimento. Potenciais 
estratégias protetoras (estratos de plantas, flavonóides, mi-
méticos tiol-peroxidase, agentes quelantes, etc) foram geral-
mente administrados simultaneamente com o mehg e testes 
comportamentais e parâmetros bioquímicos foram avaliados 
para predizer neurotoxicidade e/ou neuroproteção. estudos 
in vitro foram baseados principalmente na exposição de mi-
tocôndrias cerebrais isoladas ou cultivos celulares ao mehg. 
Parâmetros bioquímicos (principalmente relacionados ao 
metabolismo celular e às defesas antioxidantes) foram ava-
liados para identificar neurotoxicidade e/ou neuroproteção. 
Resultados: Dentre os resultados obtidos, os mais significa-
tivos indicaram que (i) o mehg causa alteração na função 
mitocondrial in vitro e este fenômeno está relacionado com 
a produção de peróxido de hidrogênio; (ii) a exposição pe-
rinatal ao mehg causa um retardo na maturação do sistema 
antioxidante da glutationa no sistema nervoso central de ca-
mundongos e este fenômeno está relacionado com dano oxi-
dativo a lipídeos; (iii) a selenoproteína glutationa peroxidase 
é um alvo primário relacionado à neurotoxicidade induzida 
por mehg em cultivos primários de neurônios e este fenô-
meno está relacionado à maior susceptibilidade a peróxidos, 
levando à peroxidação de lipídeos e neurotoxicidade. Con-
clusões: o mehg é um importante toxicante ambiental que 
altera o desenvolvimento cerebral, causando efeitos deleté-
rios e permanentes na bioquímica cerebral e no comporta-
mento. embora os mecanismos moleculares envolvidos na 
toxicidade induzida por mehg ainda não estejam completa-
mente esclarecidos, sua interação com grupos tióis e selenóis 
de biomoléculas representa um importante fenômeno, o que 
parece ser a causa do conseqüente estresse oxidativo e neu-
rotoxicidade.

Sala Agata/ Room 
CitOCROMO p450 COMO MOdUladORES dE 
tOxiCidadE 
ChairPerson: FranCisCo j.r. PaUmGarTTen

FranCisCo j. r. PaUmGarTTen
CytOChROME p450S aS MOdUlatORS OF tOxiCity. 

Cytochrome P450 enzymes (CyP) are heme prosthethic 
group-containing proteins that catalyze oxidation of a number 
of endogenous substrates, such as lipids and steroid hormo-
nes, and xenobiotic compounds, such as drugs, environmen-
tal pollutants and other toxic chemicals. The CyP was ini-
tially characterized in late 1950s and early 1960s, by a series 
of pioneering studies that identified an enzymatic system that 
catalyzed the oxidation of xenobiotic compounds (axerold, 

brodie and coworkers, 1955), a Co binding pigment with a 
maximum absorption at 450nm (Garfinkel and Klingenberg, 
1958) and a hemoprotein (omura and sato, 1964) in the liver 
endoplasmic reticulum. in the last 50 years, the role of CyP 
in phase 1 reactions (adding and / or uncovering functional 
groups in the molecule) of xenobiotic metabolism has been 
one of the most researched topics of biochemical toxicology. 
as phase 1 enzymes, CyPs take part in the elimination (deto-
xification) of foreign chemicals (and also endogenous subs-
trates such as steroid hormones and lipids) as well as in the 
metabolic activation of pro-toxicants. The members of CyP 
gene superfamily and the enzymes themselves are designated 
(genes in italics) by “CyP” followed by an arabic numeral 
that indicates the family (i.e., the members of which share 
>40% aa identity), a capital letter indicating the subfamily 
(>55% aa identity) and another numeral for the individual 
gene/protein. it has been shown (pharmacogenetic studies) 
that genetic polymorphisms of CyP isoenzymes may result 
in marked interindividual variability in enzyme expression 
and thus in the response to drugs (e.g., polymorphism of 
CyP 2d6, 2C9, 2C19 in humans and drug response) and sus-
ceptibility to toxicants (chemical carcinogenesis). although 
various CyP enzymes are only expressed constitutively (not 
inducible forms), the expression of a number of CyP forms is 
upmodulated (induced) by previous exposure to xenobiotics. 
enzyme induction generally occurs at a transcriptional level 
but it may also arise from mrna stabilization (pre-transla-
tional level) and/or protein stabilization (post-translational 
level). during the last 30 years various studies have consis-
tently shown that expression and activity of CyPs can be do-
wnmodulated by infections (viruses, bacteria, parasites, fun-
gi), inflammatory conditions and pro-inflammatory stimuli as 
well. additionally, activity of CyP forms can be inhibited by 
concomitant exposures to a reversible inhibitor (competitive 
or non-competitive inhibitor) or by a previous and/or conco-
mitant exposure to an irreversible (e.g. “suicide”) inhibitor. 
all aforementiomed variables (genotype, diseases, exposure 
to xenobiotics) influence the ultimate level of expression and 
activity of CyP forms thereby changing chemicals kinetics 
(clearance and metabolic activation) and toxicity. 

lUis FeliPe ribeiro PinTo 
CitOCROMOS p450 COMO MOdUladORES 
da SUSCEptibilidadE tECidUal a 
CaRCinóGEnOS

a grande maioria dos tumores tem origem ambiental, 
sendo os agentes químicos os principais agentes ambien-
tais capazes de causar tumores em seres humanos. a grande 
maioria dos carcinógenos químicos são pré-carcinógenos, 
necessitando ser ativados metabolicamente em agentes ele-
trofílicos que irão reagir com o dna e poderão levar a mu-
tações e conseqüente transformação neoplásica. os agentes 
eletrofílicos formados apresentam meia-vida bastante curta, 
e portanto somente reagirão com o dna nas células onde 
são formados. os citocromos P450 (CyP) são as principais 
enzimas responsáveis pela ativação de pré-carcinógenos e 
sua expressão tecido-específica pode explicar o tropismo de 
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carcinógenos por determinados tecidos. nitrosaminas são os 
únicos compostos capazes de induzir tumores no esôfago de 
roedores. dentre estes, o rato é a espécie mais susceptível 
enquanto o hamster sírio é totalmente refratário. demonstra-
mos através de analises moleculares, cinética de ativação e 
imunoinibição, que o CyP2a3 é responsável pela ativação 
de nitrosaminas no esôfago do rato com alta eficiência ca-
talítica (baixo km e alto vmax). no hamster, por sua vez, o 
CYP2A expresso no esôfago apresenta baixa eficiência ca-
talítica (40 vezes menor) em relação ao fígado (CyP2e1), 
explicando assim a refratariedade deste tecido. o esôfago de 
algumas pessoas apresentam elevada expressão de CyP2a6 
e portanto alta capacidade de ativar nitrosaminas. 

ana CeCília de oliveira 
MOdUlaçãO dE CitOCROMOS p450 pOR 
inFECçõES E inFlaMaçãO

it is well known that exposures to xenobiotics (e.g. im-
munotoxicants such as antineoplastic drugs, hg, dioxins 
and others) can affect the host’s responses against infectious 
agents. on the other hand, experimental and clinical stud-
ies have demonstrated that stimulation of the immune sys-
tem downmodulates the expression and activities of drug 
biotransformation enzymes, thus modifying the organism’s 
response to chemical threats. nonetheless, the interplay be-
tween the two systems on which the organism relies to keep 
homeostasis in the face of chemical and biological threats is 
still poorly understood. To shed light on the links between im-
munostimulation and modulation of CyP expression and ac-
tivity, our research group has conducted a number of studies 
using a mouse model of aseptic inflammation (E.coli lPs), 
mouse models (dba-2, C57bl/6 and swiss Webster strains) 
of lethal (Plasmodium berghei anka) and non-lethal (P. 
chabaudi chabaudi) malaria infections, and a mouse model 
(swiss Webster and dba-2) of schistosomiasis (Schistosoma 
mansoni). in the foregoing models, we noted depressions of 
CyP1a1/2, CyP2b9/10, CyP2e1 and CyP3a11 activities 
in the liver microsomal fraction, the magnitude of which de-
pended on the stage of infection. reduced levels of mrna 
(CyP1a2, CyP2e1 and CyP3a11) and protein (CyP1a) 
expression in the liver tissue of infected mice as compared 
to those found in uninfected controls suggested that infec-
tions downmodulated CyP forms at a pre-translational level. 
The clearance of drugs (praziquantel, diazepam and chlor-
zoxazone) in infected animals was much slower than the 
clearance in uninfected controls, results that were consistent 
with aforementioned findings on the effects of infection on 
the expression and activity of CyP forms in the liver. Con-
trasting to other CyPs that were consistently depressed in all 
three models, CyP2a5 was induced in lethal and non-lethal 
malaria infections, an effect that was associated to high para-
sitemia rates, overexpression of hemeoxygenase 1 (ho-1) in 
the liver and higher alT / asT levels in the blood serum, but 
not to er-stress (lack of induction of hepatic GrP78). Cy-
P2a5 activity was depressed or unaltered in S.mansoni in-
fected mice. in dba-2 mice challenged with lPs, CyP2a5-
mediated activity exhibited a singular non-linear U-shaped 

dose-response curve: depression in the low-dose range (0.05-
2 mg/kg ip) - that did not enhance nitric oxide serum levels 
- and unaltered activity in the high-dose range (5-20 mg/kg 
ip) at which there was a marked rise of no. interestingly, 
CyP1a and 2b-mediated activities were unaltered in the 
lPs low-dose range and depressed in the high-dose range. 
This high sensitivity to lPs stimuli, the shift from down to 
up modulation as doses increases, and a possible link of Cy-
P2a5 induction to changes in heme/bilirubin metabolism are 
now the main focus of our research efforts.

ThiaGo esTevam ParenTe 
Cyp 1a COMO MOdUladOR da tOxiCidadE EM 
pEixES

as enzimas da família 1 dos Citocromos P450 (CyP1) 
participam da biotransformação de um amplo espectro de 
compostos orgânicos estruturalmente semelhantes, de po-
luentes ambientais (hPas, PCbs e PCdd/Fs), e produtos do 
metabolismo secundário de vegetais (flavonóides), a com-
postos endógenos (ácido aracdônico), sendo determinantes 
na susceptibilidade de diversas espécies de peixes, aves, rép-
teis e mamíferos aos efeitos dessas substâncias. os peixes 
ósseos (Teleostei) constituem o maior e mais diverso grupo 
de vertebrados. além do grande número de espécies, ocupam 
diferentes nichos ecológicos e colonizam diversos ambientes 
aquáticos sendo, portanto, constantemente expostos a uma 
variedade de compostos orgânicos. dessa forma, os teleós-
teos são interessantes modelos de adaptações genéticas às 
variáveis ambientais. nesse sentido, serão apresentadas algu-
mas adaptações no CyP1a de peixes da família loricariidae 
(“cascudos”, siluriformes) endêmicos na américa latina. 
em algumas espécies dessa família a atividade de erod, 
marcador da atividade catalítica do CyP1a freqüentemente 
usado em biomonitoramento, não é detectada. a proteína, no 
entanto, é detectada por anticorpos anti-CyP1a e, em peixes, 
assim como em outros vertebrados, tem sua expressão indu-
zida após a exposição aos agonistas do receptor ahr. Por se-
quenciamento gênico, demonstramos que essas espécies pos-
suem genes alterados que levam a síntese de proteínas com 
substituições não sinônimas de aminoácidos nas proximida-
des de regiões de reconhecimento de substrato. Foi demons-
trado, também, que tais substituições alteram a frequência e 
a forma como a etoxiresorufina, substrato para a atividade 
de erod, ancora no sítio ativo da enzima. a distribuição 
filogenética dessas substituições em espécies de Siluriformes 
está sendo investigada e aponta para novidades na história 
evolutiva do CyP1a em vertebrados.

Sala Ametista/ Room 
OCCUpatiOnal and EnviROnMEntal 
tOxiCOlOGy 
ChaiRpERSOn: niCOlaS OlEa
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sérGio koiFman 
ExpOSiçãO intRa-UtERina a SUbStanCiaS 
qUíMiCaS E CaRCinOGênESSE

o período de vida intra-uterina tem sido crescentemente 
caracterizado como particularmente suscetível à exposição a 
fatores ambientais, com repercussões importantes na modu-
lação metabólica do feto. este processo tem sido investiga-
do como sendo associado aos fenômenos descritos como a 
plasticidade do desenvolvimento ou programação fetal, com 
repercussões que se associam a diversos distúrbios na saúde 
pós-natal, quer de natureza imediata, ou em décadas após o 
nascimento. o papel da exposição a substancias químicas na 
vida intra-uterina, sobretudo aquelas que mimetizam sua es-
trutura química com a de hormônios esteróides, tem revelado 
impacto importante na saúde em decorrência de mecanismos 
de desregulação endócrina. nesta apresentação estarão sendo 
revisados os mecanismos biológicos associados a produção 
destes efeitos metabólicos, e de como estas transformações 
podem associar-se aos mecanismos de carcinogênese. Para 
tanto serão analisados alguns exemplos históricos, incluindo-
-se a exposição ao dietilestibelstrol na gravidez e o desenvol-
vimento de câncer de vagina em adolescentes,, bem como 
exemplos recentes em fase de exploração relativos a exposi-
ção a medicamentos, pesticidas, cosméticos, entre outros, no 
desenvolvimento do câncer de mama em mulheres jovens e 
leucemias na infância.

Gisela de araGão UmbUzeiro
O pOtEnCial CaRCinOGêniCO dE 
UM aZOCORantE COMERCial (bdCp) 
EnCOntRadO EM ÁGUaS paRa COnSUMO 
hUManO

os azo corantes são utilizados e vendidos como produtos 
comerciais. eles contêm além de surfactantes e impurezas, 
outros corantes e aminas aromáticas. a contaminação por co-
rantes em águas é um motivo de preocupação, já que foram 
encontrados nas águas de rio, sedimentos, lodos e águas para 
consumo humano. os componentes do corante comercial 
preto (bdCP), disperse orange 37, disperse blue 373 e dis-
perse violet 93 foram detectados no ribeirão dos Cristais no 
brasil e testados pelo ensaio de mutagenicidadesalmonella/
microssoma apresentando resultados positivos para mutage-
nicidade. a origem dos corantes no rio se deve ao despejo 
do efluente de uma planta de tingimento de tecidos locali-
zada a montante da estação de Tratamento de água. esse 
efluente apresentou elevada atividade mutagênica no ensaio 
salmonella/microssoma e também foi testado para lesões pré 
neoplásicas em colon de ratos (criptas aberrantes) tendo sido 
obtidos resultados positivos. neste trabalho investigamos 
o potencial cancerígeno do bdCP no cólon distal de ratos 
machos. a freqüência de lesões preneoplásicas foi estimada 
através da contagem do número de criptas aberrantes. os ani-
mais foram expostos por via subcutânea em doses de 25, 40 
ou 60 mg/kg b.w. depois de seis semanas não foi observado 
efeitos significativos sobre o ganho de massa corporal, con-
sumo de água e alimentar (p>0,05). no entanto houve um au-

mento significativo de focos e de criptas aberrantes (AC) nos 
ratos expostos com a maior dose de bdCP. em conclusão, os 
resultados demonstram o potencial carcinogênico do bdCP, 
indicando a necessidade de outros ensaios in vivo para con-
firmar o potencial cancerígeno do composto.

Sala Esmeralda/ Room 
nanOtOxiCOlOGia 
ChairPerson: maria valniCe boldrin zanoni

maria valniCe boldrin zanoni 
EFEitO dE nanOpaRtíCUlaS E nanOtUbOS 
aUtO-ORGaniZadOS dE tiO2 E tiO2/wO3 na 
ÁREa dE tRataMEntO E dESinFEçãO dE ÁGUa

CaUe ribeiro 
apliCaçõES E iMpliCaçõES da 
nanOtECnOlOGia na aGROpECUÁRia: 
MiniMiZandO RiSCOS E MaxiMiZandO 
bEnEFíCiOS

o desenvolvimento e disseminação da nanotecnologia 
têm levado a eventos de contato de nanopartículas e nano-
estruturas com organismos vivos, em situações ainda não 
compreendidas plenamente. muitos destes eventos podem 
potencialmente ocorrer no meio agrícola, devido ao gran-
de número de aplicações da nanotecnologia desenvolvidos 
neste enfoque. ainda, observa-se que na atividade agrícola 
o contato com estes sistemas tem o agravante de potencial-
mente ocorrer em larga escala, pela amplitude de área e par-
ticipação humana envolvida na atividade, e estendendo-se 
eventualmente até o consumidor final. Assim, por exemplo, 
na aplicação de pesticidas encapsulados em nanoestruturas 
de liberação controlada, hipóteses acerca da toxidade ineren-
te ao sistema de liberação, ou mesmo do aumento ou dimi-
nuição da toxidade do pesticida quando encapsulado, ainda 
necessitam ser investigadas, tornando complexo o panorama 
de recomendação para uso destes novos insumos. assim, esta 
apresentação pretende discutir o avanço dos trabalhos de pes-
quisa acerca do impacto potencial do uso de nanomateriais 
projetados e produzidos para a cadeia de produção agropecu-
ária e de alimentos, em organismos vivos como modelos ani-
mais ou vegetais. esse impactos decorrentes de tecnologias 
tais como nanopartículas para liberação controlada de pesti-
cidas ou fertilizantes; nanopartículas utilizadas como fertili-
zantes (micronutrientes) ou como pesticidas (nanopartículas 
com propriedades bactericidas ou fungicidas); nanocompó-
sitos utilizados em embalagens; filmes nanoestruturados co-
mestíveis; e outros sistemas potencialmente relacionados à 
atividade agrícola, vêm sendo estudados na rede agrona-
no, buscando a sua avaliação em termos de fitotoxicidade, 
citotoxicidade e em modelos animais, resultados estes que 
pretende-se demonstrar em visão geral e comparar com o 
compreendido até o momento da literatura.
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PaTríCia m. a. Farias 
tOxiCOlOGia dE nanOMatERiaiS

algumas classes de materiais apresentam propriedades 
físicas e químicas diferenciadas quando encontram-se em 
escala nanométrica de tamanho. abordagens cinéticas e ter-
modinâmicas podem ser importantes na compreensão desse 
comportamento diferenciado. a utilização de nanomateriais 
tem sido crescente, para finalidades tão diversas tais como: 
agentes de contraste em diagnósticos através de ressonância 
magnética, marcadores para imuno-histoquímica, desenvol-
vimento de novos sistemas fotovoltálcos (células solares), 
dentre outras. no presente trab alho serão abordados alguns 
aspectos relacionados à toxicologia de nanomateriais, com 
especial ênfase para materiais metálicos e semicondutores 
(orgânicos e inorgânicos).

11:00-12:00 Conferência/ Lecture 

Sala Rubi/ Room 
biOqUíMiCa tOxiCOlóGiCa
ChairPerson: joão baTisTa Teixeira da 
roCha

miChael asChner 
ManGanESE tRanSpORt and 
nEUROtOxiCity; lESSOnS FROM wORMS.

Parkinson’s disease (Pd)-mimicking drugs and pestici-
des, and more recently Pd-associated gene mutations, have 
been studied in cell cultures and mammalian models to de-
cipher the molecular basis of Pd. Thus far, at least a dozen 
genes have been identified as a risk factor inherited PD. Ho-
wever they only account for about 8% of Pd cases, most 
of the cases likely involving environmental contributions. 
environmental manganese (mn) exposure represents an es-
tablished risk factor for Pd occurrence, and both Pd and 
mn-intoxicated patients display a characteristic extrapyrami-
dal syndrome primarily involving dopaminergic (daergic) 
neurodegeneration with shared common molecular mecha-
nisms. To better understand the specificity of DAergic neuro-
degeneration, we studied mn toxicity in vivo in C. elegans. 
Combining genetics and biochemical assays, we established 
that extracellular, and not intracellular dopamine (da), is 
responsible for mn-induced daergic neurodegeneration and 
that this process (1) requires functional da-reuptake trans-
porter (daT-1) and (2) is associated with oxidative stress and 
lifespan reduction. overexpression of the anti-oxidant trans-
cription factor, skn-1, affords protection against mn toxi-
city, while the da-dependency of mn toxicity requires the 
nadPh dual-oxidase bli-3. These results suggest that in 
vivo bli-3 activity promotes the conversion of extracellular 
da into toxic reactive species, which, in turn, can be taken 
up by daT-1 in daergic neurons, thus leading to oxidative 
stress and cell degeneration.

Sala Agata/ Room 
biOMOnitORaMEntO 
ChairPerson: ellen silberGeld

PaTriCk Parsons 
nEw yORk StatE’S hUMan biOMOnitORinG 
pROGRaM – MOnitORinG ExpOSURE tO hEavy 
MEtalS

biomonitoring is now widely promoted in public health 
circles as a “new” paradigm for monitoring population expo-
sure to toxic chemicals. The new focus is on measuring the 
internal dose by analyzing human body fluids and tissues. 
This is in contrast to environmental monitoring, where sam-
ples of air, dust, soil, and drinking water may be taken and 
analyzed for contaminants. yet biomonitoring has been prac-
ticed for many years. For example, screening young children 
for exposure to lead, via blood lead testing, has been practi-
ced for decades in many countries, and is a good example of 
how biomonitoring can help guide and inform public health 
policy. Today, biomonitoring is associated with newer, more 
sensitive analytical techniques that can detect and quantify 
harmful chemicals that were hitherto undetectable. state-of-
-the-art techniques based on inorganic mass spectrometry 
have opened up new possibilities for detecting many non-
-essential trace elements in human tissues and body fluids. 
The critical issue is selecting the most appropriate speci-
men (i.e., biomarker of exposure) for analysis. This is im-
portant since nearly all types of body fluids can be collected 
and analyzed. in this paper, the current status of new york 
state’s human biomonitoring Program will be reviewed. 
The program is currently supported with grant funding from 
the Us Centers for disease Control and Prevention. several 
ongoing biomonitoring projects will be reviewed including 
the first Community-based Health and Nutritional Examina-
tion survey (nyC hanes) that was conducted in new york 
City in 2004. among the various metals measured by our la-
boratory, lead and mercury are among the most significant 
from a public health perspective. Current biomarkers of lead 
and mercury exposure will be reviewed including their ad-
vantages and disadvantages. This will include lead/mercury 
measurements in blood, bone, urine, plasma, and some non-
-traditional matrices results from the nyC hanes will be 
presented and compared to data from the Us national biomo-
nitoring program, nhanes. as analytical techniques conti-
nue to improve in their performance, public health policies 
may need to be revised to take account of new biomonitoring 
data.

Sala Ametista/ Room 
OCCUpatiOnal and EnviROnMEntal 
tOxiCOlOGy 
ChairPerson: sérGio koiFman
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niColas olea serrano 
aSSESSMEnt OF hUMan ExpOSURE tO 
EnviROnMEntal EStROGEnS and anti-
andROGEnS

disruption of hormonal signalling in fetal life can irrever-
sibly affect human development and reproductive health at a 
later age. of considerable concern in europe is a decline in 
semen quality and a high prevalence of congenital malforma-
tions and hormone-dependent cancers. although it appears 
plausible that environmental chemicals with endocrine acti-
vity may be involved in the causation of these disorders, the-
re is currently no evidence that adverse effects are caused by 
individual substances at relevant human exposure levels. ho-
wever, there are indications that combinations of chemicals 
play a cumulative role. Therefore, we have focused our in-
vestigations on mother-child exposure to some groups of en-
vironmental chemicals suspected of endocrine effects. most 
of them are listed below. phthalate esters are widely used 
as plasticizers to decrease the rigidity of certain polymers. 
Phthalates can leach from plastics and have been found to be 
ubiquitously distributed in the environment. Uses of phtha-
lates, such as benzylbutylphthalate, as plasticizers include: 
floor tiles, cellulose plastics, polyvinyl acetates, polyuretha-
nes, polysulfides, synthetic leathers, acrylic caulking, adhe-
sive for medical devices, cosmetics, insecticide. of particu-
lar relevance to food is the use of phthalates in regenerated 
cellulose films, paper and paperboard for the packaging of 
liquid, fatty and dry foods. Phthalates are reported to act as 
antiandrogens via effects on androgen synthesis. bisphenol 
a is used in the synthesis of polycarbonate plastics, and can 
leach from polycarbonate plastics if the polymerisation was 
incomplete or if the plastic is heated (for example when au-
toclaved for sterilisation) so that the polymer breaks down. 
bisphenol a is used in packaging for food and drinks, and 
the presence of bisphenol a in food has been reported when 
the food was preserved by canning in polycarbonate-lined 
tin cans. alkylphenols, including 4-nonylphenol and 4-oc-
tylphenol, are used as antioxidants and in the synthesis of de-
tergents (alkylphenol polyethoxylates); exposure may occur 
through drinking water when, for example nP, leaches from 
PvC tubing used for milk processing and from plastics used 
in food packaging. although alkylphenol polyethoxylates are 
not estrogenic themselves they may be degraded by sewage 
treatment into free, monoethoxylate and diethoxylate alkyl-
phenols, with free phenols and alkylphenol diethoxylates 
being estrogenic and resulting in exposure through drinking 
water. among phenylphenols, p and m- phenylphenol are 
used in the rubber industry, with potential for food contact, 
and in resin manufacture. butylated hydroxyanisole (bha) 
and butylated hydroxytoluene (bhT) are phenolic antioxi-
dants which are added to foods to prolong shelf life and to 
reduce nutrient loss. because these substances are added to 
food they are potentially amongst the easiest chemicals to 
regulate should an endocrine-related concern be identified. 
polybrominated diphenyl ethers (pbdEs) are used as fla-
me retardants in textile coatings and plastic. belonging to the 
brominated flame retardants, PBDEs are like polychlorinated 

biphenyls very persistent in the environment and accumu-
late in humans and wildlife. increasing levels in both, the 
environment and human tissues have been observed, thus 
recommending further studies on their toxicity. besides the 
toxic effects that have been observed with Pbdes they are 
also under suspicion to be endocrine disruptors. The major 
exposure route of Pbdes for humans is via food, since they 
are accumulating in fish and meat. The PBDE congeners 
which are mainly detected in wildlife are bde-47, bde-99 
and bde-100. parabens are used in food, cosmetics and 
pharmaceuticals for their antimicrobial activity. The para-
bens most widely used in food industry are methyl- and pro-
pylparaben. Their use increased 30 fold from 1960 to 1970. 
Parabens were detected breast milk, cord blood, in human 
breast cancer tissue and urine. a variety of studies showed, 
that parabens can act as endocrine disrupters and some were 
shown to be (anti-) estrogenic and (anti-) androgenic in vitro 
as well as in vivo. Their activity was shown to increase with 
length or branching of the alkyl chain. UV-filters comprise 
different groups of chemicals which are employed in a broad 
spectrum of use. They are used in sun screens and product 
protection in cosmetics as well as in plastics, folia, fabrics 
and washing powder. UV-filters are high production volume 
substances and due to their lipophilic nature tend to accumu-
late in the food chain. They are found in environment where 
they were detected not only in, in effluents from sewage tre-
atment plants, but also in lakes and fish. Not much is kno-
wn so far about their half-life or tissue levels. however, in 
addition to rising production volumes of UV-filters and their 
known accumulation in the food chain, some of them were 
also found to act as endocrine disruptors. The endocrine ac-
tivities found included (anti-) estrogenicity as well as (anti-) 
androgenicity, which were shown in both, in vitro and in vivo 
assays. Perfluorinated chemicals (PFCs) are widely used in 
surfactants, as refrigerants, for surface protection (e.g. car-
pets, textiles), lubricants and in paper treatment (e.g. for food 
packages). PFos is an end-stage metabolite of PFCs which 
are produced with perlfuoro-octanesulfonyl-fluoride (POSF) 
as precursor and is also used in as surfactant in fire fighting 
foams, cleaners and floor polish. PFOS and PFOA are the 
most prevalently found PFCs in the environment and human 
tissues. although only little is known of the major pathways 
of human exposure to PFCs as well as their potential endo-
crine activity, their stability and bioaccumulation suggest, 
that they might be taken up via the food chain and should 
thus be included in further testing. Synthetic musk com-
pounds are used in many personal care products, cosmetics, 
cleansing agents and detergents include nitro, polycyclic and 
makrocyclic. due to the known toxicity of nitro musks, they 
have been largely replaced by PCms with 70 % of musks 
produced being PCms. Their lipophily and stability leads to 
their enrichment in the environment where they can be detec-
ted in most compartments and aquatic fauna as well as in hu-
man adipose tissue and mother’s milk. several of the PCms 
were shown to be endocrine disruptors, including estrogeni-
city and antiandrogenicity in in vivo and in vitro studies. al-
though they only exhibited weak estrogenic responses, their 
contribution in the mixture of compounds that are present in 
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the environment and in food might not be negligible. Finally, 
food contamination with metals occurs either through envi-
ronmental contamination, like contamination of soil which 
leads to accumulation in plants or the metals enter the food 
chain via feeds which contain toxic metals. Contamination 
can also happen during handling and processing of food via 
the processing equipment and storage and packaging contai-
ners. metals have now also been found to be able to act as 
endocrine disruptors. The metals which are able to interfere 
with oestrogen action are thus a class of inorganic xenoes-
trogens which were termed metalloestrogens. it was found 
that organometal compounds but also inorganic anions and 
cations possess endocrine activity and some of the metals 
have a known physiological role while for others no function 
is known.
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OR01 - AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MuTAGÊNI-
CA DA CRISINA, uM FLAVONOIDE INIBIDOR DO 
PROCESSO DE AROMATIZAÇÃO

OlIveIra, G.a.r.1; Ferraz, e.r.a.1; OlIveIra, 
D.P.1; DOrta, D.J.2

1. FCFRP/USP – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto (Avenida do Café, s/número, 14040-903, Ribeirão 
Preto, São Paulo, Brasil). 
2. FFCL/USP – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto (Avenida dos Bandeirantes, 3900, 14040-901, 
Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil).

Introdução: A crisina (5,7-dihidroxiflavona) (CR) é um 
flavonóide natural, análogo da apigenina, que está presente 
em altas concentrações no mel e própolis. De acordo com a 
literatura, este flavonóide apresenta múltiplas propriedades 
biológicas, tais como, atividades antiinflamatória, antioxi-
dante e antitumoral. Porém, a maior utilização da CR ocorre 
por suas aplicações clínicas e terapêuticas contra os efeitos 
fisiológicos e bioquímicos do envelhecimento e, devido ao 
seu potente efeito em antagonizar a enzima aromatase, e 
assim impedir a conversão de testosterona em estradiol, um 
efeito desejável por atletas e “bodybuilding” (fisiculturistas) 
em aumentar suas massas musculares. 

Objetivo: Investigar a mutagenicidade do flavonóide crisi-
na, utilizando o ensaio de mutagenicidade com Salmonella.

Metodologia: O ensaio de mutagenicidade com Salmo-
nella typhimurium foi realizado com as linhagens TA98 e 
TA100, na ausência e presença de S9 (ativação metabólica 
exógena). Foram testadas doses em escalas logarítmicas de 
0,5 a 250 µg/placa.

Resultados: A CR apresentou resposta positiva para lin-
hagem TA100 na ausência e presença de S9, com potências 
mutagênicas de 0,65 ver/µg e 0,13 ver/µg, respectivamente.

Discussão: Este composto promoveu a substituição de 
pares de bases no DNA e o sistema de metabolização exógena 
diminuiu a potência mutagênica, sugerindo possivelmente, 
que os produtos gerados após metabolização pelo citocromo 
P-450 apresentem uma menor interação com o DNA. Dessa 
forma, a suplementação com o flavonóide crisina deve ser 
realizada com precaução, uma vez que este composto pode 
gerar efeitos adversos, como a indução de mutagenicidade.

Apoio Financeiro: CAPES 
Agência de Fomento: CAPES

OR02 - CONTRIBuIÇÃO DO CONSuMO DE AR-
ROZ NA INGESTÃO DIÁRIA DE ARSÊNIO: BASE-
ADO EM ESTuDOS DE ESPECIAÇÃO QuÍMICA

SOuzA, J.M.O.1; BATISTA, B.L.1; SANTOS, V.S.1; 
SOuzA, S.S.1; BARBOSA JR., F.1

1. FCFRP/USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
de Ribeirão Preto - USP (Av. do Café, s/n, Monte Alegre, 
CEP14040903, Ribeirão Preto - SP).

Introdução: Pouco se sabe sobre a concentração de arsênio 
no arroz brasileiro e sobre a contribuição de alimentos de 
primeira necessidade na estimativa de ingestão diária deste 
elemento nos países da América do Sul. De acordo com a 
FAO, a recomendação para a ingestão diária de As inorgânico 
é de 15μg/kg de peso corpóreo. Visto que a forma química 
do elemento influencia em suas características toxicológicas, 
torna-se importante avaliar a contribuição de cada espécie de 
arsênio no cálculo da estimativa da ingestão diária.

Objetivo: Avaliar a contribuição do consumo de arroz 
na estimativa de ingestão diária de espécies de arsênio na 
população brasileira baseado em sua especiação, bem como 
suas variações entre regiões.

Metodologia: Avaliou-se a concentração de espécies de ar-
sênio (AsBet, As(III), As(V), DMA e MMA) em 44 amostras 
de arroz: branco polido(B), branco parboilizado(BP), 
integral(I), integral parboilizado(IP), branco parboilizado 
orgânico(BPO) e branco polido orgânico(BO), produzidas em 
diferentes regiões do Brasil. As amostras foram preparadas e 
analisadas de acordo com Huang et al. e Sun et al. por HPLC-
ICP-MS para análise de especiação química. A estimativa 
da ingestão diária(EID = μg/dia/pessoa) foi calculada pela 
fórmula EID=Cce x Macd, onde Cce é a média de concen-
tração de cada espécie de arsênio, ponderados pelo hábito 
de consumo brasileiro (77,7% do arroz consumido é branco 
e os demais correspondendo a 22,3%); Macd é a massa de 
arroz consumida diariamente no Brasil per capita, baseado 
em dados do IBGE, 2003. Os dados foram analisados por 
comparação com valores de referência (PTDI - Provisional 
Tolerable Daily Intake) para arsênio total.

Resultados: A análise de especiação nas amostras supraci-
tadas demonstraram a presença das espécies As(III), DMA, 
As(V) e MMA nas proporções de 39,7%; 38,7%; 17,8% e 
3,7%, respectivamente. A espécie AsBet não foi detectada. A 
EID calculada para as espécies As(III), DMA, As(V) e MMA 
foi 7,72; 7,49; 3,45 e 0,71μg, respectivamente, apresentando 
variação em torno de 20% entre as regiões do país.

Discussão: Os valores descritos acima foram estimados 
com base na EID de arroz por brasileiros e correspondem a 
uma considerável porcentagem da PTDI para As, sendo a 
espécie predominante a inorgânica (AsIII) que é a mais tóxica. 
Como o consumo de arroz por dia é significativo no país, a 
ingestão de As inorgânico por meio deste alimento pode se 
aproximar do valor do PTDI, sem considerar a contribuição 
de outras fontes, podendo ocasionar efeitos indesejados na 
população.

Agência de Fomento: CAPES
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OR03 - CÂNCER DE CÉREBRO EM AGRICuL-
TORES DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO/BRASIL: 
uM ESTuDO CASO CONTROLE BASEADO EM 
MORTALIDADE, 1996-2005

MIRANDA FILHO, A.L.1; MONTEIRO, G.T.R.1;  
Meyer, a.2

1. ENSP/FIOCRUZ - Escola Nacional de Saúde Pública - FI-
OCRUZ (Rua Leopoldo Bulhões, 1480 / 812 - Rio de Janeiro - RJ).
2. IESC / UFRJ - Instituto de Estudos em Saúde Coletiva - UFRJ 
(Praça Jorge Machado Moreira, 100. Cidade Universitária; Rio 
de Janeiro).

Introdução: Estudos sugerem que trabalhadores agrí-
colas possuem um risco maior de desenvolver certos tipos 
de câncer, notadamente as neoplasias cerebrais. A principal 
hipótese é a intensa exposição aos agrotóxicos, a qual esse 
grupo se encontra submetido. 

Objetivo: Estimar a magnitude da associação entre a 
ocupação agricultor informada na declaração de óbito (DO) 
e neoplasias cerebrais, assim como da associação entre es-
colaridade, raça/cor da pele e localidade de residência em 
casos e controles. 

Metodologia: Trata-se de um estudo caso-controle ba-
seado em DOs, cuja população foi formada por indivíduos do 
sexo masculino, maiores de 18 anos de idade, residentes no es-
tado do Rio de Janeiro que morreram no período entre 1996 e 
2005. Foram considerados casos os indivíduos que faleceram, 
tendo câncer de cérebro como causa básica informada na DO. 
Para cada caso foram selecionados dois controles de forma 
randomizada no grupo de indivíduos elegíveis. 

Resultados: Os resultados sugerem que trabalhadores 
agrícolas apresentaram uma maior estimativa de risco de 
morte por câncer de cérebro quando comparados com não 
agricultores (OR: 1,41; IC95%: 1,09-1,85). A análise ajustada, 
por idade, raça e área de residência, aumentou a magnitude 
da associação (ORaj: 1,83; IC95%: 1,26-2,65). Também se 
observa uma maior magnitude de associação em indivíduos 
de maior escolaridade, de raça/cor da pele branca e residentes 
na região de Nova Friburgo.

Discussão: Diversos estudos baseados em mortalidade e 
do tipo caso-controle observaram uma associação positiva 
similar à deste estudo. Esse achado corrobora a hipótese de 
que as exposições ambientais experimentadas por este grupo 
ocupacional podem ter um papel importante na mortalidade 
por essas neoplasias. Em conclusão, acompanhando evidên-
cias internacionais, o presente trabalho sugere uma associação 
entre trabalhadores agrícolas e mortalidade por neoplasia 
cerebral no estado do Rio de Janeiro.

OR04 - DANO OXIDATIVO E ALTERAÇÕES EPI-
GENÉTICAS EM INDIVÍDuOS EXPOSTOS A 
PRODuTOS DA QuEIMA DA CANA-DE-AÇÚCAR

GuSMAN, A.P.P.1; SANTOS, F.A.2; OlIveIra, t.F.1; 
RODRIGuES, C.D.1; DuRãO, A.C.S.2; TORRES, 
L.H.L.1; MARCOuRAkIS, T.1; LOuREIRO, A.P.M.1; 
SANTOS, u.P.3

1. FCF/USP - Dept. de Análises Clínicas e Toxicológicas (Av. 
Prof. Lineu Prestes 580 Bloco 13B - São Paulo,Brasil), 
2. FOC - Faculdade Oswaldo Cruz (Rua Brigadeiro Galvão, 540 
- Barra Funda - São Paulo, Brasil). 
3. Incor, HCFMUSP - Departamento de Doenças Respiratórias 
(Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 - 05403-900 - São Paulo, 
Brasil).

Introdução: A queima pré-colheita da cana-de-açúcar 
libera poluentes indutores de inflamação e estresse oxidativo 
que agravam a saúde da população.

Objetivo: Para melhor entender seus efeitos, avaliamos a 
atividade de enzimas antioxidantes em eritrócitos, o nível de 
malonaldeído (MDA) em plasma, e o nível de lesões decor-
rentes de estresse oxidativo, assim como a metilação global, 
em DNA de leucócitos de indivíduos cortadores ou não (con-
troles) de cana em região canavieira (Mendonça, SP), antes 
da exposição (pré-safra) e após exposição (safra) à queimada. 

Metodologia: As atividades das enzimas glutationa peroxi-
dase (GPx), glutationa redutase (GR), glutationa-S-transferase 
(GST), catalase (CAT) e superóxido dismutase (Cu/znSOD) 
foram determinadas por espectrofotometria em 194 amostras 
de eritrócitos. MDA total em 204 amostras de plasma foi de-
terminado por HPLC/DAD. Lesões em DNA de 111 amostras 
de leucócitos (8-oxodGuo, 1,N6-εdAdo e 1,N2-εdGuo) foram 
avaliadas através de HPLC-ESI-MS/MS. 5-MedC (metilação 
global) em DNA de leucócitos foi avaliada por HPLC/DAD. 
Foram utilizados os testes estatísticos t-Student e one-way 
ANOVA, aceitando-se p<0,05.

Resultados: Cortadores da pré-safra apresentaram maiores 
atividades de GPx, GST e SOD em relação aos controles. 
Após exposição à queimada, os cortadores tiveram reduzidas 
as atividades de todas as enzimas, enquanto que nos controles 
foram reduzidas as de GPx, GR e catalase e aumentada a da 
SOD. A queima levou a aumento de MDA em plasma tanto 
de cortadores quanto de controles. Já os níveis das lesões em 
DNA e de 5-MedC estiveram aumentados nos controles e 
cortadores da safra em relação aos controles pré-safra.

Discussão: Os dados mostram que indivíduos expostos à 
queimada da cana estão mais sujeitos a dano oxidativo e alter-
ações epigenéticas em seu genoma, o que pode contribuir para 
o desenvolvimento de doenças relacionadas a essa exposição. 

Agência de Fomento: FAPESP, CNPq, PRP/uSP
Agradecimentos: Prof. Paolo Di Mascio/IQuSP
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OR05 - uSO DE METILFENIDATO (RITALINA®, 
CONCERTA®) ENTRE ESTuDANTES uNIVERSI-
TARIOS BRASILEIROS

WAGNER, G.A.1; CESAR, E.L.R.1; ANDRADE, A.G.1; 
OlIveIra, l.G.1

1. FMUSP - Faculdade de Medicina da Universidade de Sao 
Paulo (Dr. Ovídio Pires de Campos, 785 - Cerqueira César - São 
Paulo - SP- Brasil)

Introdução:O Cloridrato de Metilfenidato (Ritalina®, 
Concerta®) - MPH é um dos estimulantes mais prescritos no 
mundo para o tratamento de Déficit de Atenção e Hiperativi-
dade entre crianças e jovens. O excesso dessas prescrições 
tornou-se um problema de saúde pública, uma vez que o MPH 
é uma droga com alto potencial de abuso, principalmente 
entre jovens universitários.

Objetivo: Estimar a prevalência de uso de MPH entre 
universitários brasileiros utilizando os dados do “I Levanta-
mento nacional sobre uso de álcool, tabaco e outras drogas 
entre universitários das 27 capitais brasileiras”.

Metodologia: Os 12.711 participantes pesquisados provin-
ham de uma amostra de Instituições de Ensino Superior (IES) 
públicas e privadas das 26 capitais brasileiras e Brasília, D.F, 
matriculados em cursos de graduação presencial, estratifica-
dos pelas regiões do país e tipo de instituição (se pública ou 
privada). Esses alunos foram categorizados como usuários 
(110 alunos, 0,9%) e não-usuários (12.184 alunos, 91,9%) 
de MPH de acordo com as respostas à pergunta: “Alguma 
vez você tomou metilfenidato (Ritalina®, Concerta®) por 
indicação médica?” do instrumento de pesquisa utilizado, um 
questionário estruturado, composto de 98 perguntas fechadas, 
de auto-preenchimento, individual e anônimo. Inferências 
estatísticas foram realizadas para avaliar a associação entre 
o uso médico de MPH ao uso médico de benzodiazepínicos, 
anorexígenos, assim como ao uso de álcool e drogas ilícitas.

Resultados: O uso de álcool, uso médico de medicamentos 
psicotrópicos e uso de outras drogas ilícitas foram freqüente-
mente observados entre usuários de MPH, assim como o uso 
nocivo de álcool foi um fator preditivo para o uso médico 
de MPH na vida.

Discussão: Esse foi o primeiro estudo brasileiro a cara-
cterizar o consumo de MPH entre universitários em nível 
nacional. Nessa amostra, o uso de MPH tem sido associado 
a álcool, uso de outros medicamentos e drogas ilícitas, suger-
indo que, mais que um uso terapêutico, o MPH esteja sendo 
utilizado recreacionalmente, corroborando os resultados 
de estudos internacionais. Como os demais medicamentos 
psicotrópicos componentes da Lista A3 da Portaria 344/98, 
sujeito à Notificação de Receita “A” para dispensação e co-
mércio, faz-se necessário controle rigoroso dessas prescrições 
e constante farmacovigilância para notificação de receitas e 
reações adversas, a fim de funcionar como uma estratégia de 
prevenção ao abuso dessas drogas.

Agência de Fomento: Secretaria Nacional de Politicas 
Sobre Drogas / FAPESP 

OR06 - DETERMINAÇÃO DE BARBITÚRICOS 
uTILIZANDO LPME E GC/MS EM AMOSTRAS DE 
SANGuE POSTMORTEM

alMeIDa, r.M.1; kAWAMuRA, S.S.1; SEuLIN, S.C.1; 
LEyTON, V.2; GIANVECCHIO, V.A.P.3; yONAMINE, M.1

1. FCF-USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticasm (Av. Prof. 
Lineu Prestes, 580 Bloco 13 B - Sâo Paulo - SP). 
2. USP - Medicina Legal, Ética Médica e Medicina Social e do 
Trabalho (Avenida Doutor Arnaldo, 455 - SP). 
3. IML- SP - Instituto Médico Legal do Estado de São Paulo. São 
Paulo (São Paulo).

Introdução: A incidência de morte com suspeita de en-
volvimento de substâncias psicoativas é um problema que 
vem crescendo nos últimos anos e, muitas vezes, os toxi-
cologistas são convocados por autoridades para investigar 
o estabelecimento da causa de morte, o que representa um 
grande desafio para esses profissionais. As amostras biológi-
cas mais comumente coletadas durante a autópsia para análise 
toxicológica são sangue, urina e conteúdo estomacal.

Objetivo: O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento 
de um método analítico empregando a microextração em 
fase líquida (LPME) e cromatografia gasosa acoplada a 
espectrometria de massas (GC/MS) para a determinação 
de barbitúricos (fenobarbital, secobarbital, pentobarbital e 
butalbital) em amostras de sangue postmortem.

Metodologia: As amostras de 100 µL de sangue são 
adicionadas com HCl 0,1 mol/L (4,5 mL). Em seguida foi 
impregnado decanol nos poros de fibra oca (30 cm), no in-
terior da fibra são adicionados 100µL de um solução aquosa 
pH 13 e introduzida na amostra. Padrões deuterados foram 
utilizados como padrão interno. Após a extração, o resíduo 
obtido é derivatizado com hidróxido de trimetilfenilamônio 
(TMAH) e injetado no GC-MS.

Resultados: Os limites de detecção obtidos foram de 100 
ng/mL de amostra. A recuperação foi em torno de 70% e se 
demonstrou linear na faixa de 80 a 8000 ng/mL. O método 
demonstrou ser preciso (CV < 15%) e sensível, podendo ser 
aplicado em casos de interesse forense em que haja suspeita 
do envolvimento de barbitúricos.

Agência de Fomento: FAPESP e CNPQ
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OR07 - IDENTIFICAÇÃO DE ANTI-HELMÍNTICO 
(LEVAMISOL) EM AMOSTRAS DE COCAÍNA EN-
CAMINHADAS PARA EXAME PERICIAL

LANARO, R.1, COSTA, J.L.2; CAzENAVE, S.O.S.3; 
ALVES, E.3; BARROS, M.C.4; POLESEL, D.N.5

1. CCI / UNICAMP - Centro de Controle de Intoxicações de Campinas 
(R. Carlos Chagas, 150 - 4° andar, 13083-970, Campinas/SP, Brasil).
2. IC / SPTC - Instituto de Criminalística de São Paulo (R. Moncorvo 
Filho, 410, Butantã, 05507-060, São Paulo/SP, Brasil), 
3.  IC / SPTC Instituto de Criminalística - Laboratório de Toxico-
logia Forense de Campinas (R. Barão de Parnaíba 292, Bota-
fogo, 13030-170, Campinas/SP, Brasil).
4. FCF / UNICAMP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas - UNICAMP 
(Caixa Postal 6111, CEP 13081-970, Campinas / SP - Brasil).
5. FCF / USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP (Av. Prof. 
Lineu Prestes, 580, Butantã, 05508-000, São Paulo/SP, Brasil).

Introdução: A adição de diluentes e adulterantes às drogas, 
principalmente à cocaína, implica em diversos danos ao or-
ganismo, além daqueles já causados usualmente pela droga, 
acarretando sérios problemas à saúde pública. Hoje é cada 
vez mais comum encontrar-se amido, anestésicos e até mesmo 
medicamentos misturados ao pó da cocaína. Tais misturas 
servem tanto para incrementar o lucro dos traficantes que, 
ao diluírem a concentração da cocaína no pó, barateiam seu 
custo, como também para potencializar ou mimetizar o efeito 
da droga, através da adição de substâncias que interajam 
farmacologicamente com a cocaína.

Objetivo: Este trabalho vem relatar a identificação de um 
novo diluente/adulterante encontrado na cocaína comerciali-
zada no Brasil, o Levamisol.

Metodologia: Após ampla divulgação internacional 
citando a presença do Levamisol em amostras de cocaína, 
foram aplicadas diferentes metodologias para identificação 
do medicamento citado (cromatografia em camada delgada 
(triagem) e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria 
de massas (confirmação)) em 755 amostras de cocaína apreen-
didas no mês de Janeiro de 2011 na região de Campinas-SP, 
e encaminhadas para exame pericial.

Resultados: Após aplicação das metodologias citadas, 
das 755 amostras positivas para cocaína, 30 (4%) delas 
apresentaram contaminação com Levamisol.

Discussão: O Levamisol é um medicamento que já foi 
utilizado como anti-helmíntico em humanos, mas devido aos 
seus efeitos colaterais no sistema imune, atualmente é de uso 
veterinário. Embora apenas 4% das amostras apresentem o 
medicamento, esse novo fato vem a aumentar a preocupação 
com possíveis efeitos tóxicos decorrentes do uso da cocaína. 
O uso crônico desse medicamento em humanos pode causar 
agranulocitose, manchas pretas na pele, febre, inchaço das 
glândulas e feridas dolorosas na boca e no ânus. Essa con-
taminação pode ocorrer tanto ao nível da diluição como da 
adulteração da droga, visto que alguns estudos demonstram 
que este medicamento pode potencializar o efeito da cocaína 
e fazer com a mesma chegue mais rápido ao SNC. Conclusão: 
É o primeiro relato nacional da identificação de Levamisol 
em amostras de cocaína, sendo agora necessária a determi-
nação dos níveis encontrados nessas amostras para possíveis 
estudos/alertas futuros sobre a “real” toxicidade da cocaína 
encontrada atualmente nas “ruas”.

OR08 - CARACTERIZAÇÃO DE REBITES uTILI-
ZADOS EM ESTRADAS BRASILEIRAS

PERES, M.D.1; MARTINIS, B.S.2

1. FCFRP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto - USP (Av. do Café, s/nº CEP: 14040-903). 
2. FFCLRP - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto (Av. Bandeirantes, 3900 - CEP 14040-901).

Introdução: O uso de medicamentos estimulantes, conhe-
cidos como rebites, por motoristas profissionais brasileiros 
é comum e se tornou um problema de saúde pública. Os 
rebites são utilizados principalmente para diminuir o sono e 
cansaço, aumentando, ainda que temporariamente, o estado 
de alerta. O uso desses medicamentos pode levar a acidentes 
no trânsito e perigo para a saúde do trabalhador. Apesar da 
venda restrita deste tipo de medicamento, eles podem ser 
adquiridos facilmente em postos de gasolina ou na própria 
empresa de transporte.

Objetivo: Caracterizar comprimidos utilizados como 
rebite por caminhoneiros nas estradas brasileiras.

Metodologia: Foram usadas cinco cápsulas (identificadas 
como 1, 2, 3, 5 e 6) e um comprimido (identificado como 4) 
utilizados como rebite e fornecidos por um caminhoneiro. 
Os rebites foram testados quanto à presença de anfetamina, 
MDMA, femproporex, anfepramona, cocaína e cafeína 
utilizando cromatografia em fase gasosa acoplada à espec-
trometria de massas.

Resultados: Os comprimidos não possuíam nenhuma 
identificação de fabricante, composição ou concentração. 
Em nenhum dos rebites havia concentrações detectáveis de 
anfetamina, MDMA e cocaína. As cápsulas 1, 2 e 3, oriundas 
do mesmo blister, continham concentrações diferentes de 
anfepramona (25,79 mg, 22,96 mg e 19,43 mg, respecti-
vamente). Nas capsulas 4 e 6 só foi encontrada cafeína, na 
concentração de 22,73 mg e 55,14 mg, respectivamente . Na 
composição da cápsula 5 existia anfrepamona (31,91 mg).

Discussão: Foi possível perceber uma diferença grande 
entre as concentrações de anfepramona nas cápsulas, além da 
ausência do estimulante no comprimido. O uso das anfetami-
nas pelos motoristas profissionais é uma prática freqüente, 
que traz riscos aos motoristas e aos outros que trafegam na 
rodovia. Os rebites utilizados são comumente comprados em 
postos de gasolina, sem nenhum controle de qualidade e com 
concentrações variadas das drogas, além de drogas diferentes, 
ou a ausência delas. Mais campanhas educativas e políticas 
para coibir o uso dessas substâncias deveriam ser realizadas, 
a fim de levar mais segurança as estradas brasileiras

Agência de Fomento: FAPESP
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OR 10 - PREVALENCIA DE INTOXICAÇÕES POR 
CLASSE DE MEDICAMENTOS NA FAIXA ETARIA 
DE 0 A 14 ANOS ENTRE 2006/2009, ATENDIDOS 
PELA LIGA ACADEMICA DE TOXICOLOGIA E 
NOTIFICADAS PELO CEATOX – BOTuCATu –SP

CHAGuRI, J.L.1; alMeIDa, a.a.1; CORDELLINI, S.1

1. UNESP - Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita 
Filho” (Instituto de Biociências - Distrito de Rubião Junior s/n 
UNESP Botucatu-SP).

Introdução: As intoxicações medicamentosas ocupam o 
primeiro lugar do total de notificações do Sistema Nacional 
de Informações Toxico-Farmacológicas (SINITOX), ocorrem 
em indivíduos na faixa de 0 a 14 anos e representam 45% do 
total de notificações.

Objetivo: verificar a prevalência de casos de intoxicação 
medicamentosa e suas principais classes terapêuticas em 
indivíduos de 0 a 14 anos no período de janeiro de 2006 a 
dezembro de 2009, notificadas pelo CEATOX-Botucatu-SP.

Metodologia: Os plantonistas da Liga Acadêmica de 
Toxicologia - LAT revisaram 849 notificações toxicológicas 
dos plantões telefônicos, dos quais 137 relacionadas a casos 
de intoxicação por medicamentos, em indivíduos de 0 a 14 
anos, separados por classe terapêutica, entre janeiro de 2006 
e dezembro de 2009. 

Resultados: Considerando o total de classes de agentes 
tóxicos notificados pela LAT, os medicamentos representam 
37%, sendo as circunstancias de maior ocorrência, acidente 
individual (69%), tentativa de suicídio (11%) e erro de admin-
istração (9%). Dos medicamentos envolvidos, observou-se 
maior incidência para a classe dos anticonvulsivantes (12%), 
seguido pelos antidepressivos (7%) e pelos antimicrobianos 
(7%). A via de maior exposição foi a oral com 93% e a zona 
de maior ocorrência a urbana com 82%. Dentro da faixa 
etária considerada a maior incidência de notificados foi de 
um a quatro anos (57%), sendo 57% do sexo feminino e 42% 
do sexo masculino.

Discussão: Acidentes com medicamentos envolvendo 
crianças e adolescentes, com maior freqüência envolvem os 
anticonvulsivantes, que são depressores do Sistema Nervoso 
Central e possuem alta toxicidade, sendo muito freqüente na 
faixa de 1 a 4 anos, podendo ocorrer ingestão acidental ou 
erro de administração pelos pais ou responsáveis. Apesar 
dos avisos nas embalagens, infelizmente são observados 
muitos acidentes para essa faixa etária. Verifica-se então, a 
necessidade de esclarecimentos de maior impacto a respeito 
dos cuidados com a guarda dos medicamentos ou embalagens 
com dispositivo de segurança que dificultem o acesso às 
crianças, bem como, atenção quanto à administração correta 
dos medicamentos.

Agência de Fomento: PROEX - Ciência na uNESP; 
CEATOX - IBB - uNESP

OR 09 - ELIMINAÇÃO E NÍVEIS RESIDuAIS DE 
ANTIMÔNIO NOS TECIDOS DE MACACOS  
RHESuS TRATADOS COM ANTIMONIATO DE 
MEGLuMINA

FRIEDRICH, k.4,1; vIeIra, F.5; POrrOzzI, r.2; 
MARCHEVSky, R.S.3; MIEkELEy, N.5; GrIMalDI 
Jr., G.2; PAuMGARTTEN, F.J.R.1

1. LTA ENSP FIOCRUZ - 1Laboratório de Toxicologia Ambiental, 
ENSP (Av. Brasil, 4036, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ, 
Brasil).
2. IOC FIOCRUZ - Laboratório de Pesquisa em Leishmanioses, IOC (Av. 
Brasil, 4365, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ, Brasil).
3. FIOCRUZ - Laboratório de Neurovirulência, Biomanguinhos (Av. 
Brasil, 4365, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ, Brasil).
4. INCQS FIOCRUZ - Instituto Nacional de Controle de Qualidade em 
Saúde (Av. Brasil, 4365, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ, Brasil). 
5. PUC-RJ - Departamento de Química, Pontifícia Universidade 
Católica (Rio de Janeiro-RJ).

Introdução: O antimoniato de meglumina (AM) é um 
fármaco à base de antimonio pentavalente que foi introduzido 
no mercado na década de 1940, mas é ainda hoje um dos 
medicamentos de primeira linha para tratar todas as formas 
clínicas da leishmaniose. Apesar de ser medicamento antigo, 
há poucos dados sobre a distribuição do antimonio nos tecidos 
de indivíduos tratados com antimoniais pentavalente.

Objetivo: Investigar a eliminação e os níveis residuais 
de antimonio em tecidos de macacos (Macaca mulatta) 
infectados com Leishmania braziliensis e tratados com AM.

Metodologia: Macacos adultos com leishmaniose ativa 
foram tratados com AM nas doses de 5 (A) ou 20 mg SbV (B) 
/kg peso/dia i.m. administradas durante 21 dias consecutivos. 
Os níveis de Sb nos tecidos, e a especiação do Sb no plasma 
foram determinados por espectrometria de massa (ICPMS), 
acoplada ou não à cromatografia iônica.

Resultados: Os níveis residuais de Sb (ng/g) no plasma 
foram 19,6±4,0 (A) e 65,1±17,4 (B), 24 horas após a primeira 
injeção e 27,4±5,8 (A) e 95,7±6,6 (B) 24 horas após a 21a 
dose. Após o fim do tratamento, os níveis de Sb no plasma 
diminuíram lentamente, sendo a meia-vida final de eliminação 
estimada em 35,8 dias. A especiação do Sb residual no plasma, 
1 a 9 dias após o fim do tratamento, mostrou que os níveis 
de Sb-total declinaram, os de SbV permaneceram constantes 
(11-20%), e os do Sb III aumentaram de 5% (dia 1) até 50% 
(dia 9). As concentrações (ng/g) de Sb nos tecidos, 55 e 95 
após o fim do tratamento, foram >1.000: tireóide, unhas, 
fígado, vesícula biliar, baço; >200, <1.000: linfonodos, rins, 
adrenais, ossos, músculos esqueléticos, coração e pele; <200: 
cérebro, timo, estômago, cólon, pâncreas, dentes.

Discussão: A cinética do Sb no plasma é descrita por mod-
elo de pelo menos três compartimentos, sendo a meia-vida da 
fase terminal de eliminação superior a 01 mês. O aumento da 
proporção de SbIII no plasma é consistente com a hipótese 
de que a fase mais lenta de eliminação corresponde a esta 
espécie. Os níveis residuais mais elevados foram encontrados 
na tireóide, unhas e fígado, enquanto o cérebro está entre os 
órgãos que menos acumulam antimonio.

Agência de Fomento: INOVA-ENSP , PAPES-V (CNPq-
FIOCRuz), CNPq
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OR 11 - AGROTóXICOS:PROPOSTA DE METODO-
LOGIA PARA DERIVAR CRITÉRIOS DE QuALI-
DADE DA ÁGuA PARA CONSuMO HuMANO

ROQuETTI, M.H.1; TAkEDA, S.H.k.1; ROuBICEk, 
D.a.1; kuNO, R.1

1. CETESB - Cia Ambiental do Estado de S. Paulo (Av. Prof. 
Frederico Hermann Jr, 345).

Introdução: O Brasil estabelece limites máximos para 
a presença de substâncias químicas na água de consumo 
humano baseados, geralmente, em critérios derivados por 
agências regulamentadoras de outros países. No entanto, a 
variedade de agrotóxicos aplicados no país e a característica 
regional da agricultura não são consideradas no estabeleci-
mento desses limites. 

Objetivo: Este trabalho propõe uma metodologia para 
derivar critérios de qualidade da água para agrotóxicos, 
adotando-se como exemplo os principais herbicidas aplicados 
na lavoura canavieira do Estado de São Paulo. 

Resultados: Nesta proposta, adotou-se a base de dados da 
uSEPA para obtenção dos valores de toxicidade (RfD ou TDI e 
slope factor) e os parâmetros de exposição peso corporal 70 kg, 
ingestão de 2 litros de água por dia, da CETESB, e fração de alo-
cação 20% da OMS. Considerou-se o risco aceitável para efeitos 
carcinogênicos de 10-5. Na falta de valor do slope factor para 
compostos classificados como possíveis carcinógenos adotou-se 
um fator de incerteza de 10 sobre a TDI. Dos 22 ingredientes 
ativos utilizados no cultivo da cana-de-açúcar 6 são legislados 
no Brasil: 2,4-D, atrazina, glifosato, pendimetalina, simazina 
e trifluralina. Os critérios de qualidade da água para consumo 
humano (em mg/L), derivados com a metodologia proposta, 
para os herbicidas não contemplados são: acetocloro (0,14), 
ametrina (0,06), clomazona (5,88), dicloreto de paraquate (0,03), 
diurom (0,02), halossulfurom-metílico (0,70), hexazinona (0,35), 
imazapir (17,50), isoxaflutol (0,01), MCPA (0,03), metribuzim 
(0,07), MSMA (0,21), picloram (1,40), sulfentrazona (0,98), 
tebutiurom (0,49) e trifloxissulfurom-sódico (1,66).

Discussão: Os valores derivados para alguns herbicidas 
são elevados, caso do imazapir, e essas concentrações normal-
mente não são encontradas na água potável. Por isso, estudos 
da ocorrência desses compostos na água são necessários para 
confirmar a necessidade de estabelecer critérios para tais 
herbicidas.O estabelecimento de padrões legais, com base 
nos valores derivados, deve também considerar a viabilidade 
técnica e econômica dos sistemas de tratamento da água para 
remoção de agrotóxicos. 

Conclusão: A metodologia proposta pode ser utilizada 
para derivar critérios de qualidade de água para agrotóxicos. 
A adoção de uma metodologia própria e transparente no Brasil 
confere independência aos gestores para legislar substâncias 
de importância local. 

OR 12 - ATuALIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA 
CLASSIFICAÇÃO TOXICOLóGICA AGuDA 
DE AGROTóXICOS SEGuNDO AS RECO-
MENDAÇÕES DA OMS/2009 - PROPOSTA PARA 
ADEQuAÇÃO DO ANEXO III DA PORTARIA NO. 
03, DE 16 DE JANEIRO DE 1992/MS

AGuIRRE, A.C.1; CAzARIN, k.C.C.1; TREVISAN, 
R.M.S.1; SCHIMIDT, S.C.T.1; FRANçA, I.V.k.1;  
PALMA, S.S.1; PATINO, X.1

1. ANDEF - Associação Nacional de Defesa Vegetal (r Cap Anto-
nio Rosa 376,SP-SP).

Introdução:No Brasil, a Classificação Toxicológica dos 
Agrotóxicos segue, desde 1992, os critérios do Anexo III da 
Portaria 03 do Ministério da Saúde. Estes estão defasados 
e necessitam uma atualização. A Indústria de Agrotóxicos 
desenvolveu uma primeira proposta apresentada às autori-
dades competentes em 2008, e à comunidade científica, em 
2009 – Congresso Brasileiro de Toxicologia. Posteriormente, 
a Organização Mundial da Saúde (FAO/OMS) publicou nova 
versão do guia para classificação de agrotóxicos. Este docu-
mento faz parte do Programa Internacional sobre a Segurança 
Química (IPCS), que é uma cooperativa acordada entre a 
FAO, ILO, uNEP, uNIDO, uNITAR, WHO e OECD. Em 
2002, o Comitê de Especialistas sobre o Transporte de Produ-
tos Perigosos e sobre o Sistema Harmonizado de Classificação 
e Rotulagem de Substâncias Químicas (uNCETDG/GHS) 
aprovou o documento “The Globally Harmonized System 
of Classification and Labelling of Chemicals” - GHS, com 
a intenção de gerar um sistema globalmente harmonizado 
de classificação. Atualmente utilizado em vários países. Na 
revisão de 2009, a classificação da OMS foi alinhada com 
as categorias de perigo da toxicidade aguda oral e dérmica 
do GHS. Isso fez com que a Indústria, buscando um alinha-
mento a norma internacional da OMS/FAO e ao MERCOSuL 
atualizasse a proposta anteriormente apresentada tomando 
o GHS como base para classificação toxicológica aguda. 
Foram separados os efeitos sistêmicos: toxicidade aguda 
oral, dérmica e inalatória, considerados para a classificação; 
dos efeitos locais: potencial de irritação dérmica e ocular – 
comunicados através das frases de perigo.

Objetivo: Apresentar a atualização dos Critérios de 
Classificação Toxicológica Aguda da Indústria com base no 
sistema GHS.

Metodologia: Foi realizada uma revisão das legislações 
em vigor que tratam da matéria em diversos países, focando 
na publicação de 2009 da OMS/FAO, e os critérios atuais 
do Brasil.

Discussão: Visando a necessidade de atualização do que 
tinha sido apresentado como a proposta da Indústria em 2008 
e 2009, foi elaborada esta nova proposta de Critérios para a 
Classificação Toxicológica mais atual e harmonizada inter-
nacionalmente. Foram levados em consideração os tratados 
assinados para a harmonização pelos países membros do 
MERCOSuL, dentre eles a Organização Panamericana de 
Saúde – OPAS, dos quais o Brasil é signatário.
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OR13 - CRIAÇÃO DE JOGO EDuCATIVO PARA A 
DISSEMINAÇÃO DE CONCEITOS DE ECOTOXI-
COLOGIA

zABEu, M.S.1; BISPO, D.M.1; MOuRãO, J.R.1;  
uMBuzEIRO, G.A.1; BORGES, M.A.A.F.1

1. FT- UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas- Facul-
dade de Tecnologia (R. Paschoal Marmo, 1888 - CEP:13484-332 
- Jd. Nova Itália - Limeira, SP).

Introdução: Os conceitos que a população em geral pos-
sui sobre toxicologia estão, em boa parte, incorretos. Tanto 
por conta de falhas no ensino básico ou pela divulgação feita 
pela mídia, alguns conceitos como dose resposta e diferença 
entre risco e perigo não são conhecidos pelo grande público. 
Isto ocorre, em boa parte, por falhas de comunicação entre 
toxicologistas e a sociedade. uma das formas para se mudar 
esse cenário seria através da educação. Em discussões sobre 
novas abordagens para o ensino de conceitos, o uso de jogos 
construtivistas têm se destacado pela atual disponibilidade 
de recursos eletrônicos.

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi desenvolver um 
jogo educacional para ensinar conceitos básicos de toxico-
logia e poluição das águas.

Metodologia: Para apresentar o conceito de dose-resposta, 
demonstrando que a concentração dos poluentes da água tem 
diferentes efeitos nos organismos, foi desenvolvido o jogo 
Daphnia World, em que o jogador controla uma Daphnia e 
deve levá-la por um rio até encontrar um local seguro para 
a sua reprodução. Durante o trajeto, a Daphnia encontra in-
imigos naturais (peixes e hidra) e poluição, que causa danos 
proporcionais à concentração e ao tempo de exposição. O 
jogo foi criado para plataforma web e encontra-se em testes. 
Para criação da interface, utilizaram-se três conceitos: a) 
usabilidade: como tornar a interface fácil de ser manipu-
lada; b) Funcionalidade: o que disponibilizar na interface, 
relevando as informações mais importantes; e c) Estética: 
utilização dos espaços, cores e ícones. Para criar telas com 
uma usabilidade adequada, foi utilizada a regra dos terços, 
que consiste em dividir a tela em terços verticais e horizon-
tais, determinando focos de interesse visual. Com relação à 
funcionalidade, foram deixados apenas os botões essenciais 
para a interação. Por último, a estética foi baseada em jogos 
infantis, como Super Mario Bros.

Resultados: O principal destaque deste projeto é sua inter-
disciplinaridade entre as áreas de Ecotoxicologia e Informática. 
Isto resultou em uma produção de conhecimento interessante 
para os integrantes, sendo exercitados conceitos sobre de-
senvolvimento de jogos, toxicologia, design de interfaces e 
trabalho em equipe.

Discussão: Os resultados mostram que é possível transmitir 
conceitos de toxicologia e meio ambiente através de mensa-
gens simples e de um modo lúdico, utilizando a expansão 
tecnológica. Até o momento, em algumas observações, o jogo 
se mostrou estimulante para os usuários, um indício de que 
tem potencial para atender ao objetivo proposto pelo projeto.

Agência de Fomento: PIBIC

OR14 - AVALIAÇÃO DO RISCO DA EXPOSIÇÃO 
AO PM2,5 PROVENIENTE DA QuEIMA DE BIO-
MASSA EM CRIANÇAS DA AMAZÔNIA SuBEQuA-
TORIAL BRASILEIRA: ESTIMATIVA DA DOSE 
POTENCIAL E RISCO TOXICOLóGICO

OlIveIra, B.F.a.1; IGNOTTI, E.2; HACON, S.1

1. ENSP - Escola Nacional de Saúde Pública (Rua Leopoldo 
Bulhões, RJ)
2. UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso (Cáceres, 
Mato Grosso).

Introdução: A exposição às frações finas de material par-
ticulado (PM2,5) foi associada ao aumento das internações 
hospitalares por doenças do aparelho respiratório e cardio-
vascular em crianças e idosos (Braga et al., 2001; Pope et 
al., 2002).

Objetivo: Estimar o risco toxicológico de PM2,5 
proveniente da queima de biomassa em crianças do grupo 
etário de 6 a 14 anos residentes em Tangará da Serra, mu-
nicípio da Amazônia Subequatorial Brasileira.

Metodologia: Estudo de avaliação de risco da exposição 
ao PM2,5 através da estimativa da dose potencial de PM2,5 
e quociente de risco em dois cenários de exposição definidos 
conforme a sazonalidade local. Os cenários de exposição 
foram definidos a partir da concentração média de PM2,5 
durante a estação da seca e chuva. A dose potencial de PM2,5 
foi estimada utilizando a simulação de Monte Carlo segundo 
idade, sexo, asma (sim/não) e índice de massa corporal (IMC). 

Resultados: As crianças incorporaram uma dose potencial 
média de PM2,5 de 2,05 µg/kg.dia (IC 95%: 1,91-2,18) no 
cenário da seca e 0,32 µg/kg.dia (IC 95%: 0,31-0,34) no 
cenário de chuva. Durante a seca, crianças e adolescentes 
apresentaram riscos toxicológicos de 2,41 (IC 95%: 2,25-
2,57). No cenário de chuva, a exposição ao PM2,5 não con-
figurou-se risco toxicológico (QR=0,54; IC 95%: 0,52-0,56).

Discussão: Crianças e adolescentes residentes na região 
da Amazônia Subequatorial Brasileira foram expostas a 
maiores doses PM2,5 durante a seca, implicando em risco 
toxicológico para este poluente.
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OR15 - EFEITO DO DIóXIDO DE TITÂNIO NA DE-
COMPOSIÇÃO FOTOCATALÍTICA DO CORANTE 
ÍNDIGO CARMIM

SAGGIORO, E.M.1; OLIVERIA, A.S.2,3; PAVESI, T.1; 
VIDAL, L.G.C.1; FERRãO-FILHO, A.S.1; FerreIra, 
l.F.v.2; MOREIRA, J.C.1

1. Fiocruz - Fundação Oswaldo Cruz (Rua Leopoldo Bulhões, 1480).
2. IST - Instituto Superior Técnico (Avenia Novisco Pais, 1, 
Lisboa, Portugal).
3 ESTG - Escola Superior de Tecnologia e Gestão (Lugar da 
Abadessa Apartado, 148, Portalegre, Portugal).

Introdução: Atualmente são produzidos cerca de 20.000 
toneladas/ano de índigo sintético, utilizado no tingimento de 
algodão. É tóxico para o ser humano, causando irritações na 
pele e córnea, interferindo no desenvolvimento neural e com 
propriedades cancerígenas. No tratamento de águas residuais 
contaminadas por corantes, são utilizados diversos processos 
oxidativos avançados (POAs), destancando-se o dióxido de 
titânio (TiO2) pela sua capacidade destrutiva, com a formação 
de radicais hidroxila.

Objetivo: Avaliar a eficiência da degradação do índigo 
carmim mediada pelo TiO2 utilizando a luz artificial e a so-
lar. Promover testes ecotoxicológicos com o microcrustáceo 
(Daphnia similis), antes e após o tratamento, para verificar uma 
possível redução da toxicidade.

Metodologia: O processo de degradação do índigo carmim foi 
avaliado sob a luz artificial de uma lâmpada de vapor de mercúrio 
125 W e a luz solar na localização S 22°52`37.3``e W 43°15`0.9`` 
(Rio de Janeiro, Brasil). Volumes de 100 mL de solução aquosa (30 
mgL-1) do corante foram irradiados por 5 h na presença de TiO2 (1 
gL-1 a 1x10-3 gL-1). As alíquotas (0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 
e 300 min) do corante foram analisadas por Espectrofotometria 
uV–Vis, observando λmáx=610nm do corante. Foi feito o teste 
de toxicidade com Daphinia similis.

Resultados: A velocidade de degradação aumentou com 
a concentração de TiO2. Aos 15 min notou-se 99% de degra-
dação para concentração de 1gL-1, e 8% para concentração de 
1x10-3 gL-1. Porém a constante de velocidade de degradação 
diminui para a concentração 1x10-1 gL-1 e aumenta para a 
concentração 1x10-3 gL-1 e ao final de 5 h ambas degradaram 
99,8% do corante. A descoloração de índigo na presença de 
5x10-3 gL-1 de TiO2, foi 98% sob 5h de irradiação artificial 
e 95% sob 90 min de radiação solar. Os testes com Daphnia 
similis, mostraram uma redução da imobilidade dos micro-
custáceos quando tratamos uma solução de 400 mgL-1 de 
corante com 0,1 gL-1 de TiO2 evidenciando a diminuição 
da toxicidade do efluente após tratamento.

Discussão: O decréscimo da constante de velocidade é 
atribuído à agregação e sedimentação das partículas do TiO2, 
impedindo a penetração de luz. Ambos os fatores, a luz e o 
catalisador são necessários para a descoloração efetiva do 
corante. A fotocatálise em suspensão com TiO2 é uma alterna-
tiva para o tratamento de corantes têxteis, principalmente pela 
possibilidade de utilização de radiação solar como meio para 
diminuir o tempo de reação e o custo energético do tratamento. 

Agência de Fomento: FAPERJ

OR16 - AVALIAÇÃO DA INFLuÊNCIA DE POLI-
MORFISMOS DOS GENES DAS GLuTATIONA-S-
TRANSFERASES GSTM1 E GSTT1 SOBRE AS CON-
CENTRAÇÕES DE MERCÚRIO EM INDIVÍDuOS 
AMBIENTALMENTE EXPOSTOS AO METAL, EM 
COMuNIDADES RIBEIRINHAS NA REGIÃO DO 
RIO TAPAJóS, PARÁ

BARCELOS, G.R.M.1; GrOttO, D.1; MARCO, k.C.1; 
VALENTINI, J.1; GARCIA, S.C.2; BraGa, G.Ú.l.1; 
BARBOSA JR., F.1

1. FCFRP-USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto - USP (Av. do Café s/n CEP: 14040-903, Ribeirão 
Preto-SP), 
2. UFRGS - Faculdade de Farmácia, UFRGS (Av. Ipiranga 2752, 
CEP 90610-000, Porto Alegre, RS)

Introdução: O mercúrio (Hg) é um dos metais mais tóxicos 
presentes no ambiente, causando diversos efeitos adversos à 
saúde, sendo a sua forma orgânica, metilmercúrio (MeHg), 
a de maior absorção e toxicidade. Sua eliminação é feita de 
forma lenta pela conjugação com o tripeptídeo glutationa 
(GSH), através de enzimas detoxificadoras, as glutationas-S-
transferases (GSTs). Dentre as GSTs mais conhecidas estão 
aquelas codificadas pelos genes GSTM1, GSTT1 e GSTP1 e 
vários polimorfismos genéticos já foram identificados nestas 
enzimas, levando a alterações nas suas funções.

Objetivo: O objetivo do presente estudo foi avaliar a as-
sociação entre polimorfismos das GST (GSTM1 nulo (*0) 
e GSTT1*0), concentrações de GSH e Hg sanguíneas em 
comunidades ribeirinhas expostas cronicamente ao MeHg 
via dieta, através do consumo de peixes contaminados, na 
região do rio Tapajós, Pará.

Metodologia: Amostras de sangue foram coletadas de 150 
voluntários (73 mulheres; 77 homens). Posteriormente pro-
cederam-se as determinações sanguíneas das concentrações 
de Hg e GSH, pelos métodos de espectrometria de massas 
com plasma acoplado indutivamente e espectrofotometria, 
respectivamente. A genotipagem dos polimorfimos das 
GSTs acima descritos foi realizada pela reação em cadeia da 
polimerase (PCR) “multiplex”.

Resultados: As concentrações médias de Hg e GSH foram de 
41,6 ± 29,7 µg/L e 1,61 ± 0,5 µM, respectivamente e as distribui-
ções alélicas para os genes GSTM1/GSTT1, GSTM1/GSTT1*0, 
GSTM1*0/GSTT1 e GSTM1*0/GSTT1*0 foram de 40,7; 21,3; 
24 e 14%. Os resultados aqui obtidos demonstraram que indiví-
duos expostos ao MeHg, via dieta, que possuem o alelo GSTM1 
(homo e/ou heterozigotos) apresentam concentrações de Hg 
sanguíneos menores que àqueles os indivíduos que apresentam 
o polimorfismo do tipo nulo (GSTM1*0). Além disso, também 
foi evidenciada uma correlação negativa entre as concentrações 
no sangue de GSH e de Hg em indivíduos GSTM1*0. Por outro 
lado, nenhuma correlação foi evidenciada entre o polimorfismo 
GSTT1*0 e concentrações de Hg e GSH sanguíneas.

Discussão: Os presentes dados sugerem que polimorfismos 
das GST podem estar associados com o processo de biotrans-
formação do MeHg.

Agência de Fomento: FAPESP, CNPq, CAPES
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OR17 - ENSAIO BIOLóGICO DE CARACTERI-
ZAÇÃO TOXICOGENÉTICA DOS INFuSOS DE 
MOMORDICA CHARANTIA (CuCuRBITACEAE)

HANuSCH, A.L.1; MACHADO, R.C.1; MANSO, J.A.X.1; 
SILVA, C.C.1; CRuz, A.D.1

1. PUC-GO - Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Rua 
235, Nº40, Setor Universitário, Goiânia - Goiás - Brasil - CEP 
74.605-010)

Introdução: O ser humano tem utilizado das plantas 
medicinais para o tratamento de diversas doenças, sendo 
a fitoterapia uma das práticas mais comuns disponíveis às 
populações de todo mundo. A utilização de plantas promove 
o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da 
cadeia produtiva e da indústria nacional. Nesse contexto, 
Momordica charantia é uma planta cujos órgãos são utilizados 
para fins medicinais, sendo caracterizada como pouco tóxica 
em bioensaios in vivo. Em genética toxicológica o ensaio co-
meta é comumente empregado na detecção de compostos que 
lesam o DNA, sendo sensível e de custo relativamente baixo, 
além de possuir aplicabilidade para estudos in vivo e in vitro.

Objetivo: Com este estudo objetivou-se avaliar a geno-
toxicidade das concentrações de 50; 37,5; 25 e 12,5 g.L-1 
do infuso de folhas e sementes de M.. charantia utilizando o 
ensaio cometa como ferramenta citogenética.

Metodologia: Para cada tratamento, foram confeccionadas 
lâminas pré-cobertas com agarose normal, sendo acrescidas 
de agarose de baixo ponto de fusão homogeneizada a 15 µL 
das amostras do grupo exposto e dos grupos controle. As 
lâminas foram incubadas em tampão de lise, por um período 
de 24h e posteriormente em tampão de desnaturação por 25 
minutos. Para a migração do DNA, a eletroforese transcor-
reu a 1 V.cm-1 a 300 mA durante 25 minutos. Em seguida 
as lâminas foram neutralizadas, fixadas em etanol e coradas 
com brometo de etídio. As imagens foram capturadas em 
microscópio de epifluorescência utilizando para avaliação 
dos nucleóides a relação do comprimento da cauda de 50 co-
metas. Para a análise estatística foi utilizado o teste ANOVA, 
seguido do teste de comparações múltiplas de Tukey sendo 
todos realizados a um nível de 5% de significância. 

Resultados: As diferentes concentrações dos infusos 
de farmacógenos de M. charantia apresentaram diferença 
estatística quanto ao nível de genotoxicidade (P)

Discussão: Os infusos de folha e semente de M. charantia 
na concentração de 50g.L-1 apresentam ação genotóxica, refor-
çando a idéia de que em concentrações altas e em casos de super 
dosagem de farmacógenos, tem-se uma ação toxicogenética que 
pode não ser passível de correção pelos mecanismos de reparo 
celular, condicionando assim o início do evento carcinogênico.

OR18 - DEFICIÊNCIA DE METIONINA DuRANTE 
AS PRIMEIRAS SEMANAS DE VIDA INDuZ  
INSTABILIDADE CROMOSSÔMICA EM  
CAMuNDONGOS

AISSA, A.F.1; GOMES, T.D.u.H.2; alMeIDa, M.r.2; 
rIBeIrO, F.F.2; DARIN, J.D.C.2; BIANCHI, M.L.P.2; 
ANTuNES, L.M.G.2

1 FMRP-USP - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP 
(Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre - CEP: 14049-900 
Ribeirão Preto/SP ), 
2 FCFRP-USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto - USP (Av. do Café, s/nº - Monte Alegre - CEP: 
14040-903 Ribeirão Preto/SP)

Introdução: Por se tratar de um aminoácido necessário 
para a síntese de proteínas, a metionina obtida da dieta é 
considerada um nutriente essencial. Alterações no consumo 
de metionina também podem influenciar a estabilidade da 
cromatina. Estudos mostram que dietas com quantidades 
inadequadas de metionina, durante as primeiras semanas de 
vida, afetam o crescimento e também favorecem o apareci-
mento de doenças na fase adulta de roedores.

Objetivo: O presente estudo tem como objetivo avaliar a 
instabilidade cromossômica em camundongos, submetidos a 
uma dieta deficiente em metionina durante três semanas após 
o desmame, pelo teste do micronúcleo em sangue periférico.

Metodologia: Camundongos Swiss machos foram dividi-
dos em dois grupos de tratamento (n=6/grupo) e receberam 
ração com 0,3% de metionina (grupo Controle) ou 0% de 
metionina (grupo Deficiente). As dietas tiveram início logo 
após o desmame e depois de três semanas de tratamento foi 
coletado sangue da veia caudal dos animais para a realização 
do teste do micronúcleo.

Resultados: Foi observado um aumento de 81% na 
freqüência de micronúcleos nos animais submetidos à di-
eta deficiente em metionina em relação ao grupo controle 
(p<0,05).

Discussão: O período pós-desmame pode ser um período 
altamente susceptível às intervenções dietéticas. Estudos 
envolvendo a modulação da dieta nestes períodos são de 
fundamental importância para o entendimento de como a 
ingestão inadequada de nutrientes, nesta fase, influencia o 
desenvolvimento e compromete a saúde. De acordo com 
nossos resultados, a deficiência de metionina induziu a for-
mação de micronúcleos, evidenciando a importância deste 
nutriente na manutenção da estabilidade cromossômica. Em 
nosso conhecimento, este é o primeiro trabalho que avalia a 
influência de uma dieta isenta de metionina sobre a indução 
de danos ao DNA. Nestas condições experimentais, uma dieta 
deficiente em metionina causa instabilidade cromossômica, 
aumentando a formação de micronúcleos no sangue periférico 
de camundongos. Mais testes em outros tecidos estão sendo 
realizados e poderão melhorar o entendimento de como uma 
dieta deficiente em metionina pode afetar o desenvolvimento.

Agência de Fomento: FAPESP e CAPES
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OR19 - INDuÇÃO DE ESTRESSE OXIDATIVO 
PELO FuMO PASSIVO NO INÍCIO DO DESEN-
VOLVIMENTO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL 
(SNC)

TORRES, L.H.L.1; MOreIra, W.l.1; GARCIA, R.C.T.1; 
ANNONI, R.2; CARVALHO, A.L.N.2; PACHECO-NETO, 
M.4; MuSCARá, M.N.3; CAMARINI, R.3; MAuAD, T.2; 
MARCOuRAkIS, T.1

1. FCF/USP - Depto de Análises Clínicas e Toxicológicas (Av 
Prof Lineu Prestes, 580).
2. FM/USP - Depto de Patologia (Av. Dr. Arnaldo, 455).
3. ICB/USP - Depto de Farmacologia (Av. Prof Lineu Prestes, 
1524).
4. DLC/HCFMUSP - Serviço de Bioquímica (Av. Dr. Enéas de 
Carvalho Aguiar, 155).

Introdução: O fumo passivo pode causar prejuízos à saúde. 
Tal exposição causa alterações nas enzimas antioxidantes 
no SNC de roedores adultos, mas pouco se sabe sobre seus 
efeitos no SNC em desenvolvimento.

Objetivo: Avaliar os efeitos do fumo passivo no estresse 
oxidativo durante o período de desenvolvimento do SNC.

Metodologia: Camundongos BALB/c foram expostos a 
uma mistura de fumaça central e lateral do cigarro (Derby 
Vermelho) a partir do 5º dia de vida por 13 dias, 2h/dia, além 
de exposição aguda (Ag) realizada no 18º dia de vida. Os 
animais foram eutanasiados imediatamente (0h) ou três horas 
(3h) após a última exposição formando os grupos I: Ag 0h, II: 
Ag 3h, III: 13 dias 0h e IV: 13 dias 3h. Foram realizadas deter-
minações das atividades enzimáticas da glutationa peroxidase 
(GPx), glutationa redutase (GR), glutationa S-transferase 
(GST), nível de malonaldeído (MDA) no hipocampo (HC), 
córtex frontal (CF), estriado (ES) e cerebelo (CE).

Resultados: Durante a exposição a concentração de CO foi 
500,9±158,6 ppm, os animais tratados apresentaram carboxi-
hemoglobina de 16,6±1,1 %; nicotina e cotinina plasmática 
de 183,3±25,2 ng/mL e 145,6±17,3 ng/mL, respectivamente. 
No grupo I houve aumento estatisticamente significativo da 
atividade da GR e GST e MDA no HC, aumento da atividade 
da GPx e SOD no CF, além de aumento da atividade da GST 
e do MDA no ES e CE. No grupo II houve aumento da ativi-
dade da SOD no HC e do MDA e diminuição na atividade da 
SOD, GPx, GR e GST no CF. No grupo III houve aumento 
da atividade da GST e GR e diminuição da GPx no HC, além 
de aumento da atividade da GPx e GST no CF, GST no ES 
e GPx no CE. No grupo IV houve aumento na atividade da 
GR e GST no CF e GST no ES.

Discussão: As estruturas encefálicas respondem de 
maneira diferente ao xenobiótico e há possível adaptação 
dos tecidos. A eutanásia realizada após a exposição crônica 
não reflete somente o efeito da última exposição já que 
tanto o padrão encontrado na alteração das enzimas quanto 
na determinação de MDA foi diferente do observado após 
exposição aguda.

Agência de Fomento: FAPESP, CAPES

OR20 - EFEITOS DA EXPOSIÇÃO IN VIVO A BAIX-
AS CONCENTRAÇÕES DE HIDROQuINONA SOBRE O 
ESTRESSE OXIDATIVO E SOBRE O RECRuTAMENTO 
LEuCOCITÁRIO PARA O PuLMÃO INFLAMADO

rIBeIrO, a.l.t.1; SHIMADA, A.L.B.1; HEBEDA, C.B.1; 
OlIveIra, t.F.1; LOuREIRO, A.P.M.1; PEREIRA FILHO, 
W.r.2; SANTOS, A.M.A.2; lIMa, W.t.3; FARSky, S.H.P.1

1. FCF-USP - Dept. de Análises Clínicas e Toxicológicas (Av. 
Prof. Lineu Prestes, 580 Bloco 13B - Cid. Universitária - SP 
CEP: 05508-000).
2. FUNDACENTRO - Fundação Jorge D. F. de Segurança e Me-
dicina do Trabalho (Rua Capote Valente, 710 - Pinheiros - São 
Paulo - SP CEP: 05409-000). 
3. ICB-USP - Dept. de Farmacologia - Instituto de Ciências 
Biomédicas (Av. Prof. Lineu Prestes, 2415 - Cidade Universitária 
- SP CEP:05508-000)

Introdução: A hidroquinona (HQ) é um composto fenólico 
encontrado em altas concentrações em cigarros. 

Objetivo: Investigamos o efeito da exposição in vivo a 
HQ sobre o estresse oxidativo e sobre o recrutamento de 
neutrófilos para o pulmão inflamado.

Metodologia: Camundongos Swiss machos foram ex-
postos via sistêmica à 12,5ppm, 25ppm ou 50ppm de HQ 
durante 5 dias, 1h/dia. Animais controles foram expostos ao 
veículo (solução salina com 5% de etanol). uma hora após 
as últimas exposições, um grupo de animais foi doador de 
sangue (aorta abdominal) para obtenção de neutrófilos e 
plasma e outro grupo foi exposto ao LPS (0,1 mg/mL; 10 
min; via sistêmica) para avaliação da resposta inflamatória 
pulmonar (3 horas após; quantificação de neutrófilos no la-
vado broncoalveolar (LBA; câmara de Neubauer e esfregaços 
corados) e atividade de mieloperoxidase no tecido pulmonar 
(MPO; espectrofotometria). Em neutrófilos foram quantifica-
dos a geração de espécies reativas de oxigenio (EROs) pela 
incorporação de 2’-7’ diclorodihidrofluoresceina-diacetato 
(DCFH2-DA); ciclo celular e da fragmentação do DNA pelo 
emprego de iodeto de propídio e a expressão de moléculas 
de adesão (citometria de fluxo); no plasma foi quantificado 
o malondialdeido (MDA;HPLC). A concentração de HQ na 
caixa de exposição foi quantificada por HPLC.

Resultados: A exposição à HQ aumentou a produção de 
EROs (78,73%) em neutrófilos, mas não modificou o ciclo 
celular nem a fragmentação do DNA; aumentou as concen-
trações plasmáticas de MDA (61.14%), e inibiu a migração 
leucocitária para o LBA induzida pelo LPS (12,5ppm= 
43,6%; 25ppm= 53,1%; 50ppm= 61,7%) e aumentou a MPO 
(164,88%), sem alterar o número de neutrófilos circulantes; 
induziu o aumento da expressão das moléculas de adesão β2 
(296,12%) e β3 integrinas (111,59%) e PECAM-1 (252,2%). 
A concentração de HQ na caixa de exposição 1 hora após a 
nebulização de 25 ppm de HQ foi de 0,044 ppm.

Discussão: A exposição a baixas concentrações de HQ in 
vivo provoca alterações intracelulares em neutrófilos circulan-
tes indicadas pela indução de estresse oxidativo e expressão de 
moléculas de adesão, que podem ser relevantes para a inibição 
da migração neutrofílica na vigência de estímulo inflamatório. 
Neutrófilos circulantes são alvos de ação da exposição à baixas 
doses, e os efeitos induzidos por esta exposição compromete a 
resposta imune inata induzida por agente heterólogo.

Agência de Fomento: CAPES
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OR21 - DETERMINAÇÃO DE PARAQuAT EM 
uRINA, PLASMA E SALIVA POR ELETROFORESE 
CAPILAR COM DETECÇÃO POR ARRANJO DE 
DIODOS (CE-DAD)

LANARO, R.1; COSTA, J.L.2; FERNANDES, L.C.R.1; 
RESENDE, R.R.3; TAVARES, M.F.M.4

1. CCI-FCM-HC-UNICAMP - Centro de Controle de Intoxi-
cações (Campinas, SP, Brasil)
2. IC-SPTC-SP - Instituto de Criminalística (São Paulo, SP, Brasil)
3. UFSJDR - Universidade Federal de São João Del Rei, Campus 
Divinópolis (Divinópolis, MG, Brasil)
4. IQ-USP - Instituto de Química, Universidade de São Paulo 
(São Paulo,SP, Brasil)

Introdução: O paraquat é herbicida não seletivo de 
contato, que apresenta relativa segurança ocupacional, mas 
também elevada taxa de mortalidade em exposições inten-
cionais (suicídios).

Objetivo: Este trabalho teve por objetivo o desenvol-
vimento de método simples e rápido para determinação de 
paraquat em urina, plasma e saliva, por eletroforese capilar 
com detecção por arranjo de diodos. O método desenvolvido 
foi aplicado no diagnóstico de intoxicações agudas causadas 
por este praguicida.

Metodologia: As amostras de saliva foram coletadas em 
algodão hidrofílico sem estimulação. O preparo da amostra 
foi baseado em simples diluição do fluido biológico. Duzentos 
microlitros de amostra foram transferido para tubo de polipro-
pileno, onde foram adicionados 50 µL de etil paraquat (padrão 
interno, 250 g/mL), 50 µL de ácido fórmico 1 mol/L e 200 
µL de água ultrapura. Apósm 30s de agitação em vortex, as 
amostras foram centrifugadas (10.00 rpm/5 m diretamente 
para oµmin) e filtradas em membrana com poros de 0,45  
vial. As análises por CE-DAD foram realizadas em tubo de 
sílica fundida, usando tampão fosfato 40 mmol/L (pH = 2,50) 
como eletrólito de corrida. A separação ocorreu sob tensão 
constante (21 kV) e a detecção foi realizada em 195 nm.

Resultados: Os parâmetros de confiança analítica estuda-
dos incluíram limite de detecção (LD) e quantificação (LQ), 
precisão, recuperação e linearidade. O método desenvolvido 
e validado foi utilizado para acompanhamento dois pacientes 
intoxicados por paraquat (tentativas de suicídio). No caso 1, o 
paciente ingeriu aproximadamente 20 g do herbicida, e apre-
sentando concentrações de 1256 µg/mL, 24,5 µg/mL e 26,2 
µg/mL para urina, plasma e saliva, respectivamente. No caso 
2, não foi possível estimar a quantidade ingerida pelo paciente, 
que apresentou concentrações de 355 µg/mL, 4,1 µg/mL e 3,5 
µg/mL para urina, plasma e saliva, respectivamente. Os dois 
pacientes foram a óbito pela gravidade da intoxicação.

Discussão: O método proposto mostrou-se rápido e sim-
ples, permitindo a determinação da concentração de paraquat 
em fluidos biológicos em menos de uma hora. As concentra-
ções plasmáticas e salivares foram próximas, indicando que 
pode haver correlação entre as concentrações nestas matrizes, 
ainda que maiores estudos precisem ser realizados para con-
firmar esta afirmação. Pelo conhecimento dos autores, esta 
é a primeira vez que se relata uso de saliva para diagnóstico 
de intoxicações por paraquat.

Agência de Fomento: FAPESP, CNPq, CAPES

OR22 - AVALIAÇÃO DE PROTETORES DE ANALI-
TOS SOBRE O EFEITO DE MATRIZ NA DETER-
MINAÇÃO MuLTIRRESIDuAL DE PRAGuICIDAS 
ORGANOFOSFORADOS EXTRAÍDOS DE MO-
RANGO E CAFÉ PELA TÉCNICA QuECHERS COM 
DETECÇÃO POR CG-EM

SOARES, L.C.T.1; BalDIM, I.M.1; SAkAkIBARA, 
I.M.1; SANTOS-NETO, A.J. 1,2

1. UNIFAL - Universidade Federal de Alfenas (Rua Gabriel Mon-
teiro da Silva, 714. Alfenas, Minas Gerais)
2. USP - Universidade de São Paulo (Av. Trabalhador São-car-
lense, 400. São Carlos, São Paulo)

Introdução: A análise de resíduos de praguicidas consiste 
em cinco etapas básicas: extração, limpeza, separação, iden-
tificação e quantificação dos analitos. Assim, qualquer fonte 
de erros deve ser investigada e caracterizada para resguardar 
as análises. O efeito de matriz pode gerar porcentagens de re-
cuperação supe¬riores a 100%, baixa precisão, mascaramento 
do pico do analito de interesse (falso negativo) e aumento no 
sinal do detector (falso positivo). Os protetores de analitos são 
empregados com a finalidade de minimizar esse efeito, uma 
vez que tem a função de saturar o sistema cromatográfico, 
liberando os analitos de interesse para a coluna analítica.

Objetivo: Avaliar o emprego individual, bem como da 
combinação, de protetores de analitos na redução do efeito 
de matriz na determinação dos resíduos de praguicidas or-
ganofosforados diazinona, malationa, parationa, clorpirifós, 
dissulfotom e seus metabólitos sulfona e sulfóxido, e pirimi-
fós (padrão interno), extraídos pela técnica QuEChERS em 
amostras de morango e café com detecção por cromatografia 
gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM).

Metodologia: As técnicas de preparo de amostras foram 
desenvolvidas segundo metodologias previamente otimiza-
das. Os protetores de analitos (cafeína, PEG-300, frutose 
(FRu), arabinose (ARA), xilose, galactose e sorbitol) foram 
testados individualmente e em combinações (cafeína-PEG; 
cafeína-PEG-ARA e cafeína-PEG-FRu), na concentração 
de 1mg/mL. Os extratos foram comparados às soluções de 
padrão dos analitos, em acetonitrila. Para a detecção utilizou-
-se o equipamento GC/MS-QP2010® no modo SIM. Os 
parâmetros analisados foram: recuperação, resolução, área, 
altura do pico e repetibilidade (CV).

Resultados: Os resultados mais satisfatórios em termos 
de área e altura dos picos foram obtidos com a combinação 
entre PEG 300 e cafeína, tanto para o morango quanto para 
o café. Houve maior resolução dos picos, um aumento de 
até 4 vezes na área e 5 vezes na altura do pico com esses 
protetores. A recuperação média obtida foi de 80-120% para 
o café e 91-105% para o morango, e o CV obtido foi ≤ 13% 
para o café e ≤ 6,4% para o morango.

Discussão: O emprego dos protetores de analitos mostrou-
-se eficaz em reduzir o efeito de matriz, melhorar a repetibi-
lidade, separação cromatográfica e aumentar a recuperação 
dos analitos estudados.

Agência de Fomento: CAPES
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OR23 - EMPREGO DE POLÍMEROS DE IM-
PRESSÃO MOLECuLAR NA EXTRAÇÃO DE 
DIALQuILFOSFATOS EM uRINA SEGuIDO DE 
DERIVATIZAÇÃO E ANÁLISE POR CG-EM

vItOr, r.v.1; SANTOS, M.G.1; ANDRADE, F.L.1; 
FIGuEIREDO, E.C.1; MARTINS, I.1

1. UNIFAL-MG - Universidade Federal de Alfenas (Gabriel 
Monteiro da Silva, 700)

Introdução: Os organofosforados (OF) são compostos 
altamente tóxicos usados no controle de pragas na lavoura. 
No homem são metabolizados a dialquilfosfatos (DAFs) que 
podem ser determinados em várias matrizes, tais como urina, 
sangue, fluido amniótico, mecônio e cabelo. Os DAFs podem 
ser utilizados como bioindicadores da exposição à OF, sendo 
sua quantificação realizada preferencialmente em amostras 
de urina. Os polímeros de impressão molecular (MIPs) são 
materiais sintéticos, dotados de alta seletividade para uma 
molécula pré-determinada e, nos últimos anos, têm sido 
usados como sorventes para extração de diferentes moléculas 
em matrizes complexas.

Objetivo: Desta forma este estudo tem como objetivo 
desenvolver um método para determinação de dois DAFs 
(dietiltiofosfato - DETF e dietilditilfosfato - DEDTF) em 
urina, por meio de extração empregando MIP e análise por 
cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas 
(CG-EM).

Metodologia: Para tal sintetizou-se um MIP empregan-
do-se DETF, 4-vinilpiridina, etilenoglicol dimetacrilato, 
2,2’-azo-bis-iso-butironitrila e acetonitrila como molécula 
modelo, monômero funcional, agente de ligação cruzada, ini-
ciador radicalar e solvente de síntese, respectivamente. Após 
polimerização, o monólito obtido foi triturado e partículas >75 
e <106 µm foram selecionadas. O MIP foi lavado em banho 
ultra-sônico com metanol: ácido acético (4:1, v/v), sendo 50 
mg empacotados em cartucho de polipropileno.

Resultados: As variáveis otimizadas na extração foram o 
condicionamento com 3 ml de metanol: ácido acético (4:1, 
v/v) e 1 ml de água, carregamento com 1 ml de urina pH 3 
e eluição com 1 ml de acetonitrila. O extrato foi submetido 
à secura, sob fluxo de N2, e ao resíduo foram adicionados 
15 mg de k2CO3 e 250 µL de derivatizante (brometo de 
pentafluorobenzil 3%, em acetonitrila). O tubo foi agitado 
por 1 minuto e deixado em repouso por 1 hora. Ao final do 
processo o derivatizante foi seco e o extrato resuspenso em 
100 µL de tolueno, dos quais 2 µL foram injetados no CG-EM.

Discussão: O método mostrou-se linear e promissor para 
a análise de DETF e DEDTF em amostras de urina, devido 
as características vantajosas da extração com MIP tais como 
a possibilidade de reutilização do material, baixo custo, além 
da rapidez e da fácil execução.

Agência de Fomento: CNPq e FAPEMIG

OR24 - ESPECIAÇÃO QuÍMICA DE MERCÚRIO 
EM SANGuE DE POPuLAÇÕES RIBEIRINHAS DA 
AMAZÔNIA BRASILEIRA

RODRIGuES, J.L.1; BLANC, L.R.1; BATISTA, B.L.2; 
SOuzA, V.C.O.2; SOuzA, S.S.2; BARBOSA JR., F.2

1. UFVJM - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri (ICTM, UFVJM, Rua do Cruzeiro, S/N, CEP: 39803-371, 
Jd São Paulo)
2. FCFRP-USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto (Avenida do Café, S/N, Ribeirão Preto, SP)

Introdução: O Mercúrio (Hg) é um dos mais tóxicos 
poluentes do meio ambiente, sendo que pode se apresentar 
na forma inorgânica (Hg-i) ou orgânica (principalmente 
metilmercúrio (MeHg) e etilmercúrio (Et-Hg)), sendo que 
as formas orgânicas são mais tóxicas do que a inorgânica. 
Assim, é de suma importância que se tenham métodos de 
especiação de mercúrio (Hg-i, MeHg, Et-Hg) em amostras 
biológicas como sangue.

Objetivo: O presente trabalho teve como objetivos o 
desenvolvimento de um método de especiação de Hg em 
amostras de sangue utilizando o acoplamento da cromatogra-
fia líquida de alta eficiência (HPLC) com a espectrometria 
de massas com plasma acoplado indutivamente (HPLC-ICP-
-MS) para posterior aplicação em amostras de sangue das 
populações Ribeirinhas da Amazônia Brasileira.

Metodologia: A extração das amostras foi realizada 
utilizando banho ultrassônico (15 minutos) e uma solução 
extratora contendo HCl 0,1%v/v + L-cisteína 0,05%m/v 
+ 2-mercaptoetanol 0,1%v/v (4,75mL solução extratora + 
0,25mL amostra de sangue). Na separação cromatográfica 
foi utilizada uma fase móvel contendo 2-mercaptoetanol 
0,05%v/v, L-cisteína 0,4%m/v e acetato de amônio 0,06mol 
L-1, ocorrendo a separação cromatográfica em no máximo 
8min.

Resultados: No estudo da validação do método proposto, 
utilizou-se Material de Referência de sangue NIST 966 e 
outros materiais de referência, sendo que não houve uma 
diferença estatística entre os valores obtidos das concentra-
ções do material e os valores alvo fornecidos, para 95% de 
intervalo de confiança. Amostras de sangue de populações 
Ribeirinhas apresentaram altas concentrações de MeHg e 
consequentemente de Hg-t, não sendo detectado Et-Hg em 
nenhuma amostra. A proporção entre a concentração de 
MeHg/Hg-i nas amostras de sangue ficou em média 95:5

Discussão: Foi detectada uma alta proporção de MeHg em 
relação ao Hg-i nas amostras de sangue, podendo a população 
estar mais vulnerável aos efeitos tóxicos da forma orgânica 
do Hg.O método demonstrou ser simples e rápido (apenas 
15 min de extração) podendo ser facilmente implantado em 
rotinda de laboratórios.

Agência de Fomento: FAPESP, FAPEMIG, CNPq



TOXICOLOGIA  
CLÍNICA





M
icrobiologia Industrial

 Toxicologia Clínica 67

Apresentações Orais t Temas Livres

OR25 - GANHO DE PESO E RISCO CARDÍACO EM 
PACIENTES ESQuIZOFRÊNICOS EM TERAPIA 
COM OLANZAPINA: uM PROBLEMA DE SAÚDE 
PÚBLICA

BALBãO, M.S.1; TRIFFONI-MELO, A.T.2; HALLAk, 
J.E.C.2; MELLO, M.H.1; DREOSSI, S.A.C.1; DuRãO, A.M.S.2
1. FCFRP - USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto (Avenida do Café, s/n)
2. FMRP - USP - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
(Avenida do Café, s/n)
3. UNAERP - Universidade de Ribeirão Preto (Avenida Costábile 
Romano, 2.201)

Introdução: A olanzapina é um fármaco antipsicótico atí-
pico utilizado no tratamento da esquizofrenia. Como efeitos 
adversos relacionados ao seu uso, encontram-se obesidade, 
hiperlipidemia, diabetes mellitus tipo II e hipertensão, po-
dendo acarretar no desenvolvimento de síndrome metabólica.

Objetivo: Investigar o ganho de peso em pacientes esqui-
zofrênicos em terapia a longo prazo com olanzapina e avaliar 
uma possível correlação com a potenciação do risco a coro-
nariopatias. Métodos: Dezessete pacientes esquizofrênicos 
foram avaliadas em três diferentes momentos, antes de iniciar 
o tratamento com olanzapina (T0), após um mês e após 12 
meses de medicação. Os parâmetros antropométricos (peso, 
índice de massa corporal, circunferências do braço, abdominal 
e do quadril, pregas cutâneas triciptal, biciptal, subescapular 
e suprailíaca, e percentual de gordura corporal), bem como 
os parâmetros bioquímicos (insulina basal, glicose, homo-
cisteína, proteína-C-reativa, colesterol total, LDL-colesterol, 
HDL-colesterol e triglicérides) foram analisados neste estudo.

Resultados: Observou-se um ganho significativo de peso 
após os 12 meses de tratamento com olanzapina, p<0,001. A 
circunferência abdominal, indicativa de acúmulo de tecido 
adiposo visceral, também mostrou um aumento significativo, 
p<0,05. O índice de massa corporal (IMC) e a circunferência 
do quadril apresentaram aumentos com diferença estatística 
significativa. Quanto aos parâmetros bioquímicos, apenas os 
níveis de colesterol e triglicérides apresentaram diferenças 
estatísticas significativas entre os tempos avaliados.

Discussão: Os resultados deste estudo mostram a im-
portância da avaliação nutricional periódica deste grupo de 
pacientes em terapia com a olanzapina, pois a evidente alte-
ração do perfil lipídico e ganho de peso indicam um possível 
aumento de risco cardiovascular em seus usuários, pacientes 
esquizofrênicos que já possuem um risco de mortalidade por 
doença cardiovascular duas vezes maior que na população 
normal.

Conclusão: Assim, pode-se concluir que o ganho de peso e 
o risco cardíaco em pacientes esquizofrênicos em terapia com 
a olanzapina tornou-se um problema de saúde pública que 
merece atenção e investimentos constantes, a fim de garantir 
a saúde e a qualidade de vida destes indivíduos. 

Agradecimentos: Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (FAPESP).

Agência de Fomento: FAPESP

OR26 - RELATO DE CASO: REPERCuSSÕES 
CARDÍACAS DA INTOXICAÇÃO POR CLORO-
QuINA

ALMEIDA, J.S.C.B.1; RIBEIRO, H.D.1; SOuzA, S.M.1

1. FHEMIG - Fundação Hospitalar do Estado De Minas Gerais 
(Avenida Alfredo Balena, 400 Santa Efigenia, BH MG)

Introdução: A Cloroquina é um fármaco indicado para 
profilaxia e tratamento de malária, mas também tem eficácia 
clínica na artrite reumatóide, no lúpus eritematoso sistêmico, 
dentre outras doenças. É um agente metemoglobinizante 
relativamente comum na prática clínica. O envenenamento 
por Cloroquina é extremamente perigoso e a ingestão de uma 
única dose de 30mg/kg pode ser fatal em poucas horas. O 
principal efeito de superdosagem é a toxicidade cardiovas-
cular, com hipotensão arterial, arritmias cardíacas e parada 
cardíaca, muitas vezes irreversível. 

Objetivo: O objetivo desse trabalho é discutir a partir 
de um relato de caso a gravidade das repercussões clínicas 
trazidas pela intoxicação por cloroquina, já que há escassez 
de casos relatados na literatura. 

Metodologia: Trata-se de relato de caso, cujos dados 
forma colhidos em prontuário, após assinatura de Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido por responsável pela 
paciente e testemunha.

Resultados: Paciente jovem, sexo feminino, 18 anos, deu 
entrada em serviço de urgência com história de ingestão de 
trinta comprimidos de difosfato de cloroquina apresentando 
parada cardio-respiratória em assistolia, revertida com adre-
nalina e bicarbonato de sódio. Submetida a lavagem gástrica 
e administração pela sonda nasogástrica de carvão ativado. 
Após o episódio de PCR permaneceu hiporesponsiva, em 
ventilação mecânica, Glasgow 7 com quadro sugestivo de 
encefalopatia hipóxico- isquêmica. 

Discussão: A intoxicação por cloroquina é potencialmente 
fatal, 30mg/kg é a dose letal. As repercussões cardíacas são 
a regra e costumam ocorrer nos primeiros 30 minutos após 
a ingestão. No caso da intoxicação grave a apresentação 
inicial na maioria dos casos é de Parada Cardiorespiratória 
sem pródromos. As intoxicações mais leves cursam com 
alterações visuais, tontura, náuseas e vômitos. O paciente 
pode apresentar convulsões, rebaixamento do sensório, coma 
e hipotensão arterial evoluindo para choque. As alterações 
eletrocardiográficas são preditoras da gravidade e vão desde 
alterações de repolarização até a assistolia. No caso relatado 
a evolução e desfecho desfavoráveis ocorreram após ingestão 
de uma grande quantidade de comprimidos, comprovando a 
gravidade da intoxicação.

Agência de Fomento: Centro de Informação e Atendi-
mento em Toxicologia – CIAT-BH – Hospital de Pronto 
Socorro João XXIII – Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil
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OR27 - TRATAMENTO ENDOSCóPICO EM BODY 
STuFFER ADOLESCENTE

SATO, A.S.1; ROCHA, A.P.C.2; laGe, B.F.2;  
COELHO, I.R.1

1. CIAT-BH - Centro Toxicológico do Hospital João XXIII (Av. 
Alfredo Balena 400)
2. UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (Av. Alfredo 
Balena 190)

Introdução: Body Stuffers são pessoas que esponta-
neamente ingerem drogas não empacotadas ou mal 
empacotadas quando se sentem ameaçadas por autoridades. 
Geralmente diferem dos body packer na quantidade de drogas 
ingerida e na forma de empacotamento.

Objetivo: Discutir, a partir de um relato de caso, a possi-
bilidade do tratamento endoscópico em Body stuffer.

Metodologia: Trata-se de um relato de caso, cujos dados 
foram coletados a partir da revisão do registro disponibilizado 
pelo CIAT-BH e de revisão de literatura sobre o tema.

Resultados: Adolescente de 14 anos trazida pela Polícia 
Militar ao CIAT-BH com relato de ingesta de 2 pacotes de 
crack há 30 minutos. À admissão, encontrava-se ansiosa, 
queixando tontura e falta de ar. Relatava ter asma brônquica 
e negava uso de drogas ilícitas. Confirmava ingesta de pacote 
de crack obrigada pelo parceiro quando a polícia se aproxi-
mava. Ao exame, apresentava–se taquipsíquica, taquipneia 
com sibilos discretos à ausculta pulmonar, Pressão Arterial 
110/70 mmHg, FC:90bpm ,sudoreica, pupilas normais. 
Solicitado ECG de urgência que não revelava arritmias ou 
sinais de isquemia miocárdica. Radiografia de abdome total 
simples evidenciava pequenas imagens circulares radiopacas 
com regiões de hipotransparência marginal em região gástri-
ca, sugestiva de grupos de corpos estranhos. À Endoscopia 
digestiva alta (EDA), foram visualizados 2 pacotes plásticos 
em corpo gástrico, prontamente retirados sem ruptura do 
invólucro. Cada pacote continha 17 pedras de crack, também 
envolvidas por plástico. A paciente permaneceu em obser-
vação por 12 horas, sendo liberada assintomática. Resultado 
de imunocromatografia de múltiplos testes, embora de valor 
limitado, mostrou-se positivo para cocaína(615,66ng/ml) e 
bezodiazepinicos(468,86ng/ml), sendo esta segunda droga 
utilizada para a realização da EDA.

Discussão: A ingestão de invólucros não preparados 
previamente para transporte, bem como o tamanho dos invó-
lucros – cerca de 10 centímetros de diâmetro cada, conferem 
risco adicional para a sua ruptura. Além disso, o uso recreacio-
nal sugerido pelo resultado positivo da imunocromatografia 
contribui para uma diminuição da motilidade gastrointestinal, 
o que aumenta ainda mais o risco da permanência dos pacotes 
no organismo da paciente. Tais razões justificariam a endos-
copia com escolha terapêutica no caso relatado. A evolução 
clínica e o bom resultado do tratamento endoscópico reforçam 
a teoria, com redução do tempo de internação e do risco da 
exposição do tóxico à paciente.

OR28 - AVALIAÇÃO DA ÁREA SOB A CuRVA DE 
MICOFENOLATO MOFETIL EM PACIENTE COM 
DIARRÉIA

FLACH, k.1; FLECk, C.1; LIMA, S.1; OlIveIra, 
C.S.A.1; LEITE, C.E.1; D’áVILA, D.O.1; THIESEN, F.V.1

1. PUCRS - Pontifícia Universaidade Católica do Rio Grande do 
Sul (Av. Ipiranga, 6681. Porto Alegre/RS - CEP: 90619-900 )

Introdução: O micofenolato de mofetila (MMF), imu-
nossupressor utilizado em transplantes para evitar rejeição, 
é pró-droga do ácido micofenólico (MPA). No entanto, apre-
senta como efeitos adversos freqüentes diarréia e citopenia. 

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar se diarréia 
apresentada por paciente era decorrente de toxicidade do 
MMF. Havendo níveis elevados de MMF sanguíneo, suas 
doses podem ser reduzidas sem que isto implique em maior 
risco de rejeição. 

Metodologia: Foram determinados os níveis de MPA 
plasmático de paciente internado por sintomas gastrointes-
tinais sem causas previamente identificadas, masculino, 67 
anos, transplantado renal desde 2002, diabético insulino-
-dependente, hipertenso, em uso de 500 mg de MMF duas 
vezes/dia, via oral, que apresentava episódios constantes de 
fezes aquosas há três meses. As coletas de sangue foram rea-
lizadas nos tempos 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0 
horas, sendo o tempo 0 o momento imediatamente anterior 
à administração do fármaco. As amostras foram coletadas 
em tubos com EDTA e a análise de MPA foi realizada por 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, detecção a 215 nm, 
A área sob a curva (AuC) foi determinada por regra linear 
trapezoidal e os resultados foram comparados com outros 4 
pacientes transplantados renais em uso de mesma dose diária 
de MMF, os quais não apresentavam diarréia e participavam 
de outro estudo. 

Resultados: O paciente com sintomas gastrointestinais 
apresentou AuC de 52,4 µg/mL, Cmínima 0,9 µg/mL, Cmá-
xima 22,9 µg/mL e C 0=16,8 µg/mL. Os demais pacientes 
apresentaram AuC 25,1 µg/mL (Desvio Padrão=12,5), Cmín 
1,2 µg/mL (DP=0,9), Cmáx 5,8 µg/mL (DP=2,4) e C 0 de 
1,5µg/mL (DP=1,0). 

Discussão: Observou-se que, no paciente com diarréia, os 
resultados da AuC, concentração de MPA no C0 e na Cmáx 
foram superiores aos resultados dos demais pacientes. Além 
disso, considera-se concentração tóxica níveis de 12 µg/mL 
para amostras coletadas no C0, confirmando níveis elevados 
de MPA. Estas informações ratificam a importância do moni-
toramento terapêutico de MMF, o qual indicou necessidade 
de ajuste de dose. 

Agência de Fomento: CNPq
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OR29 - ACIDENTES POR ESCORPIÃO NO ESTADO 
DO AMAPÁ, EM 2010

SILVA, J.O.1; OLIVEIRA, N.k.S.1; rIBeIrO, J.r.2; 
MACHADO, J.A.M.1; SOuSA, E.A.1; MEDEIROS, A.A.1; 
CARVALHO, J.C.T.1

1. UNIFAP - Universidade Federal do Amapá (Rod. Juscelino 
Kubitschek, KM-02 - Jardim Marco Zero, MACAPÁ-AP)
2. SESA - Secretaria de Estado da Saúde (Av. Fab, S/N, Centro, 
Macapá-AP)

Introdução: O veneno escorpiônico é uma mistura com-
plexa de proteínas básicas de baixo peso molecular, associada 
a pequenas quantidades de aminoácidos e sais. Os acidentes 
escorpiônicos no Brasil apresentam uma grande incidência, 
com características para induzir quadros clínicos graves, 
muitas vezes fatais, principalmente em crianças. Os principais 
escorpiões de interesse médico são os do gênero Tityus que 
são responsáveis pela maioria dos acidentes.

Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar o perfil epide-
miológico dos acidentes por escorpião ocorridos no Estado 
do Amapá, no ano de 2010.

Metodologia: Foram coletadas informações junto a Secre-
taria de Estado da Saúde do Amapá, constantes no Programa 
do Sistema de Informação de Agravos e de Notificações (SI-
NAN) do Ministério da Saúde. Os dados foram submetidos à 
análise estatística utilizando-se o programa BIOESTAT 5.0.

Resultados: No período analisado, foram notificados à 
Secretaria de Estado da Saúde, 95 casos de acidentes escor-
piônicos. Destes, 17,9% ocorreram com indivíduos do sexo 
feminino e 82,1% com indivíduos do sexo masculino. Quanto 
à sazonalidade, os meses de janeiro, fevereiro e março (período 
de intensas chuvas) foram os de maior incidência de acidentes 
por escorpião, apresentando cada um, 11,6% dos casos. Em 
relação à faixa etária, os mais acometidos foram os indivíduos 
entre 20 a 34 anos (36,9%). Os municípios de Macapá e Porto 
Grande foram os que registraram as maiores ocorrências de 
acidentes escorpiônicos, com 54,7% e 11,6%, respectivamente. 
Em relação a intensidade dos sintomas clínicos apresentados 
pelos pacientes, 55,8% foram acidentes leves com sintomato-
logia local. Porém, 3,2% dos casos foram de acidentes graves, 
com manifestações sistêmicas bastante evidentes e intensas. O 
local do corpo mais atingido pelas picadas foram os pés, com 
34,7% dos casos. A maioria dos indivíduos afetados recebeu 
tratamento com soroterapia no período de 1 a 3 horas (29,5%).

Discussão: No Estado do Amapá, apesar do expressivo 
número de acidentes por escorpiões, afetando inclusive crian-
ças menores de 10 anos, onde a gravidade destas ocorrências 
é maior, ainda são poucos os estudos sobre as espécies de 
escorpiões existentes, havendo raras citações mostrando a 
existência de Tityus cambridgei e Tityus silvestris. Tal ob-
servação torna-se bastante expressiva quando se verifica que 
em nenhum dos acidentes ocorridos no período analisado, 
houve a identificação da espécie de escorpião envolvida. O 
motivo pode estar relacionado ao fato de que, na maioria das 
vezes, o indivíduo afetado, ou seus familiares, não capturam o 
escorpião causador ou ele não é identificado. Desta maneira, 
ressalta-se no presente estudo a importância da identificação 
das espécies de escorpião, pois dados mais precisos sobre a 
distribuição destes e as características clínica e epidemioló-
gicas do envenenamento escorpiônico são importantes para 
contribuir em ações preventivas governamentais e otimizar 
a política de distribuição de soro anti-escorpiônico (ou anti-
-aracnídico) no Estado do Amapá.

OR30 - PuRIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 
BIOQuÍMICA E ENZIMÁTICA DE uMA NOVA 
FOSFOLIPASE A2 PRESENTE NA PEÇONHA DE 
LAChESiS MuTA

CORDEIRO, F.A.1; PERINI, T.G.k.1; SILVA, C.B.1; CRE-
MONEz, C.M.1; ARANTES, E.C.1

1. FCFRP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto (Av. do Café, s/nº. - Campus Universitário da USP - 
Ribeirão Preto - SP - 14040-9)

Introdução: As fosfolipases A2 são enzimas de grande 
interesse médico-científico devido ao seu envolvimento em 
grande variedade de doenças inflamatórias humanas e nos 
envenenamentos ofídicos e de abelhas.Possuem importantes 
papéis no catabolismo de lipídeos da dieta e no metabolismo 
geral de lipídeos estruturais de membranas celulares.

Objetivo: Isolamento e caracterização bioquímica e enzi-
mática de uma nova PLA2 presente na peçonha de Lachesis 
muta.

Metodologia: A peçonha foi solubilizada em Tris HCl 20 
mM com NaCl 0,15 M e submetida à filtração molecular em 
Sephacryl S200, obtendo-se as frações LmS-A a LmS-k. A 
fração LmS-G foi submetida à cromatografia líquida de alta 
eficiência (CLAE) em coluna de fase reversa C18 obtendo-se 
a PLA2 isolada no pico LmC18G. A atividade fosfolipásica 
foi avaliada pelo método de hemólise radial indireta e o se-
qüenciamento amino-terminal inicial da proteína foi realizado 
em sequenciador Shimadzu PPSQ-33A.

Resultados: As frações LmS-E, LmS-F e, principalmente, 
as LmS-G, LmS-H e LmS-I, apresentaram grandes halos 
de hemólise, indicando a presença de PLA2. A subfração 
LmC18G, obtida da CLAE da fração LmS-G, apresentou 
elevada atividade fosfolipásica. A seqüência amino-terminal 
dos 60 primeiros resíduos de aminoácidos da LmC18G apre-
sentou alta homologia com PLA2s já descritas na literatura.

Discussão: Na CLAE em coluna de fase reversa C18 da 
fração LmS-G, foi obtida uma fração com alta atividade fos-
folipásica, denominada LmC18G. A seqüência dos primeiros 
60 resíduos de aminoácidos da LmC18G revelou identidade 
superior a 80% com outras PLA2 descritas em literatura, 
obtidas da peçonha de Lachesis muta e Lachesis stenophrys, 
mas com resíduos distintos das demais, caracterizando-a 
como uma nova PLA2.

Agência de Fomento: FAPESP
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OR31 - MODELAGEM MOLECuLAR DA INIBIÇÃO 
DA ENZIMA DELTA-AMINOLEVuLINATO DE-
SIDRATASE DE MAMÍFEROS POR DISSELENE-
TOS DE DIARILA

SARAIVA, R.A.1; NOGARA, P.A.1; BuENO, D.C.1; Me-
NEzES, I.R.A.2; ROCHA, J.B.T.1

1. UFSM - Universidade Federal de Santa Maria (Av. Roraima, 
1000, 97105-900 - Santa Maria, RS, Brasil)
2. URCA - Universidade Regional do Cariri (Rua Cel. Antônio 
Luis, 1161, 63100-000, Crato, CE, Brasil)

Introdução: Nos últimos anos, o disseleneto de difenila 
[(PhSe)²] tem sido apontado como um agente terapêutico 
em potencial em modelos de atividades neuroprotetora. No 
entanto, estudos também demonstram que o (PhSe)² e os 
análogos m-trifluormetil-difenil disseleneto [(m-CF3PhSe)²], 
p-cloro-difenil disseleneto [(p-ClPhSe)²] e p-metoxil-difenil 
disseleneto [(p-CH3OPhSe)²] também podem ser tóxicos por 
inibirem a delta-aminolevulinato desidratase (δ-ALA-D). A 
δ-ALA-D é uma metaloproteína que catalisa a formação do 
porfobilinogênio (PBG), importante na síntese de tetrapirró-
licos (bilinas, clorofilas e hemes). Apesar de alguns estudos 
demonstrarem que esta inibição se dá pela oxidação do 
grupamentos –SH da δ-ALA-D, nenhum modelo molecular 
tinha sido demonstrado para uma melhor compreensão da 
atividade inibitória desses compostos.

Objetivo: Diante disso, buscamos aplicar estudos de mo-
delagem molecular usando ferramentas de docking proteína-
-ligante, com vistas a entender as interações envolvidas nessa 
atividade.

Metodologia: Para a simulação de docking dos compostos 
com a δ-ALA-D, foi utilizado o software AutoDock Vina. 
A estrutura 3D da enzima foi obtida do Protein Data Bank 
(código: 1E51). Os ligantes foram construídos no programa 
Avogadro e otimizados através do método uFF. O sítio ativo 
foi centrado nas coordenadas x=31,7; y=74,9; z=58,01. As 
conformações de menor energia livre foram aceitas como a 
conformação de interação mais provável.

Resultados: As conformações analisadas demonstram 
interações importantes entre os anéis aromáticos dos orga-
nosselenetos e resíduos do sítio ativo, como ligações do tipo 
sigma-π com o resíduo Phe79, π-π com o anel aromático do 
resíduo Phe208 e interações cátion-π com os resíduos Lys199 
e Arg209, permitindo uma aproximação dos átomos de Se 
dos inibidores ao grupo –SH dos resíduos Cys122, Cys124 
e Cys132 a distâncias que variam entre 3,3 a 3,4 Å. Também 
observou-se a formação de ligações de hidrogênio entre o 
oxigênio do grupo metoxi do (p-CH3OPhSe)² e o H dos resí-
duos Gln225 e Arg221 e dois átomos de flúor do grupamento 
–CF3 do (m-CF3PhSe)² e o H dos resíduos Tyr276 e Gly80.

Discussão: Estas interações são compatíveis com dados 
experimentais. A aproximação do Se aos resíduos de Cys 
permite a oxidação do grupos –SH, impedindo a síntese de 
PBG via moléculas de ácido δ-aminolevulínico. O enten-
dimento dessas interações também permite contribuir para 
o planejamento racional de novos disselenetos com baixa 
afinidade para a δ-ALA-D.

Agência de Fomento: CNPq

OR32 - uSO DE MÍDIAS EDuCACIONAIS PARA O 
ENSINO/APRENDIZAGEM DE TERATOLOGIA

FERREIRA, A.S.S.B.S.1; vOlPatO, G.t.1,2; kEMPINAS, 
W.G.1

1. UNESP - Universidade Estadual Paulista (Distrito de Rubião 
Júnior - s/n)
2. UFMT - Universidade Federal do Mato Grosso (Rua dos Ga-
rimpeiros, 1057 apto 303)

Introdução: Com o advento da Internet, cada vez mais 
são usados ambientes virtuais de aprendizagem como forma 
de apoio à educação presencial. Por outro lado, ensinar e 
aprender “Embriologia”, mais especificamente “Teratolo-
gia”, é considerado difícil, porque se trata de um processo 
dinâmico, incluindo eventos tridimensionais que ocorrem 
simultaneamente, tanto em escala macro quanto microscó-
pica. Desta forma, o planejamento da construção de um con-
teúdo educacional dedicado ao tema para ser disponibilizado 
digitalmente, tornou-se o maior desafio para o seu sucesso.

Objetivo: Assim, a análise de estratégias para o design 
instrucional do material de apoio à educação presencial, 
tendo-se com base o público-alvo, a instrução, as mídias e a 
equipe envolvida, bem como o planejamento e a avaliação 
do material foram os objetivos fins desta pesquisa.

Metodologia: Desta forma, este trabalho baseou-se na 
elaboração de material didático sobre o tema “Teratologia”, 
a ser disponibilizado aos alunos de 2º ano de graduação do 
curso de Ciências Biológicas, período noturno, do Instituto de 
Biociências de Botucatu – uNESP, e por fim avaliar seus múl-
tiplos aspectos. O conteúdo didático foi produzido por pro-
fessor especialista em “Teratologia”, sendo customizado para 
linguagem digital, contendo textos, hipertextos, multimídia, 
hipermídia, imagens, vídeos e web-aula. Baseado na análise 
do público-alvo iniciou-se a construção da sua programação 
visual e seu design instrucional, sendo inserido no ambiente 
virtual de ensino Moodle, que era acessado mediante senha 
e foi disponibilizado durante o oferecimento da Disciplina de 
“Embriologia Comparada”. Os alunos analisaram o conteúdo 
didático mediante questionário ao final da Disciplina.

Resultados: Os mesmos afirmaram que o acharam bom, 
aprovando a aplicabilidade desta nova abordagem educa-
cional. Esta pesquisa teve êxito, pois, conforme a opinião 
dos alunos, o ambiente facilitou o aprendizado, promoveu 
a motivação de estudar e otimizou o tempo despendido no 
aprendizado para as provas.

Discussão: Por fim, deve-se salientar que para a implan-
tação e sucesso desta nova metodologia, faz-se necessária a 
disponibilização de tecnologia de fácil manejo, a capacitação 
permanente de alunos, monitores e professores e, principal-
mente, a vontade dos professores em romper velhos paradig-
mas educacionais e implantar novas metodologias de ensino.

Agência de Fomento: FAPESP
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OR33 - O POTENCIAL DO uSO DOS ROTÍFEROS 
EM TESTES ECOTOXICOLóGICOS

MORAES, D.A.1; OLIVEIRA, A.C.1; uMBuzEIRO, G.A.1

1. UNICAMP/FT/LEAL - Universidade Estadual de Campinas/
Faculdade de Tecnologia (Rua Paschoal Marmo,1888, Jd. Nova 
itália, Limeira, SP, Brasil)

Introdução: Testes de ecotoxicidade com organismos 
aquáticos são importantes ferramentas para analisar as con-
dições da qualidade ambiental e os efeitos de substâncias 
químicas, com isso cresce a busca por inovações na área, a 
fim de se desenvolver novas metodologias. A utilização de 
rotíferos nesses testes é uma alternativa estudada atualmente, 
uma vez que esses organismos são abundantes no ambiente 
e possuem papel importante na cadeia trófica, participando 
do processo de regeneração e reciclagem dos nutrientes no 
ambiente. Além disso, os rotíferos são um grupo representa-
tivo de processos de tratamentos biológicos. A capacidade 
de adaptação desse grupo a diversos ambientes e sua alta 
taxa reprodutiva, faz com que seu cultivo em laboratório seja 
realizado com facilidade.

Objetivo: A presente pesquisa visa analisar o potencial 
da utilização dos rotíferos em testes de ecotoxicidade, es-
pecificamente da espécie Lecane bulla, encontrados em águas 
superficiais brasileiras.

Metodologia: O cultivo dos organismos adultos foi reali-
zado em placas de petri de 60x15mm, alimentados 3 vezes por 
semana com solução algal de Pseudokirchneriella subcapitata 
3x106cel/mL, e a transferência dos organismos para novos 
cristalizadores foi realizada em lupa estereoscópica com 
aumento de 100x. Os filhotes foram separados e mantidos 
em placas de acrílico de 24 escavações, com 2 ml de água 
de cultivo e alimentados com solução algal. Os testes agudos 
com Lecane bulla foram realizados de acordo com a Norma 
ASTM E-1440/91 (2004), com as substâncias Sulfato de 
zinco, Cloreto de Sódio, Cobre e amostras ambientais (rio e 
efluente de curtume). Foram utilizadas placas de acrílico com 
24 escavações para ambientar os organismos e placas com 
96 escavações para o preparo do teste, adicionando-se dois 
organismos em cada escavação com 250μl da concentração, 
no total de 10 réplicas, mantidas sem luz e sem alimento por 
24 horas.

Resultados: A sensibilidade da resposta dos testes com 
filhotes de Lecane bulla aproximaram-se dos obtidos com 
Daphnia similis, em teste já normatizado e utilizado em rotina.

Discussão: O rotífero Lecane bulla se mostrou de fácil 
cultivo e pode ser uma alternativa para avaliação da toxi-
cidade utilizando organismos aquáticos representativos do 
nosso país.

OR34 - EFEITO DA EXPOSIÇÃO AO METIL-PA-
RATION NA EXPRESSÃO DE GENES CHAVE DO 
DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO DO PEIXE 
DAniO RERiO

LOPES, F.1; TAROuCO, F.1; AGuIAR, L.1; MARINS, 
l.F.1; ROSA, C.E.1

1. FURG - Universidade Federal do Rio Grande (Av. Itália Km 8 
Campus Carreros cep 96201-900)

Introdução: O metil-paration (MP) é um pesticida da 
classe dos organofosforados, que são os mais utilizados na 
atividade agrícola. Esse uso gera danos ao meio ambiente 
podendo acarretar na contaminação das águas. O mecanis-
mo clássico de ação do MP é através da inibição da enzima 
acetilcolinesterase, que pode vir a comprometer o desen-
volvimentro do sistema nervoso durante o desenvolvimento 
embrionário do peixe Danio rerio.

Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi analisar o 
efeito do metil-paration em genes chave do desenvolvimento 
do sistema nervoso e muscular do peixe D. rerio.

Metodologia: Os ovos de Danio rerio foram expostos a di-
ferentes concentrações de metil-paration (0,04 até 2000μg/l), 
diluído em acetona (0,01%), por 96 horas para determinação 
da mortalidade. Após, foi feita uma nova exposição, de 24 
e 72 horas, com a concentração de 2000 μg/l para realizar 
os testes de expressão gênica. Para tanto “pools” de 20 ovos 
por amostra (n=4) tiveram seu RNA extraído pelo método 
de TRIzol, e quantificado por Qubit. O cDNA confeccio-
nado a partir RNA foi utilizado para a análise de expressão 
gênica através de PCR RT com primers específicos para os 
6 genes analisados (ef1α, βactina, neurogenina, SHH, MyoD 
e miogenina). A análise dos resultados foi feita através do 
software REST.

Resultados: Não houve mortalidade significativa dos ovos 
até a maior concentração utilizada. Entretanto a mesma foi 
suficiente para reduzir em 45% a expressão do gene miogeni-
na no tempo 24 horas (p=0,049) e também observou-se uma 
tendência de diminuição de 73% da expressão no gene SHH 
no mesmo tempo experimental (p=0,059).

Discussão: Com base nos resultados pode-se observar que 
o metil-paration mesmo em concentrações sub-letais pode 
acarretar alterações em genes chave do desenvolvimento 
embrionário como o SHH (sonic hedgehog a) e miogenina, 
sendo que esses são fatores de transcrição essenciais para 
diferenciação de tecido neuronal e muscular. Novos estudos 
com diferentes concentrações e observação a nível morfoló-
gico devem ser realizados para compreensão dos mecanismos 
envolvidos.

Agência de Fomento: FAPERGS
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OR35 - AVALIAÇÃO DA HEPATOTOXICIDADE 
DOS AZO CORANTES DISPERSE RED 1 E DIS-
PERSE ORANGE 1 uSANDO CÉLuLAS HEPG2 
CuLTIVADAS EM MONOCAMADAS E EM 3D

Ferraz, e.r.a.1; lI, z.2; uRBAN, J.3; OlIveIra, D.P.1

1. FCFRP/USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ri-
beirão Preto - USP (Av. do Café, s/nº, CEP:14040-903, Ribeirão 
Preto - SP)
2. Zyoxel Ltd - Zyoxel Limited (Oxford, Inglaterra)
3. University of Oxford - University of Oxford (Oxford, Inglaterra)

Introdução: Atualmente a demanda do mercado consu-
midor em relação a cores é muito alta, o que representa um 
consumo anual de cerca de 700.000 toneladas no mundo. 
Durante os banhos de tingimento aproximadamente 10 a 15% 
dos corantes utilizados são perdidos e alcançam o efluente 
industrial, contaminando o meio ambiente. Estudos têm 
mostrado que algumas classes de corantes, principalmente 
azo corantes, e seus subprodutos, têm propriedades tóxicas, 
o que coloca em risco a saúde humana e ambiental, visto 
que os sistemas de tratamento de efluente e as Estações de 
Tratamento de água têm se mostrado ineficazes na remoção 
da coloração e toxicidade de alguns corantes.

Objetivo: Avaliar a hepatotoxicidade dos azo corantes 
Disperse Red 1 e Disperse Orange 1 e comparar os resulta-
dos gerados em células cultivadas em monocamadas e em 3 
dimensões, que reproduz a arquitetura e bioquímica do tecido 
in vivo de forma mais fidedigna, o que fornece resultados 
mais precisos.

Metodologia: As células cultivadas em 3 dimensões foram 
colocadas em esferas de alginato na densidade de 2 x 106 
células/mL por 5 dias. Após esse período, as esferas foram 
dissolvidas com tampão citrato 55mM, os esferoides liberados 
e plaqueados (0,85 x 105 esferoides/poço). Paralelamente 1 
x 105 células/poço foram plaqueadas afim de testar os co-
rantes em monocamadas. A hepatotoxicidade dos corantes 
foi medida usando o ensaio de MTT após 24, 48 e 72 horas 
de incubação das células com três diferentes concentrações 
dos corantes.

Resultados: O corante Disperse Orange 1 diminuiu a 
atividade mitocondrial das células HepG2 cultivadas em 
monocamadas após 72 horas de incubação enquanto o corante 
Disperse Red 1 não apresentou este efeito nas condições 
testadas.

Discussão: O corante Disperse Orange 1 apresenta risco 
de danos hepáticos quando da exposição por via gástrica 
e, embora o corante Disperse Red 1 não tenha apresentado 
efeitos hepatotóxicos, seu uso deve ser feito com cautela 
tendo em vista suas propriedades mutagênicas.

Agência de Fomento: CAPES, FAPESP

OR36 - AVALIAÇÃO DA INFLuÊNCIA DA CON-
TAMINAÇÃO AMBIENTAL EM BIOMARCADORES 
BIOQuÍMICOS NO MEXILHÃO PERnA PERnA

ROLA, R.C.1,2; MONTEIRO, M.1; REIS, S.1; SANDRINI, 
J.z.1,2

1. FURG - Universidade Federal do Rio Grande (Av. Itália km8)
2. PPGFAC - Programa de Pós-Graduação em Fisiologia Animal 
Comparada (Brasil, RS, Rio Grande, Av. Itália km8)

Introdução: Ecossistemas marinhos são tipicamente sub-
metidos a uma variedade de estressores, contendo misturas 
complexas com altas concentrações de xenobióticos, os quais 
podem afetar os organismos de diversas formas. Em contato 
com o organismo, estes xenobióticos podem levar a indução 
de mecanismos de detoxificação celular e modificar direta 
ou indiretamente o balanço entre a concentração de pró-
-oxidantes e antioxidantes. Estes estressores podem exercer 
seus efeitos inicialmente no nível molecular e bioquímico, 
como, por exemplo, a alteração da atividade enzimática. 
Assim, medidas de biomarcadores nos níveis bioquímicos 
detectam rápida e especificamente a presença de diversos 
compostos tóxicos.

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta 
de biomarcadores bioquímicos envolvidos em processos de 
detoxificação celular e defesas antioxidantes no mexilhão 
Perna perna.

Metodologia: Os mexilhões foram coletados em dois 
pontos do litoral sul do Rio Grande do Sul com diferentes 
históricos de contaminação. Como ponto controle foi escolhi-
do o “navio encalhado”, localizado na praia do Cassino (Rio 
Grande/RS), e como ponto poluído foi escolhido o Molhes 
da Barra, localizado na cidade de São José do Norte/RS, que 
tem influência do Porto do Rio Grande e de toda a saída da 
Lagoa dos Patos. Após a coleta, os animais foram dissecados 
e amostras de brânquias foram homogeneizadas em tampão 
Tris 20mM, EDTA 1mM, sucrose 0,5 M e kCl 0,15 M, e 
então utilizadas para as análises de atividade enzimática da 
glutationa S-transferase (GST) e catalase (CAT).

Resultados: A atividade da enzima CAT foi significativa-
mente reduzida (p<0,05) no local contaminado com relação 
ao controle. Não foi encontrada alteração significativa quanto 
a atividade da GST (p>0,05), porém exibindo uma tendência 
a redução no local contaminado com relação ao controle.

Discussão: Devido a CAT ser uma enzima envolvida nas 
defesas antioxidantes celulares, estes resultados indicam uma 
supressão das defesas antioxidantes nas brânquias de mexi-
lhões dos Molhes da Barra, o que pode resultar em aumento 
dos danos oxidativos nestes animais. É importante ressaltar 
que este local encontra-se sob influência portuária e exibe 
um histórico de contaminação ambiental por xenobióticos 
diversos. Este resultado pode estar indicando a presença de 
algum mecanismo compensatório ou de adaptação bioquímica 
a exposição crônica a poluentes, já demonstrado em outras 
situações.

Agência de Fomento: CNPq
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OR37 - EFEITO DO EXTRATO DE COPAiFERA 
LAngSDORFFii SOBRE OS DANOS NO DNA 
INDuZIDOS POR 1,2 DIMETILHIDRAZINA EM 
CÉLuLAS DO CóLON DE RATOS

SENEDESE, J.M.1; ALVES, J.M.1; LIMA, I.M.S.1;  
ANDRADE, E.A.P.1; BASTOS, J.k.2; TAVARES, D.C.1

1. UNIFRAN - Universidade de Franca (Av. Dr. Armando Salles 
de Oliveira, 201 - Cx. Postal 82 - Pq. Universitário - FR)
2. FCFRP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto (Av. do Café, s/nº. - Campus Universitário da USP - 
Ribeirão Preto - SP - 14040-9)

Introdução: A população utiliza plantas para tratamento 
de várias doenças. No entanto, parte das espécies vegetais 
não é amplamente investigada química ou biologicamente, 
e mesmo as plantas já estudadas requerem estudos clínicos 
adicionais. A espécie Copaifera langsdorffii, popularmente 
conhecida como “copaíba”, “copaíva” ou “paú-de-óleo”, 
pertence à família Leguminosae e é encontrada em campos 
e pastos no norte e nordeste do Brasil. Os efeitos atribuídos à 
esta espécie na medicina popular são anti-inflamatórios, anti-
-helmínticos, antimicrobiano, anti-câncer, gastroprotetora, 
tripanocida, entre outros.

Objetivo: Para corroborar com as investigações de suas 
atividades biológicas, no presente trabalho foi avaliado o po-
tencial genotóxico e antigenotóxico do extrato hidroalcoólico 
das partes aéreas da espécie C. langsdorffii e a sua capacidade 
de influenciar os danos ao DNA induzidos pelo carcinógeno 
1,2 dimetilhidrazina (DMH).

Metodologia: Para tanto, utilizou-se o ensaio Cometa em 
células de cólon de ratos Wistar machos. Os animais foram 
tratados por gavage com 20, 40 e 80 mg/kg de peso corpo-
ral (p.c.) de C. langsdorffii, uma vez ao dia, durante 7 dias 
consecutivos. Para a avaliação da antigenitoxicidade, DMH 
(40 mg/kg p.c.) foi administrado subcutaneamente, em dose 
única, no sétimo dia de tratamento. Ainda foram incluídos 
animais controle negativo (ácido etilenodiamino tetra-acético; 
1 mM), solvente (dimetilsufóxido; 2,6 mg/kg p.c.) e positivo 
(DMH). Os animais foram eutanasiados 4 horas após o último 
tratamento com C. langsdorffii e/ou DMH.

Resultados: Os resultados revelaram que os animais tra-
tados com as diferentes doses do extrato de C. langsdorffii 
mostraram extensões de danos ao DNA que não diferiram 
significativamente daquelas observadas nos animais do grupo 
controle negativo. Por outro lado, os animais tratados com 
40 e 80 mg/kg p.c. de C. langsdorffii associadas ao DMH 
apresentaram uma redução significativa na freqüência de 
danos ao DNA quando comparados ao grupo tratado somente 
com DMH.

Discussão: Portanto, nas condições experimentais utili-
zadas, o extrato de C. langsdorffii não apresentou atividade 
genotóxica, mas mostrou um efeito inibitório dos danos ao 
DNA induzidos pelo carcinógeno DMH em células do cólon 
de ratos. 

Agência de Fomento: CNPq e FAPESP

OR38 - ALTERAÇÕES CELuLARES E MITOCON-
DRIAIS INDuZIDAS PELO BDE 209

PEREIRA, L.C.1; SOuzA, A.O.2; OlIveIra, D.P.1; 
DOrta, D.J.2

1. FCFRP-USP - FCFRP - USP . (Av. do Café SN, Ribeirão 
Preto, SP)
2. FFCLRP-USP - Departamento de Química, FFCLRP-USP (Av 
Bandeirantes 3900, Ribeirão Preto - USP)

Introdução: Os PBDEs (do inglês polybrominated diphe-
nyl Ether), compostos utilizados como agentes retardantes de 
chamas em diversos bens de consumo, são alvos de inúmeras 
investigações em virtude de apresentarem características 
dos poluentes orgânicos persistentes (POPs). Dentre os con-
gêneres de PBDEs avaliados, o BDE-209 tem apresentado 
indícios de ação tóxica, no entanto os mecanismos desta ação 
ainda não são totalmente esclarecidos.

Objetivo: Com o intuito de investigar os mecanismos de 
toxicidade do congênere 209 foram realizados ensaios em 
células de hepatoblastoma humano (HepG2) e mitocôndrias 
isoladas de fígado de rato.

Metodologia: Os ensaios de toxicidade celular e disfunção 
mitocndrial foram realizados em concentrações variando de 
1 a 50 uM. A citotoxicidade foi investigada pelos ensaios de 
viabilidade com 3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil brometo 
de tetrazolina (MTT) (DENIzOT, 1986) e proliferação celular 
com o corante sulforrodamina-B (SRB) (SkEHAN, 1990), 
enquanto que a diusfunção mitocondrial foi avaliada pelos 
testes de respiração mitocondrial, segundo CHANCE & 
WILLIANS (1956), potencial de membrana mitocondrial, 
transporte de cálcio monitorado através da absorvancia do 
Arsenazo III e o estresse oxidativo foi avaliado pela formação 
de espécies reativas de oxigênio (EROs) pelo fluoróforo 
DCF-DA e oxidação dos nucleotídeos de piridina (NADPH).

Resultados: Observou-se a capacidade deste composto 
em inibir a proliferação e diminuir a viabilidade das células 
nas maiores concentrações utilizadas (25 e 50 uM), indicando 
ação citotóxica do composto. No entanto não foi observado 
alteração da respiração e potencial de membrana mitocon-
drial. Observou-se no entanto a capacidade do composto em 
alterar a captação e liberação do cálcio e induzir swelling 
mitocondrial. Não foi observado ainda alterações na produção 
de espécies reativas de oxigênio indicando que a substância 
não causou estresse oxidativo o que pode ser comprovado 
pela permanência do NADPH na sua forma reduzida.

Discussão: Os resultados sugerem que a substância pode 
ser capaz de levar a morte celular por via mitocondrial com 
ação direta da substância na membrana sem a participação 
de radicais livres, uma vez que causou perturbação na ho-
meostase cálcica e inchamento mitocondrial o que pode estar 
relacionado com a transição da permeabilidade mitocondrial 
(TPM).

Agência de Fomento: FAPESP
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OR39 – EXPOSIÇÃO PRÉ-NATAL À PERMETRINA 
ISOLADAMENTE Ou EM ASSOCIAÇÃO À DESNu-
TRIÇÃO IN uTERO: EFEITOS VASCuLARES EM 
RATOS JOVENS ADuLTOS

BAPTISTA, R.F.F.1; PEREIRA, P.C.1; CORDELLINI, S.1

1. UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (Depto. Farmacologia-Instituto de Biociências s/n Rubião 
Júnior Botucatu-SP)

Introdução: Os piretróides são os inseticidas mais utili-
zados devido a não persistência no ambiente e à baixa 
toxicidade em mamíferos. Entretanto, deve-se considerar que 
contaminantes ambientais, em concentrações não nocivas, 
podem determinar processos fisiopatológicos se estressores 
físicos ou químicos e/ou condições patológicas estiverem 
presentes. Neste contexto, a desnutrição in utero pode repre-
sentar um fator de risco adicional na exposição aos piretróides 
durante a prenhez.

Objetivo: Avaliar o risco cardiovascular de ratos adultos 
que sofreram exposição pré-natal à permetrina em associação 
ou não à desnutrição in utero.

Metodologia: Ratas Wistar prenhas foram separadas em: 
controle (ctrl=6, ração ad libitum), restrição alimentar (RA=6, 
mesma dieta a 50% do consumo do ctrl durante a prenhez), 
permetrina (PERM=6, gavagem 100 mg/kg do piretróide 
do 11º ao 21º dia de prenhez) e associação (RA/PERM=6, 
associação dos dois últimos procedimentos). De modo a 
investigar alterações na mobilização de cálcio extracelular, 
curvas ao CaCl2 foram obtidas em anéis de aorta torácica, 
com (+E) e sem (-E) endotélio, despolarizadas pelo kCl e 
obtidas de proles machos jovens adultos (10 semanas de 
idade). Resposta máxima (RM) e concentração eficaz 50% 
(EC50) foram avaliadas.

Resultados: Nível de permetrina no sangue (microgramas/
ml): CTRL0,05 dados não mostrados.

Discussão: A exposição pré-natal à permetrina induziu 
alterações na homeostase vascular ao cálcio em ratos jovens 
adultos, sugerindo maior vulnerabilidade a doenças cardio-
vasculares nestes animais. Ainda, a restrição alimentar in 
utero não se constituiu em fator de risco adicional à exposição 
à permetrina. 

Apoio: CAPES Agradecimentos CEATOX-IBB-uNESP 
Agência de Fomento: CAPES

OR40 - MANGANÊS CAuSA ALTERAÇÕES NA 
SINALIZAÇÃO CELuLAR DO CORPO ESTRIADO 
EM PERÍODO CRÍTICO DO DESENVOLVIMENTO 
DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

CORDOVA, F.M.1; AGuIAR, A.S.2; PeDrO, D.z.1;  
PERES, T.V.1; LOPES, M.W.1; PREDIGER, R.D.S.2; 
leal, r.B.1

1. UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (Depto Bio-
química, CCB, UFSC - Florianópolis, SC - 88040-900)
2. UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (Depto de 
Farmacologia, CCB - UFSC)

Introdução: O manganês (Mn) é um metal com função 
endógena, mas seu acúmulo no sistema nervoso central 
(SNC) pode causar neurotoxicidade, especialmente no corpo 
estriado. Os mecanismos moleculares são pouco compreen-
didos e os estudos focalizam principalmente os efeitos do 
metal em adultos. Entretanto, a exposição ao Mn durante 
o desenvolvimento do SNC pode causar danos funcionais 
e cognitivos.

Objetivo: Nosso estudo visou investigar a ação in vivo 
do Mn sobre o corpo estriado de ratos imaturos, focalizando 
a modulação de vias de sinalização intracelular (MAPks, 
AkT, CREB e DARPP-32) envolvidas no desenvolvimento 
e neuroplasticidade.

Metodologia: Ratos jovens foram tratados do 8º ao 12º 
dia pós-natal (PN8-12) com salina, MnCl2 (5, 10 ou 20 mg/
kg/dia; i.p.) ou Mn 20 mg/kg juntamente com o antioxidante 
Trolox (1 mg/kg). No 14º dia o corpo estriado foi dissecado 
e as proteínas analisadas por western blotting. Avaliação 
comportamental foi realizada através do teste do rotarod 
(PN22, 29 e 36) e do campo aberto (PN37) em ratos tratados 
com Mn e Mn/Trolox.

Resultados: Os resultados mostraram que Mn alterou a 
sinalização celular no corpo estriado, causando: aumento da 
fosforilação sobre Thr34 de DARPP-32, nas doses de 5 mg/kg 
(46%) e 10 mg/kg (40%); aumento da fosforilação de ERk1 
(71%) e de ERk2 (58%), na dose de 20 mg/kg; aumento na 
fosforilação de AkT, nas doses de 10 mg/kg (58%) e 20 mg/
kg (46%). O tratamento com Trolox bloqueou a fosforilação 
Mn-dependente de ERk1/2, mas não alterou o efeito do Mn 
sobre AkT. Não foram observadas alterações na fosforilação/
expressão de p38MAPk, JNk1/2 e CREB. No teste do ro-
tarod o Mn (10-20 mg/kg) reduziu o tempo de latência para 
queda. No teste do campo aberto Mn (20 mg/kg) diminuiu a 
distância percorrida, velocidade de deslocamento e o número 
de grooming. Porém, o Trolox somente reverteu o efeito do 
Mn sobre o grooming.

Discussão: Nosso estudo sugere que a modulação pelo 
Mn de DARPP-32, ERk1/2 e AkT, em fase de intensa re-
organização sináptica, pode estar envolvida nas alterações 
comportamentais tardias induzidas pelo metal. Além disso, 
sugere que o estresse oxidativo pode estar apenas parcial-
mente envolvido nesse processo.

Agência de Fomento: CNPq, FAPESC, CAPES e FINEP
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AL01 - SEGREGACAO E PREVENCAO DE AFLA-
TOXINAS NA POS COLHEITA DA CASTANHA-DO-
-BRASIL (BERTHOLLETIA EXCELSA)

MARTINS, M.1; PAcheco, A.M.2

1. UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (CCA, Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil)
2. UFAM - Universidade Federal do Amazonas (FCF, Universi-
dade Federal do Amazonas, Manaus, AM, Brasil) 

Introdução: A castanha-do-Brasil é um alimento Amazô-
nico, com relevante importância econômica e propriedades 
nutricionais. A associação da contaminação por aflatoxinas 
(AFLs) e a castanha-do-Brasil representa preocupação não 
só com o aspecto comercial, mas principalmente com a saúde 
pública, pois são substâncias carcinogênicas, produzidas em 
condições ambientais específicas semelhantes às da região 
Amazônica. Alguns fatores intrínsecos dos alimentos como a 
atividade de água e umidade podem fornecer substratos para 
os fungos produtores de AFLs. 

objetivo: o objetivo deste trabalho foi avaliar os teores de 
atividade de água, umidade e da retirada da casca na redução 
da contaminação por aflatoxinas em castanha-do-Brasil. 

Metodologia: A análise de umidade foi realizada pelo 
método gravimétrico e a atividade de água pela técnica do 
ponto de orvalho. As análises de aflatoxinas foram realiza-
das por espectrometria de massa/massa (MS/MS) acoplado 
a um cromatógrafo líquido (LC) com Ionização Química à 
Pressão Atmosférica (APcI). os limites de detecção (LD) e 
de Quantificação (LQ) para ΣAFLs foram: 0,3 e 0,85 µg/kg, 
respectivamente. 

Resultados: Os níveis médios de aflatoxina total e B1 
detectados nos diferentes tipos e tamanhos de castanha foram, 
respectivamente, para: com casca: 14,96 e 6,71 µg/kg; somen-
te a casca: 15,05 e 6,88µg/kg; descascada: 1,11 e 0,53µg/kg 
e pedaços: 3,01 e 1,75µg/kg. Os níveis médios de umidade e 
atividade de água para os diferentes tipos de castanha foram: 
com casca: 9,86 (7,0 – 11,9) e 0,68 (0,60 – 0,81) somente 
a casca: 8,53 (6,0 – 11,2) e 0,61 (0,55 – 0,68); descascada: 
2,1 (1,7 – 3,0) e 0,59 (0,55 – 0,67); pedaços: 2,1 (1,6 – 2,9) 
e 0,60 (0,56 – 0,68). 

Discussão: O grau de contaminação por aflatoxinas não 
diferiu entre os tamanhos nas amostras classificadas como 
descascada e pedaços, sendo que estas últimas apresentaram 
o maior número de amostras não contaminadas. No entanto, 
nas amostras de pedaços as concentrações de aflatoxinas são 
maiores do que nas amostras de castanha descascada. Isso 
pode ser explicado pelo fato de que os lotes de pedaços são 
compostos por castanhas das quais foram retiradas partes 
inaceitáveis (ex. fungos, manchas), e cuja probabilidade de 
conter aflatoxinas seria maior. A segregação visual/manual foi 
eficiente na prevenção de aflatoxinas no beneficiamento de 
castanha-do-Brasil. os resultados encontrados podem ser uti-
lizados como indicativos que o produto pode ser considerado 
seguro perante os limites de tolerância de diferentes países.

Agência de Fomento: FAPeAM

AL02 - FOLHAS DE MANDIOCA DOCE INDUZEM 
DANO AO DNA EM CÉLULAS HEPG2

oLIveIRA, R.1,2; BIANchI, M.L.1; ANTuNeS, L.1

1. USP - Universidade de São Paulo (Av. Café s/n Ribeirão Preto-
-SP)
2. CESUPA - Centro Universitário do Pará (Av. Nazaré 630 
Belém-PA) 

Introdução: A ingestão crônica de mandioca (Manihot 
sculenta crants) pode desempenhar um papel na etiologia do 
câncer gástrico na região norte do Brasil. A mandioca doce 
contém glicosídios cianogênicos potencialmente tóxicos que 
são liberados durante o processamento térmico da mesma. 

objetivo: o objetivo deste trabalho foi avaliar os danos 
ao DNA de células HepG2 tratadas, por aproximadamente 
três horas, com três diferentes concentrações (5, 15 e 25 µg/ 
mL) de folhas moídas da mandioca doce tanto cruas quanto 
submetidas a tratamento térmico. 

Metodologia: A genotoxicidade das folhas de mandioca 
doce foi avaliada através do ensaio de eletroforese em gel 
de célula única (ensaio do cometa) e análise visual clássica 
foi feita. 

Resultados: os resultados do estudo demonstraram que 
o tratamento com folhas cruas moídas da mandioca doce 
induziu aumento significativo de danos ao DNA de células 
hepG2. Quando submetidas a tratamento térmico, o dano 
observado foi ainda maior. 

Discussão: A partir desses dados é possível inferir que 
processamento térmico das folhas moídas da mandioca doce 
pode não ter sido suficiente para remover todos os glicosídios 
cianogênicos na amostra. Por outro lado, pode ter estimulado 
a produção de cianeto livre e outros compostos possivelmente 
genotóxicos. Em conclusão, glicosídios cianogênicos e outros 
compostos produzidos durante o processamento térmico de 
folhas moídas de mandioca doce podem estar envolvidos na 
geração de danos ao DNA em células hepG2, uma vez que 
a mandioca doce, tanto crua quanto submetida a tratamento 
térmico, foi genotóxica nas três concentrações avaliadas. A 
partir desse estudo, mais evidencias precisam ser investigadas 
no sentido de esclarecer os efeitos genotóxicos da mandioca.

Agência de Fomento: PRocAD-cAPeS.
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AL03 - DETERMINAÇÃO DE BIFENILOS POLI-
CLORADOS (PCBS)EM LEITE EM PÓ E LEITE 
UHT 

GRANeLLA, v.1; coeLho, A.N.1; SoLDATeLLI, L.1; 
SchWAuZ, T.G.1; MohR, S.1; coSTABeBeR, I.h.1;  
MoZZAQuATRo, J.o.1

1. UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (Av. 
Roraima, nº 1000, Santa Maria-RS, Brasil) 

Introdução: os PcBs são compostos orgânicos sintéticos 
altamente resistentes e tóxicos, considerados contaminantes 
ambientais persistentes. os produtos lácteos tem sido rela-
tados como importante fonte de exposição dos PCBs aos 
humanos. 

objetivo: o objetivo do trabalho foi investigar a presença 
de PcBs em leite em pó e leite uhT integrais. 

Metodologia: Foram avaliados cinco dos sete PcBs indi-
cadores: 28, 52, 153, 138 e 180 nos dois tipos de leite. O leite 
em pó era utilizado pelo Programa Nacional de Alimentação 
escolar de Imbé-RS e o leite uhT da mesma marca comercial 
de diferentes lotes, coletado em vários municípios do estado. 
A extração da gordura foi feita por centrifugação e posterior 
mistura com sulfato de sódio anidro e eluição com éter. Para 
extração dos PCBs utilizou-se coluna com florisil e eluição 
com hexano. A identificação e a quantificação dos compostos 
foram feitas por cromatografia gasosa e microdetector de 
captura de elétrons. 

Resultados: Entre as 38 amostras de leite em pó analisa-
das, 7,9% apresentaram resíduos de PcBs. Foram encontradas 
as concentrações médias de 0,075ng/g e 0,161ng/g de gordura 
dos congêneres 138 e 180, respectivamente. No leite UHT 
46,6% das 15 amostras analisadas continham algum com-
posto, sendo que os PCBs 52 (1 amostra) e 153 (6 amostras) 
foram encontrados em concentrações médias de 0,035ng/g 
e 0,918ng/g de gordura, respectivamente. 

Discussão: os valores de PcBs, neste estudo foram infe-
riores aos relatados também no Rio Grande do Sul em leite 
cru, pasteurizado e uhT, sendo que para os respectivos tipos 
de leite o PCB 52 apresentou médias de 0,59ng/g, 1,43ng/g e 
1,02ng/g de gordura, o PCB 138 médias de 0,05ng/g, 0,14ng/g 
e não detectado e o PCB 180 médias de 2,50ng/g, 11,7ng/g 
e 1ng/g. Fato este já esperado, pois as concentrações destes 
resíduos tem decrescido no monitoramento em alimentos 
desde que estes produtos foram banidos. Pode-se destacar 
neste estudo a alta incidência e concentração do PCB 153 no 
leite uhT, como sendo o congenere de maior presença e con-
centração. Os PCBs 138, 153 e 180 são os congêneres mais 
prováveis de serem encontrados no leite de vaca, pois são de 
difícil metabolização, apresentando altas taxas de excreção no 
leite. os resultados das amostras analisadas revelaram teores 
de PCBs abaixo do limite permitido pela legislação, porém 
devido ao risco da sua presença aos consumidores, deve-se 
continuar o seu monitoramento.

AL04 - OTIMIZAÇÃO DE METODOLOGIA DE DO-
SAGEM DE NITRATO E NITRITO EM LINGUIÇA

SILvA, c.B.1,2; SPINeLLI, e.1

1. UFF - Universidade Federal Fluminense (Rua Mario Viana)
2. FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz (Av. Brasil)

Introdução: Nitratos e nitritos são empregados como con-
servantes para alimentos porque apresentam ação inibitória 
sobre bactérias do gênero clostridium. o nitrito é um conhe-
cido agente metemoglobinizante e gerador de nitrosaminas 
e nitrosamidas mutagênicas. A dosagem desses ânions em 
linguiça é obrigatória e as concentrações não podem ultrapas-
sar 500 ppm para nitrato e 200 ppm para nitrito, segundo os 
Ministérios da Saúde e da Agricultura. A maioria dos métodos 
analíticos emprega o cádmio na redução do nitrato a nitrito, 
com posterior reação colorimétrica e avaliação espectrofoto-
métrica. O cádmio é classificado como resíduo perigoso para 
o meio ambiente. Além do problema de descarte de resíduo, 
a análise é demorada (12-24 horas).

objetivo: Desenvolver uma metodologia para a quanti-
ficação de nitrato e nitrito em linguiça que possa ser desen-
volvida em um tempo menor e empregue um agente redutor 
alternativo.

Metodologia: Foram levantados os métodos analíticos 
apresentados pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, 
pela AoAc International, pela Food and Drug Administration 
(FDA) e outros métodos publicados em periódicos indexados, 
que utilizam a espectrofotometria no visível para dosagem de 
nitrito e nitrato; o cloreto de vanádio foi o agente redutor sele-
cionado, sua eficiência avaliada e seu uso otimizado em relação 
à concentração, tempo e temperatura. Na fase de preparo da 
amostra, foram avaliados os efeitos de tempo e temperatura de 
cozimento. Todas as análises foram realizadas em triplicata de 
amostra para avaliação estatística dos resultados. 

Resultados:A maior recuperação para o nitrato ocorreu 
nas amostras cozidas por 25 a 45 minutos em temperaturas 
que variavam de 50 – 90ºC, tendo o modelo experimental 
apontado como melhor condição 80ºC por 35 min. Nessa 
melhor condição, uma amostra de 10g de lingüiça triturada foi 
cozida em 70 mL de água destilada. Após resfriar, a amostra 
foi transferida quantitativamente para balão volumétrico de 
250 mL e acrescida de 2 mL sulfato de zinco a 30% e 2 mL 
ferrocianeto de potássio a 15%. Depois de avolumada, a mis-
tura é filtrada através de papel Watman nº 4. Do filtrado, duas 
alíquotas de 250 µL foram separadas em dois tubos, tendo o 
primeiro tubo recebido 1 mL do Reagente de Griess e o outro 
1 mL do Reagente de Griess contendo vanádio (2,7g/L) e 
aquecido a 48ºC/70min. A seguir, a absorvância das soluções 
foi avaliada a 540nm. As curvas de calibração obtidas para o 
nitrato e para o nitrito foram lineares (r2= 0,99) na faixa de 
0,1 – 5 mg/L, com boa precisão entre as replicatas (< 6%).

Discussão: O vanádio é um redutor eficiente para nitrato, 
com rendimento superior a 90% de redução, em cerca de 
1–1,2 h, à temperatura de 48 – 49ºC. Aliado à otimização 
das condições de preparo, a análise de nitrato e nitrito em 
lingüiça foi realizada em apenas 3,5h.

Agência de Fomento: uFF e FIocRuZ
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AL05 - DETERMINAÇÃO DE METAIS  
ESSENCIAIS E TÓXICOS EM OVOS DE DIFEREN-
TES REGIÕES DO BRASIL UTILIZANDO ICP-MS

NAcANo, L.R.1; FReITAS, R.1, BATISTA, B.L.1; cAR-
NeIRo, M.F.h.1; GRoTTo, D.1; BARBoSA JuNIoR, F.1

1. FCFRP-USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribei-
rão Preto (Av. do Café, s/n, Ribeirão Preto- SP) 

Introdução: o ovo, um alimento completo, contém propor-
ções balanceadas de lipídios, glicídios, proteínas, vitaminas 
e sais minerais. No entanto, essa composição não é absoluta. 
Fatores como raça animal, sistema de produção, alimentação 
e clima podem interferir na qualidade do produto final. Além 
disso, existe a influência direta do ambiente, principalmente 
nas galinhas caipiras, o que pode modificar a composição 
final dos ovos.

Objetivo: Determinar elementos essenciais e tóxicos em 
ovos de diferentes regiões do país por IcP-MS, diferenciando-
-os em ovos caipiras e ovos de granja, a fim de se avaliar se há 
diferença na concentração dos elementos quando produzidos 
diferentemente.

Metodologia: As amostras de ovos foram coletadas em di-
ferentes estados do país (São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Rio 
Grande do Sul). Ovos inteiros foram liofilizados e cerca de 70 
mg do homogeneizado foram digeridas utilizando hidróxido 
de tetrametilamônio (TMAh). em seguida, as amostras foram 
analisadas por ICP-MS (Perkin Elmer ELAN DRC II).

Resultados: A concentração dos elementos químicos (Zn, 
Mg, Mo, hg, cu, Fe, As, Ba, Sr, cs, v, Pb, cd, co, Mn e Sb) 
variou bastante de região para região, indicando que a ali-
mentação fornecida às aves tem grande influência na concen-
tração de tais elementos nos ovos. As faixas de concentração 
encontradas para metais considerados essenciais como Zn, Fe 
e Co foram, respectivamente, de: 3,2 a 5,8 ppm, 58,9 a 155,1 
ppm e 4,4 a 17,5 ppb. Já para os metais considerados tóxicos 
como Cd, Pb e As foram respectivamente: 0,4 a 8,4 ppb, 1,6 
a 1700 ppb e 13,7 a 15300 ppb. Apenas para o elemento Mo 
foi detectada diferença estatística significativa entre ovos de 
granja e caipiras.

Discussão:visto que no Brasil o consumo de ovos per 
capita pode chegar até a 5,5 kg/ano em algumas regiões, a 
análise deste alimento em termos de elementos essencias e 
tóxicos se torna bastante relevante. Os valores encontrados 
de metais tóxicos (Cd, Pb, As e Hg) estão, na maioria, baixos 
não sendo considerados danosos aos seres humanos. contudo, 
algumas amostras mostraram altas concentrações de Pb e As, 
o que indica a necessidade de mais estudos com tal alimento

Agência de Fomento: cAPeS, cNPQ e FAPeSP

AL06 - AVALIAÇÃO DO EFEITO DE MATRIZ NA 
DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXI-
COS EM HORTÍCOLAS

AMARAL, e.h.1,2; SoAReS, A.A.1,2; SouSA, L.A.F.1,2; 
SouZA, S.v.c.2; JuNQueIRA, R.G.2

1. IMA - Instituto Mineiro de Agropecuária (Br 040 Km 527 
(Anexo a Ceasa) Contagem – MG - CEP 32.145-900)
2. FAFAR/UFMG - Faculdade de Farmácia da UFMG (Av. 
Presidente Antônio Carlos, 6627, Belo Horizonte - MG - CEP: 
31.270-010)

Introdução: Apesar da grande utilização, os agrotóxicos 
provocam efeitos deletérios ambientais e sobre a saúde públi-
ca. O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos 
do mundo, o que impõe uma necessidade de monitoramento 
e avaliação dos níveis residuais presentes nos alimentos. 
Normas de gestão da qualidade em laboratórios destacam 
a importância da validação de métodos para a obtenção de 
resultados confiáveis. Na validação dos métodos, a avaliação 
do parâmetro efeito de matriz é uma etapa fundamental na 
definição das estratégias de preparo das curvas de calibração.

objetivo: o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito 
de matriz em métodos para a determinação de resíduos de 
agrotóxicos organohalogenados por cromatografia a gás 
com detector de captura de elétrons, organofosforados com 
detector de nitrogênio e fósforo e ditiocarbamatos por espec-
trofotometria em hortícolas.

Metodologia: Duas curvas de calibração foram estudadas, 
ambas com as mesmas concentrações dos analitos, sendo 
uma preparada somente com o solvente e outra em extrato 
de amostras brancas de morango para avaliação dos com-
postos organohalogenados, de alface, banana e tomate para 
organofosforados e de tomate para ditiocarbamatos. Foram 
avaliados seis níveis, em três replicatas independentes, ana-
lisadas em ordem aleatória, em condição de repetitividade. 
Após tratamento de outliers e comprovação da normalidade, 
homoscedasticidade, independência e ajuste ao modelo linear, 
as inclinações e interseções das curvas foram comparadas. A 
homogeneidade das variâncias dos resíduos das curvas foi 
avaliada pelo teste de Pearson & hartley e as inclinações e 
interseções foram comparadas pelo teste de t.

Resultados: Efeitos de matriz significativos (p < 0,05) fo-
ram observados para a maioria dos analitos organofosforados 
nas matrizes estudadas, exceto dimetoato em alface e clorpi-
rifós em banana. No caso dos compostos organohalogenados 
foi evidenciado efeito de matriz para lambda-cialotrina e 
endossulfam em morango. Para os ditiocarbamatos os efeitos 
de matriz não foram significativos (p > 0,05).

Discussão: Diante dos resultados, foi possível verificar 
que as curvas preparadas com solvente não fornecem as 
mesmas respostas que aquelas com extrato de amostras para 
a maioria dos casos estudados, nas mesmas faixas de con-
centração, caracterizando efeito de matriz. como os ensaios 
de resíduos de agrotóxicos muitas vezes utilizam técnicas de 
multirresíduos, com pool dos padrões, curvas com matriz ou 
método de adição devem ser adotados.

Agência de Fomento: cNPq
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AL07 - DESCONTAMINAÇÃO DE ALIMENTOS 
COM AGROTÓXICOS: UMA REVISÃO SOBRE O 
TEMA

cRuZ, c.c.1; RoSA, A.c.S.1; SARcINeLLI, P.N.1;  
SANToS, T.P.1; ALveS, S.R.1

1. FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz (Rua Leopoldo Bulhões, 
1480 - Manguinhos - Rio de Janeiro) 

Introdução: o Brasil já desponta como principal consu-
midor mundial de agrotóxicos. A presença de resíduos de 
produtos não autorizados ou em quantidade acima dos Limites 
Máximos Residuais estabelecidos podem apresentar impacto 
sobre a saúde do consumidor brasileiro.

objetivo: Demonstrar por meio de uma revisão biblio-
gráfica a eficiência na descontaminação de frutas, legumes e 
verduras visando livrá-los da ação dos agrotóxicos.

Metodologia: Foi realizada uma consulta de descritores 
na Biblioteca virtual em Saúde da Bireme e Pubmed. Foram 
utilizados os descritores: “pesticides”, “stability” and “ph”, 
bem como “pesticides”, “stability” and “food”. os critérios 
de inclusão foram: artigos publicados na íntegra no período 
supracitado nos idiomas português e inglês, artigos que conti-
nham os descritores selecionados, teses, dissertações e fontes 
secundárias nas diversas áreas da química e toxicologia.

Resultados: Do total de publicações, apenas 11 (22,92%) 
se referem ao tema objeto deste trabalho, nos quais, 8 (72,7% 
em relação aos 11) artigos foram acessados na íntegra. Na 
segunda busca apenas 10 (27,03%), tratam da estabilidade 
dos compostos em questão nos alimentos, onde 7 (70%) fo-
ram acessados na íntegra. A relação de tratamentos engloba 
desde métodos físicos (aumento de temperatura, criogenia, 
radiação ultravioleta, retirada da casca e fritura de batatas) 
a químicos (hidrólise ácida e básica, uso de Ácido Acético, 
hipoclorito de Sódio e Bicarbonato de Sódio).

Discussão: o Bicarbonato de Sódio apresentou a maior 
eficiência na descontaminação quando comparada a outros 
tratamentos, consorciada pelo fato dessa substância estar in-
serida no Codex Alimentarius, bem como nas Farmacopeias 
Brasileira e Americana, além do fácil acesso ao produto, bem 
como baixo custo de aquisição. Sendo assim tal procedimento 
consorciado com a implementação/melhoria em diversas 
ações de caráter institucional (regulatório, implementação de 
boas práticas agrícolas, via extensão rural) poderão contribuir 
significativamente para o aumento da segurança alimentar 
dos brasileiros no que se refere à presença de agrotóxicos 
em alimentos.

Agência de Fomento: FIocRuZ

AL08 - ESPÉCIES DE PROROCENTRUM (DINO-
PHYCEAE) ASSOCIADAS COM SÍNDROMES DE 
ENVENENAMENTO POR MOLUSCOS ISOLADAS 
EM ÁREAS DE MARICULTURA NA BAÍA DE  
SEPETIBA, RJ

oLIveIRA, G.M.1; FeRReIRA, v.M.2; LouReNço, 
A.J.1; PeReIRA, M.M.D.3; MoRAeS, L.e.S.4;  
AMoRIM, e.1; SILvA, P.P.o.1

1. UFRRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE 
JANEIRO (Rodovia BR 467, km 7, Seropédica, RJ, CEP 23890-000) 
2. UERJ - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO 
(Rua São Francisco Xavier, Maracanã, Rio de Janeiro, CEP 
20550013)
3. UFRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
(Avenida Carlos Chagas Filho, 373, Cidade Universitária, Cep: 
21.941-902)
4. INPE - INSTITUTO ESPACIAL DE PESQUISAS ESPACIAIS 
(Caixa Postal 515 - 12245-970 - São José dos Campos - SP, Brasil)

Introdução: A ocorrência de microalgas potencialmente 
nocivas em áreas de maricultura constitui um perigo para a 
saúde dos consumidores de moluscos, sobretudo em áreas 
de produção sem monitoramento, consideradas pela coI 
de alto risco para a saúde pública. Nas Baías de Sepetiba e 
Ilha Grande a ficotoxina diarréica ácido okadaico (AO) foi 
detectada em mexilhões cultivados e de bancos naturais. Sua 
produção foi associada a microalgas planctônicas do gênero 
Dinophysis, mas o papel das espécies do gênero Prorocentrum 
na produção de AO e outras ficotoxinas associadas a síndro-
mes de envenenamento por moluscos é pouco conhecido 
nessa região. 

objetivo: objetivou-se investigar a ocorrência de micro-
algas epibentônicas potencialmente nocivas à saúde de con-
sumidores de moluscos, associados à macroalgas coletadas 
nas ilhas Guaíba e Marambaía, áreas de cultivo e de extração 
natural de mexilhões na baía de Sepetiba.

Metodologia: Macroalgas foram coletadas mensalmente 
em 2008. Em seguida foram transferidas para garrafas de 
polietileno e agitadas para separar os dinoflagelados epífitos. 
O material foi filtrado em diferentes malhas e o volume de 
250 mL concentrado. Somente as microalgas (dinoflagela-
dos) potencialmente tóxicas e nocivas foram identificadas e 
quantificadas sob microscopia invertida. As macroalgas foram 
fixadas e identificadas. A densidade celular de dinoflagelados 
foi expressa em relação ao peso seco da macroalga.

Resultados: Identificou-se 32 espécies de macroalgas e 
das 97 amostras de dinoflagelados 8 morfotipos foram de 
Prorocentrum: quatro são potencialmente toxígenos: P. cf. 
arenarium, P. cf. concavum, P. cf. lima, P. cf. mexicanum; dois 
são potencialmente nocivos: P. cf. balticum e P. micans; e dois 
não são tóxicos: P. emarginatum e P. gracile; sob os substratos 
Padina, Sargassum, codium, caulerpa e Laurência. ANovA 
bifatorial mostrou diferenças espaciais e temporais entre as 
concentrações de Prorocentrum. A ilha Guaíba apresentou 
maiores densidades celulares e riqueza de Prorocentrum que 
foi mais abundante no verão.

Discussão: A presença de P. cf. concavum, P. cf. lima, e P. 
cf. mexicanum (produtores de AO, DTXs e toxinas FAT) em 
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baixas densidades celulares não foi considerada um perigo 
para a produção de toxinas e contaminação dos moluscos, 
porém ressalta-se a necessidade de monitoramento nas duas 
áreas, pois as populações das espécies citadas apresentam 
variação sazonal e interanual sendo necessário salvaguardar 
a saúde pública e garantir a qualidade higiênico-sanitária do 
molusco comercializado na região.

Agência de Fomento: FAPeRJ

AL09 - CONCENTRAÇÃO DE METAIS EM  
HORTALIÇAS CULTIVADAS COM ÁGUAS  
RESIDUÁRIAS TRATADAS

RAGAZZI, M.F.1; NIkAIDo, M.1; JuLIão, F.c.1;  
TRevILATo, T.M.B.2; MuñoZ, S.I.S.1

1. EERP/USP - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (Aveni-
da dos Bandeirantes, 3900, Monte Alegre. Ribeirão Preto-SP)
2. FMRP/USP - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (Ave-
nida dos Bandeirantes, 3900, Monte Alegre. Ribeirão Preto-SP)

Introdução: os processos de urbanização e industrializa-
ção geram grandes volumes de águas residuárias, que após 
adequado tratamento podem ser reutilizadas para a irrigação 
agrícola. Essa prática gera economia financeira e de recursos 
hídricos de fontes naturais. Resíduos urbanos como águas 
residuárias são caracterizadas como fontes antropogênicas de 
metais no meio ambiente. A contaminação dos alimentos é 
uma via de entrada de agentes tóxicos no organismo humano. 
o reuso de água residuária tratada pode ser uma solução viá-
vel para minimizar a utilização de água potável na agricultura, 
desde que haja um monitoramento das concentrações de me-
tais para que não ocorra acúmulo destas substâncias no solo 
irrigado e nos alimentos cultivados. o consumo de alimentos 
contaminados por metais tóxicos pode representar um sério 
risco à saúde humana. Ele se relaciona principalmente à de-
ficiência de nutrientes essenciais, o que acarreta diminuição 
das defesas imunológicas, além de provocar alguns tipos de 
câncer e comprometimento neurológico.

objetivo: Foi desenvolvido um estudo com o objetivo 
de comparar a concentração de metais entre hortaliças pro-
duzidas em viveiros de mudas irrigadas com água residuária 
tratada e clorada a 0,2 mg/L e com água potável.

Metodologia: A concentração dos metais foi determinada 
por espectroscopia com Plasma Induzido-espectroscopia 
Óptico (IcP-oeS). A dosagem de hg foi realizada por 
espectrofotometria de Absorção Atômica com Geração de 
hidreto (eAA-vGA).

Resultados: este estudo demonstrou não haver diferenças 
estatisticamente significantes entre os tipos de irrigação. Em 
alface irrigada com efluente tratado, as médias encontradas 
para as concentrações de Cd, Cu, Hg, Pb e Zn, em mg kg-1, 
foram respectivamente, 0.110, 1.550, 0.010, 0.030 e 2.350.

Discussão: os valores estabelecidos pela oMS para 
ingestão de Cu, Zn, Cd e Pb é de 2-4, 15, 0.07 e 0.43 mg/
dia, respectivamente. Sendo os valores obtidos neste estudo 
inferiores aos estabelecidos pela oMS, conclui-se que irrigar 
hortaliças com efluentes clorados provenientes do tratamento 
de esgotos não representa risco significativo à saúde humana 
quanto à concentração de metais, além de minimizar a carga 
de agentes patogênicos. Atualmente, está em desenvolvimen-
to um novo estudo que visa comparar a qualidade toxicoló-
gica dos vegetais produzidos experimentalmente, utilizando 
água de reuso clorada, com as hortaliças comercializadas no 
município de Ribeirão Preto.

Agência de Fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa 
do estado de São Paulo - FAPeSP
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AL10 - ANÁLISE DE QUALIDE DA ÁGUA EM BE-
BEDOUROS DE PRESSÃO NO CAMPUS DE RIBEI-
RÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIAS, M.G.P.F.1; RAGAZZI, M.F.1; JuLIão, F.c.1; TRe-
vILATo, T.M.B.2; MuñoZ, S.I.S.1

1. EERP/USP - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (Aveni-
da dos Bandeirantes, 3900, Monte Alegre. Ribeirão Preto-SP)
2. FMRP/USP - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (Ave-
nida dos Bandeirantes, 3900, Monte Alegre. Ribeirão Preto-SP

Introdução: A presença de metais na água pode ocorrer de 
forma natural ou através de contaminação durante os processos 
de captação, tratamento, armazenamento e distribuição. o ser 
humano pode estar exposto a altos níveis de metais a partir de 
várias fontes, incluindo os alimentos e a água como as principais 
vias de contaminação. o consumo da água deve ser realizado 
após tratamento e armazenamento adequados. O excesso de 
alguns metais pode causar danos à saúde humana, como alguns 
tipos de câncer, alterações no sistema reprodutivo, doenças 
cardiovasculares e neurológicas. Atualmente, a utilização de 
garrafas de água mineral, filtros e bebedouros de pressão têm 
aumentado, principalmente em locais onde há grande circulação 
de pessoas diariamente. Muitos estudos têm demonstrado a im-
portância de intervenções sanitárias e educacionais para reduzir 
a contaminação da água para consumo humano, revelando e 
mensurando os impactos na saúde das populações. 

objetivo: esta investigação teve por objetivo avaliar a 
concentração de metais (As; cd; cr; cu; hg; Mn; Pb; Zn) em 
amostras de água coletadas em 30 bebedouros de pressão no 
campus universitário da uSP em Ribeirão Preto-SP. 

Metodologia: As amostras são analisadas no Laboratorio 
de Toxicologia y Salud Ambiental na Universidade “Rovira i 
virgili” (espanha). A concentração dos metais é determinada 
por IcP-MS. 

Resultados: Até o momento foram obtidos os seguintes 
resultados para as concentrações médias (mg/L): As (< 
0,0002); Mn (0,0003); Pb (0,0028) e Zn (0,0545). 

Discussão: os resultados indicaram que as concentrações 
de metais estavam de acordo com os níveis recomendados 
pela Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. Após a fina-
lização das análises, os resultados do total das amostras serão 
comparados aos anteriormente observados em 2002, a partir 
de investigação realizada pelo grupo de pesquisa do Labo-
ratório de Ecotoxicologia e Parasitologia Ambiental (LEPA/
eeRP/uSP), na qual foram observadas concentrações de Pb, 
Cd, e Zn superiores às recomendadas pela legislação nacio-
nal e internacional. Nessa ocasião, a prefeitura do campus 
recebeu informações sobre a necessidade da troca e utiliza-
ção de filtros nos bebedouros. Considera-se importante este 
monitoramento da qualidade da água consumida em locais 
de grande circulação populacional, visando à prevenção de 
enfermidades associadas à prolongada exposição por metais 
através da ingestão de água e alimentos contaminados.

Agência de Fomento: conselho Nacional de Pesquisa e 
Desenvolvimento - cNP 

AL11 - DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO ANALÍ-
TICO PARA FRACIONAMENTO DE ARSÊNIO EM 
ALIMENTOS: UMA ABORDAGEM TOXICOLÓGI-
CA VISANDO À SEGURANÇA ALIMENTAR

ToRReS, D.P.1,2; TEIXEIRA, M.B.M.1; SILvA, e.F.1; 
cADoRe, S.2; QueIRoZ, h.M.1

1. Lanagro-SP / MAPA - Laboratório Nacional Agropecuário SP 
Ministério Agricultura (13100-105, Campinas/SP)
2. IQ / UNICAMP - Instituto de Química / Universidade Estadual 
de Campinas (13083-897, Campinas/SP) 

Introdução: A principal via de exposição da população 
ao arsênio (As) é a ingestão de alimentos. Frutos do mar 
possuem os mais elevados níveis, com predominância de 
compostos organoarsênicos, que apresentam baixa toxicidade. 
Inversamente, o conteúdo de As em grãos, em especial arroz, 
apresenta maior contribuição de arsênio inorgânico (iAs), 
altamente nocivo por seu efeito carcinogênico. Embora exista 
um valor tolerável provisório para a ingestão semanal de iAs 
(JecFA), legislações internacionais de segurança alimentar 
ainda não definem limites máximos para iAs, ou sequer para 
arsênio total (tAs) em alguns casos. Porém, há expectativa de 
que tais limites sejam brevemente estabelecidos. 

Objetivo: Considerando as diferenças toxicológicas 
entre as espécies de As, e que o teor de tAs fornece apenas 
informação parcial sobre seu impacto na saúde pública, o 
presente trabalho objetivou desenvolver um método analítico 
para a determinação de tAs e iAs em alimentos com fins de 
monitoramento oficial. 

Metodologia: uma das estratégias analíticas disponíveis 
para diferenciar entre espécies orgânicas e inorgânicas de As 
é a metodologia de fracionamento, que se baseia no diferente 
comportamento entre as formas do analito frente a solventes 
e reagentes. o fracionamento foi selecionado para separar 
as espécies inorgânicas, de maior interesse toxicológico, e 
quantificá-las por técnicas espectrométricas de análise, com 
elevada freqüência analítica e investimento instrumental relati-
vamente baixo, aproveitando os equipamentos ora disponíveis. 

Resultados: um método para determinação de tAs, inicial-
mente em pescado, por GF AAS com amostragem em suspen-
são foi desenvolvido e está em fase de otimização, baseada em 
planejamento fatorial fracionário. A calibração contra padrões 
aquosos resultou em recuperação superior a 70% com precisão 
melhor que 5% para uma das combinações experimentais. Para 
a quantificação da fração de iAs, será avaliada a técnica de 
extração em fase sólida (SPE) com posterior determinação por 
hG AAS, caracterizando o fracionamento. os métodos serão 
subseqüentemente validados segundo protocolos internacionais 
para contaminantes inorgânicos em alimentos, com possibili-
dade de extensão de escopo para outras matrizes. 

Discussão: em suma, com a implementação dos métodos 
desenvolvidos, o Lanagro-SP poderá oferecer suporte analíti-
co às ações de fiscalização do MAPA para o controle de As, 
com vistas a garantir a qualidade dos alimentos, a proteção do 
consumidor e o acesso dos produtos alimentícios brasileiros 
ao mercado internacional.

Agência de Fomento: CNPq
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AL12 - AVALIAÇÃO DE MICOTOXINAS EM CE-
REAIS, LEGUMINOSAS E OUTROS PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS

MANFIo, D.1; MARTINS, M.1; ToNoN, k.1;  
BeBeR, M.1; ScuSSeL, v.1

1. UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (Centro de 
Ciência e Tecnologia de Alimentos/LABMICO - Rod. Admar 
Gonzaga, 1346)

Introdução: o desenvolvimento de fungos é o principal 
problema em matérias primas (MP) e produtos acabados. 
estes podem levar a uma queda de qualidade dos produtos 
e promover efeitos adversos à saúde humana e animal pela 
produção de micotoxinas. Os fungos A. flavus e A. parasiticus 
são os principais produtores de aflatoxinas (AFB1/AFB2/
AFG1/AFG2) e são hepatotóxicas. As fumonisinas (FBs - 
FB1/FB2) são produzidas por fungos do gênero Fusarium sp. 
que infectam cereais no campo. A toxicidade das FBs varia 
de acordo com espécie animal, causa edema pulmonar em 
suínos, leucoencefalomalácia em cavalos e danos no fígado 
em ratos. em humanos está relacionado ao câncer esofágico.

objetivo: este trabalho teve como objetivo avaliar a con-
taminação por FBs e AFLs em cereais, leguminosas e outros 
produtos alimentícios (total de 119 amostras). (a) cereais: 
arroz (grão/farelo/farinha/quirera), milho (grão/farelo/fubá/
milho de pipoca/canjica), trigo (grão/farelo/farinha), aveia; 
(b) leguminosas: feijão, amendoim e soja (grão/farelo/farinha/
proteína) e (c) outros produtos: café torrado, cereais matinais, 
farelo composto e ração, correspondendo à (a) 25, (b) 40 e 
(c) 35% do total de amostras, respectivamente.

Metodologia: A metodologia analítica utilizada foi a da 
Association of Official Analytical Chemists, sendo para AFLs 
por TLC e leitura em UVD (365 nm) [LOQ: AFLtotal 2 ug/
kg] e para FBs por HPLC e FLD [LOQ: FB1/FB2 0,05/0,04 
mg/kg, respectivamente].

Resultados: De todas as micotoxinas avaliadas somente 
foram detectadas FBs em 5,04 % (6) das amostras: duas eram 
de farinha de trigo com 1,4 e 2,64 mg/kg, uma de farinha de 
soja com 2,4 mg/kg, duas de farelo de trigo com 1,43 e 2,0 
mg/kg e em uma amostra de quirera de arroz com 1,08 mg/kg.

Discussão: cabe enfatizar que os níveis de FBs encon-
trados estavam abaixo do limite de tolerância permitido pela 
legislação internacional - Estados Unidos (10 mg/kg: grãos 
e seus produtos para consumo animal) e portanto aptas para 
o consumo. os resultados indicam que foram aplicadas boas 
práticas agrícolas, de colheita, armazenagem e fabricação 
fornecendo MP e produtos finais seguros quanto à prolife-
ração de fungos e formação de micotoxinas. Os resultados 
também são indicativos de que o clima durante o cultivo foi 
desfavorável à proliferação desses fungos (inclusive os toxi-

gênicos). o constante monitoramento da qualidade de MP e 
produtos finais, independente se para animais ou humanos, 
é de grande importância na avaliação da segurança quanto a 
contaminação de micotoxinas.
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AL13 - RESÍDUOS DE ANTIMICROBIANOS E 
AFLATOXINA M1 EM LEITE COMERCIALIZADO 
NA REGIÃO DE MARINGÁ, PARANÁ, BRASIL

SANToS, A.L.1; BANDo, e.1; BIeLI, B.c.1; NuNeS, 
M.P.2; MAchINSkI JuNIoR, M.1

1. UEM - Universidade Estadual de Maringá (Av. Colombo, 5790 
- Maringá, Paraná)
2. 17ª RS Londrina - 17ª Regional de Saúde Londrina (Rua Piauí, 
75 - Londrina, Paraná)

Introdução: A presença de resíduos de antimicrobianos em 
leite pode ter efeitos adversos para o homem e contribuir para 
a ocorrência de resistência microbiana, sendo considerado 
um grave problema de saúde pública. 

objetivo: o objetivo deste trabalho foi avaliar a ocorrên-
cia de beta-lactâmicos, tetraciclinas, gentamicina e cloranfe-
nicol em amostras de leite longa vida (uhT) e pasteurizado 
coletados em estabelecimentos comerciais da 15ª Regional 
de Saúde de Maringá, Brasil, no período de 16/03/2010 a 
08/11/2010. Além destes antimicrobianos, para o leite UHT 
foi realizada a pesquisa de estreptomicina e para o leite pas-
teurizado a pesquisa da aflatoxina M1. 

Metodologia: Foi utilizado o ensaio imunoenzimático 
para determinar qualitativamente a presença de resíduos de 
beta-lactâmicos, tetraciclinas, gentamicina e aflatoxina M1, 
e quantitativamente, estreptomicina e cloranfenicol. 

Resultados: Do total de 86 amostras de leite uhT, 
nenhuma apresentou resultado positivo para tetraciclinas, 
gentamicina, beta-lactâmicos e estreptomicina. o mesmo não 
foi observado para as 70 amostras de leite pasteurizado que 
apresentaram valores de 4,3% para beta-lactâmicos e 5,7% 
para tetraciclinas. Das amostras de leite uhT e pasteurizadas 
analisadas, 5,8% e 2,8%, respectivamente, apresentaram re-
sultados positivos para cloranfenicol. em nenhuma amostra 
de leite pasteurizado foi detectado aflatoxina M1.

Discussão: A análise dos dados permitiu concluir que 
havia resíduos de antimicrobianos nas amostras analisadas, 
sendo necessária a confirmação por técnicas de alta especifici-
dade como a cromatografia líquida acoplada à espectrometria 
de massas. Portanto, se faz necessários programas eficazes de 
monitoramento de resíduos de antimicrobianos em alimentos 
e profissionais qualificados para garantir sua qualidade e, 
consequentemente, reduzir o risco à saúde da população pela 
exposição a estas substâncias. 

Agradecimentos: Ao PIBIc/cNPq/ueM pela bolsa de 
iniciação científica ao primeiro autor deste artigo. 

Agência de Fomento: CNPq

AL14 - DETERMINAÇÃO DE METAIS EM  
BEBIDAS ALCOÓLICAS UTILIZANDO INJEÇÃO 
DIRETA EM ICP-MS

SouZA, v.c.o.1; BATISTA, B.L.1; SouZA, S.S.1; 
MARco, k.c.1; RêGo, J.F.2; NeTo, J.A.G.2; BARBoSA 
JúNIoR, F.1

1. FCFRP - USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto - USP (Av. Café, sem nº, Monte Alegre, CEP 
14040903, Ribeirão Preto-SP)
2. UNESP - Departmento de Química Analitica (UNESP, Depart-
mento de Química Analitica, cep 14801-970 Araraquara-SP) 

Introdução: A concentração de metais em bebidas alcoóli-
cas pode ser um parâmetro importante, afetando seu consumo 
e conservação. Por isso, eles são cuidadosamente monitorados 
e regulamentados, resultando no desenvolvimento de uma 
infinidade de técnicas analíticas para sua análise. Visto que as 
bebidas alcoólicas são matrizes aquosas complexas, contendo 
grande variedade de compostos orgânicos, tais técnicas devem 
ser otimizadas para lidar com a sua presença, geralmente por 
meio da inclusão de uma etapa de pré-tratamento. Dentre 
estas técnicas, a espectrometria de massas com plasma aco-
plado indutivamente (IcP-MS) oferece vantagens distintas, 
incluindo a análise multielementar simultânea com baixos 
limites de detecção e ampla faixa linear, o que permite a 
determinação de macro e micro elementos em uma mesma 
injeção direta de amostra.

objetivo: Determinação de metais em diferentes tipos de 
bebidas alcoólicas, utilizando IcP-MS, com injeção direta 
da amostra. 

Metodologia: Vinho, martini, cerveja, vodca, whisky 
e conhaque foram analisados utilizando ajuste de matriz. 
O diluente escolhido foi HNO3 1%, adicionado de etanol 
suprapuro a 0,5%, no qual foram preparadas as curvas de 
calibração (1-200 µgL-1) contendo todos os analitos. Para 
verificar a exatidão e precisão do método, compararam-se 
os dados com digestão assistida por microondas analisada 
por ICP-MS e AAS. Os dados foram expressos em média de 
concentração e desvio padrão das amostras. Realizaram-se 
testes de correlação sendo estatisticamente significantes os 
valores de p < 0,05.

Resultados: As concentrações e a diversidade de metais 
determinados por ICP-MS (27Al, 63Cu, 66Zn, 75As, 208Pb, 
111Cd, 55Mn, 205Tl, 59Co, 82Se, 85Rb, 60Ni, 138Ba, 209Bi, 
9Be, 51V, 238U, 57Fe e 24Mg) foram muito maiores para 
cerveja, vinho e martini, além de uma maior recuperação 
para a maioria dos elementos (75As, 208Pb, 55Mn, 111Cd, 
205Tl, 59Co, 85Rb, 138Ba, 51V e 24Mg), quando compara-
dos à outras amostras e à outras técnicas aplicadas. Dentre os 
resultados, destaca-se a variação na concentração de metais 
tóxicos, em especial chumbo e arsênio.

Discussão: Para amostras com baixo teor de álcool 
como cerveja (5%), vinho (12,8%) e martini (16%), houve 
uma maior recuperação dos analitos, quando comparadas 
à amostras com alto teor, como conhaque (38%), whisky 
(39%) e vodca (39%). Portanto, o método se mostrou eficaz 
para análise de bebidas com baixo teor alcoólico, utilizando 
IcP-MS com injeção direta da amostra por ajuste de matriz. 
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AL15 - FUNGOS AFLATOXIGÊNICOS EM QUEIJO 
TIPO COALHO COMERCIALIZADO NA CIDADE 
DE MANAUS/AM

MARQueS, v.B.P.1; MARTINS, M.2; PAcheco, A.M.1

1. UFAM - Universidade Federal do Amazonas (Av. Alexandre 
Amorim, 330 - Aparecida - Manaus/AM)
2. UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (Av. Admar 
Gonzaga, 1346 - Itacorubi - Florianópolis/SC) 

Introdução: o queijo tipo coalho é um alimento tradicio-
nal da região nordeste do Brasil, amplamente produzido e 
comercializado no estado do Amazonas. em Manaus, a maior 
parte da comercialização é informal e ocorre em condições 
higiênicas inadequadas que, aliadas às condições regionais 
de temperatura e umidade, favorecem contaminações por 
fungos e micotoxinas.

objetivo: este estudo visa analisar a presença de fungos 
e aflatoxinas B e G em amostras de queijo tipo coalho co-
mercializadas na cidade de Manaus/AM.

Metodologia: Trinta amostras foram aleatoriamente 
coletadas em vinte estabelecimentos comerciais de Manaus 
e conservadas sob refrigeração até o momento das análises. 
Para análises de fungos, placas de Petri foram inoculadas e 
incubadas em estufa a 25•C e, após sete dias de crescimento, 
procedeu-se identificação. Após isolamento, as cepas foram 
individualmente transferidas para o centro de placas contendo 
caldo ágar côco (PAc), as quais evidenciam a habilidade de 
produção de aflatoxinas pela cepa testada por visualização 
de fluorescência sob luz ultravioleta (UV). Para análises da 
concentração de aflatoxinas foi utilizado teste ELISA com-
petitivo Aflatoxin Plate Kit™ (Beacon Analytical Systems), 
com limite de detecção (LD) de 2 ppb.

Resultados: Em 100% das amostras foi observada a 
presença de leveduras em contagem > 250 UFC/g. Em 
uma destas (3,33%) observou-se também o crescimento de 
colônias características de Aspergillus sp., cujo caratér afla-
toxigênico foi confirmado por visualização da PAC em UV. 
Todas as análises de concentração de aflatoxinas apresentaram 
resultados inferiores ao LD.

Discussão: A inexistência de limites legais para fungos 
em queijos no Brasil e a inobservância dos padrões mínimos 
de higiene pela maioria dos estabelecimentos que comer-
cializam queijo tipo coalho em Manaus elevam o risco de 
contaminação deste alimento por fungos aflatoxigênicos e, 
consequentemente, também o risco de exposição da popula-
ção a aflatoxinas B e G, consideradas potencialmente carci-
nogênicas a seres humanos. Apesar dos resultados negativos 
para aflatoxinas no LD do método, a detecção de fungos 
capazes de produzi-las em uma das amostras analisadas 
evidencia o risco de sua ocorrência e sinaliza para a necessi-
dade de melhorias na fiscalização das condições higiênicas 
de comercialização de queijos tipo coalho em Manaus, bem 
como, de regulamentações referentes a presença de fungos 
aflatoxigênicos em queijos comercializados em todo o país.

Agência de Fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa 
do estado do Amazonas.

AL16 - DISTRIBUIÇÃO DE ELEMENTOS ESSEN-
CIAIS EM TECIDOS DE CAMUNDONGOS APÓS 
ADMINISTRAÇÃO DE CISPLATINA E CLOROFI-
LA B: CORRELAÇÃO COM DANOS NO DNA 

SeRPeLoNI, J.M.1; BATISTA, B.L.1; ANGeLI, J.P.F.2; 
BIANchI, M.L.P.1; BARBoSA JR., F.1; ANTuNeS, L.M.G.1
1. FCFRP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto (Avenida do Café, s/n)
2. IQ-USP - Instituto de Química - Universidade de São Paulo 
(Av. Lineu Prestes, 748)

Introdução: A cisplatina (cDDP) é um dos quimioterápicos 
utilizados no tratamento do câncer, no entanto, apresenta efeitos 
adversos como a nefrotoxicidade, indução de estresse oxidativo 
e diminuição de elementos essenciais. A geração de espécies 
reativas de oxigênio é um dos principais mecanismos responsá-
veis pela toxicidade da cDDP. Assim como outros antioxidantes 
da dieta, a clorofila b (CLb) também poderia apresentar efeitos 
protetores contra os danos induzidos pela cDDP. 

objetivo: Avaliar a distribuição de platina (Pt) e elementos 
essenciais (Mg, Zn e cu) em sangue, rim e fígado de camun-
dongos através da técnica de espectrometria de massas com 
plasma acoplado indutivamente após tratamento com cLb 
e cDDP isoladas e em combinação, bem como os danos no 
DNA através do ensaio cometa. 

Metodologia: o estudo avaliou 6 grupos: (1) óleo mine-
ral (OM), (2) OM + cDDP 6 mg/kg p.c., 3 e 4) CLb 0,2 ou 
0,5 mg/kg p.c., 5 e 6) CLb 0,2 ou 0,5 + cDDP. Os animais 
receberam OM e CLb via gavage durante 13 dias e no 14º 
dia injeção ip de salina (nos grupos 1, 3 e 4) ou cDDP (2, 5 
e 6). Para o ensaio cometa, o sangue foi coletado 4 h após o 
primeiro tratamento e 4 h após a injeção ip e os tecidos re-
nais e hepáticos foram coletados 24 h após a injeção ip com 
amostras de sangue, rim e fígado para a dosagem de metais. 

Resultados: o acúmulo de Pt foi maior no tecido renal e 
hepático, no entanto, os danos no DNA nos três tecidos foram 
semelhantes. Nos três tecidos, o grupo 2 mostrou diminuição 
na migração do DNA, indicando a indução de crosslinks pela 
cDDP; nos grupos 3 e 4 não houve diferença na migração do 
DNA em relação ao grupo controle (1) indicando ausência de 
efeito genotóxico da CLb; os grupos 5 e 6 mostraram migração 
do DNA maior que no grupo 2 indicando efeitos protetores da 
CLb, diminuindo a formação de crosslinks. Conteúdos de Pt 
não variaram nos três grupos que receberam o quimioterápico 
assim como os conteúdos de cu e Zn, somente as concentrações 
de Mg variaram nos tecidos após os diferentes tratamentos, 
mostrando-se aumentadas após tratamentos com a cLb.

Discussão: os resultados mostram ausência de correlação 
entre concentração de Pt nos tecidos avaliados e formação de 
crosslinks pela cDDP. O aumento nas concentrações de Mg 
pode estar relacionado com a presença de Mg na molécula de 
cLb pois o Mg é prontamente liberado para absorção durante 
o processo de digestão. Conclusão: A genotoxicidade da 
cDDP e os efeitos protetores da cLb não estão relacionados 
com a concentração de Pt e elementos essenciais nos tecidos. 
Além disso, a CLb, mesmo em baixas concentrações, poderia 
ser útil na prevenção da hipomagnesia induzida pela quimio-
terapia com cDDP. Projeto aprovado pela comissão de Ética 
no uso de Animais do campus de Ribeirão Preto (Protocolo 
No. 06.1.909.53.7).

Agência de Fomento: FAPeSP
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AL17 - AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DA BUTIRILCO-
LINESTERASE HUMANA EM TOMATES COMER-
CIALIZADOS EM UMA CIDADE DO SUL DO BRASIL

BoRSSATo, c.M.S.1; DoLATo, L.L.1; SILvA, S.e.F.1; 
PINTo, S.1

1. PUCPR - Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Rua 
Imaculada Conceição, 1155, Prado Velho, Curitiba, PR) 

Introdução: o tomate, Lycopersicum esculentum, Solana-
ceae, é uma das hortaliças mais consumidas no país, sendo 
comercializado “in natura” e industrializado. Durante o seu 
cultivo são usados inseticidas diversos, dentre eles os com 
atividade anticolinesterásica como os compostos organofosfo-
rados e carbamatos, que ao inibir a acetilcolinesterase promove 
o acúmulo de acetilcolina provocando sinais e sintomas como: 
hipotensão, dispnéia, bronquiconstrição, bradicardia, midría-
se, diurese involuntária, transpiração e salivação excessivas, 
fraqueza muscular, cólicas gastrointestinais, coma e até con-
vulsões. Podendo levar ao óbito por insuficiência respiratória 
na intoxicação aguda. Os consumidores de tomate e os seus 
produtores podem estar expostos a estas substâncias. Outra 
enzima que é inibida por estes compostos é a butirilcolineste-
rase, enzima produzida no fígado e encontrada no plasma, pele, 
fígado e intestinos. esta enzima é empregada como indicador 
biológico de exposição a compostos organofosforados e carba-
matos e pode ser usada para a demonstração da presença destes 
compostos em diversas amostras, dentre as quais alimentos.

objetivo: o objetivo deste trabalho foi apresentar um 
método enzimático indireto para demonstrar a presença de 
compostos anticolinesterásicos em tomates “in natura”. este 
método mostrou-se rápido, simples e barato, e está baseado 
na inibição da butirilcolinesterase humana por tais compostos 
que podem estar presentes neste alimento comercializado em 
supermercados.

Metodologia: Foram analisadas dez amostras de 100 
g de tomate obtidas em dez diferentes supermercados. As 
substâncias anticolinesterásicas foram extraídas seguindo o 
método descrito por Leite (1980) empregando-se n-hexano 
como solvente. Após o preparo do extrato foi coletado sangue 
de uma das pesquisadoras e separado o plasma para determi-
nação da atividade da butirilcolinesterase usando o método 
de Dietz et al (1973). A atividade enzimática foi medida na 
presença de cada um dos extratos (0,3 mL de plasma e 0,03 
mL de extrato orgânico), tomando uma alíquota de 0,01 mL 
desta mistura para a determinação da atividade enzimática. 
Foi determinada também a atividade enzimática sem a pre-
sença do extrato, a qual é a atividade basal.

Resultados: A atividade basal foi de 6,7 uI/ mL e a média 
das atividades medidas na presença de cada um dos extratos 
foi de 5,7 uI/ mL, a qual foi 14,9% menor. observando-se 
assim, uma significativa inibição da atividade da butirilcoli-
nesterase em relação a atividade basal (p < 0,001).

Discussão: Este resultado demonstra que nestes extratos 
existe alguma substância que inibiu a enzima, possivelmente 
algum composto usado durante o cultivo do tomate, como 
inseticidas da classe dos organofosforados e/ou dos carbama-
tos. Além disso,este método sendo rápido, barato e simples, 
provavelmente possa ser empregado em diversas amostras 
alimentícias como método de triagem para estes compostos.

AL18 - SULFONAMIDAS EM CARNE DE FRANGO: 
DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO CONSTITUÍ-
DO POR QUECHERS-HPLC-DAD

MAchADo, S.c.1; SILvA, M.L.1; MAIA, P.P.1;  
MARTINS, I.1

1. Unifal/MG - Universidade Federal de Alfenas (Rua Gabriel 
Monteiro da Silva, 700)

Introdução: Medicamentos veterinários são utilizados 
para promover a saúde animal, propiciar ganhos econômicos 
e aumentar a produtividade da indústria de alimentos. Porém, 
a ausência de um programa eficiente para fiscalização e o 
uso de forma inadequada ou excessiva desses medicamentos 
apresentam uma ameaça ao consumidor, por contribuírem 
com a presença de resíduos em tecidos animais destinados à 
produção de alimentos.

objetivo: Desenvolver método para determinação das 
sulfonamidas: sulfadiazina (SDZ), sulfametoxipiridazina 
(SPZ) e sulfametoxazol (SMX), em carne de frango.

Metodologia: Foi desenvolvido um método, constituído 
pela técnica QuEChERS modificado com posterior detecção/
quantificação dos analitos por cromatografia líquida de alta 
eficiência acoplada a um detector de arranjo de diodos (HPLC 
– DAD, λ=265 nm), empregando uma coluna Lichrospher 
60 RP-Select B (250 x 4,6 mm x 5 µm) a 40°C, fase móvel 
constituída por tampão fosfato: acetonitrila (75:25, v/v), na 
vazão inicial de 0,5 mL/min, aumentando para 1,2 mL/min.

Resultados: o método foi seletivo para os analitos e apre-
sentou linearidade na faixa de 30 a 200 µg/kg, para a SDZ e 
de 25 a 200 µg/kg, para o SMX e SPZ. A precisão apresentou 
desvio padrão relativo entre 1,4 a 14%, para os níveis baixo, 
médio e alto do intervalo linear. os limites de detecção e de 
quantificação foram 10 e 25 µg/kg, respectivamente, adequa-
dos em relação ao limite máximo de resíduo, preconizado 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do 
Brasil (MAPA), que é igual a 100 µg/kg. Os valores de CCα 
foram de 104,7 µg/kg para a SDZ, 103,3 µg/kg para a SPZ e 
110,6 µg/kg para o SMX, enquanto os valores de CCβ foram 
108,4 µg/kg, 105,7 µg/kg e 114,8 µg/kg, respectivamente.

conclusão: o procedimento de preparo de amostra Que-
cheRS é simples, rápido e foi empregado com sucesso na 
extração dos analitos da matriz. O método validado é útil 
para o monitoramento de resíduos de SMX, SPZ e SDZ em 
amostras de frango, uma vez que seu desempenho atendeu 
a todos os requisitos e critérios aceitáveis, de acordo com 
órgãos regulatórios como a comunidade européia e o MAPA, 
para a avaliação de resíduos em alimentos, visando à segu-
rança do consumidor.

Agência de Fomento: Fapemig, capes
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AL19 - ANÁLISE QUÍMICA DAS BEBIDAS ALCO-
ÓLICAS NÃO-REGISTRADAS COLETADAS NOS 
MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO E DIADEMA

NeGRI, G.1; SoAReS, J.A.R.S.N.1; cARLINI, e.L.A.c. 1

1. UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo (Rua Botuca-
tu, 862 - 1º Andar - Vila Clementino - SP)

Introdução: cachaça é uma bebida típica do Brasil pro-
duzida pela destilação do suco de cana-de–açúcar fermen-
tado. Bebidas alcoólicas não-registradas (ANR) são bebidas 
tradicionais produzidas para consumo interno ou o comércio 
local limitado, produtos falsificados e substitutos-de-álcool 
(WHO, 2004). 

objetivo: Avaliar a qualidade e o teor alcoólico de 65 
amostras de ANR. 

Metodologia: Bebidas não-registradas foram coletadas 
em bares, de ambulantes e consumidores nos municípios de 
São Paulo e Diadema. A análise destas bebidas foi realizada 
com a utilização das técnicas de cromatografia gasosa por 
detecção com flame ionization detector (FID), espectroscopia 
de infravermelho com Transformada de Fourier e Inductively 
coupled Plasma Mass Spectrometry (para determinação de 
cobre). 

Resultados: o metanol foi detectado em 24 das 65 amos-
tras, embora em concentrações menores do que o limite 
máximo permitido (20 mg/100 mL de etanol anidro). Quanto 
ao etanol a maior concentração encontrada foi de 38%, mas 
11 amostras tinham concentração inferior a 20%. A análise 
de infravermelho mostrou a presença de glicosídeos ciano-
gênicos, principalmente nas cachaças contendo plantas, e 
compostos carbonílicos em todas as amostras. Dez amostras 
apresentaram valores de cobre acima de 5 mg/L (até 27,57 
mg/L). A maior parte das amostras apresentou ph ácido entre 
3.00 e 5.00. 

Discussão: A formação de carbamato de etila é mais 
preocupante nas bebidas que contém plantas que possuem 
glicosídeos cianogênicos. o cianeto (cN-) pode ser formado 
pela decomposição térmica ou pela ação enzimática, princi-
palmente da β-glucosidase, sobre estes glicosídeos. O CN- é 
oxidado em cianato (NCO-), reação catalisada por íons Cu 
(II), o qual reage com o etanol para formar o carbamato de 
etila em bebidas. os compostos carbonílicos (especialmente 
aldeídos), metanol, alcoóis superiores, ésteres e ácidos orgâ-
nicos, são subprodutos da fermentação alcoólica. os metais 
ou íons metálicos encontrados nas bebidas são provenientes 
da água usada para a diluição do teor alcoólico ou da utiliza-
ção de equipamentos metálicos. concluímos que as bebidas 
não-registradas apresentam um risco adicional ao problema 
do álcool. 

Agência de Fomento: IcAP e AFIP

AL20 - OCORRÊNCIA DE FUMONISINAS B1 E 
B2 EM GRÃOS DE MILHO NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL

FeRReIRA, F.D.1; FeRReIRA, F.M.D.F.1; STuMPF, 
R.2; PoNTe, e.M.D.2; TeSSMANN, D.J.1; MAchINSkI 
JuNIoR, M.1

1. UEM - Universidade Estadual de Maringá (Av. Colombo, 
5790, 87.020-900 - Maringá - PR)
2. UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto 
Alegre, RS)

Introdução: Na cultura do milho (Zea mays L.), as fumoni-
sinas B1, B2 e B3, produzidas pelos Fusarium verticillioides 
e Fusarium proliferatum, fungos que causam podridões em 
colmo e em espigas, são as mais comumente encontradas, 
especialmente a B1. A FAo/Who (Food and Agriculture 
organization of the united Nations/World health organi-
zation) estimou que 25 % dos grãos colhidos encontram-se 
contaminados por micotoxinas, sendo que para o milho as 
fumonisinas B1 e B2 tem sido encontrada em níveis conside-
rados de potencial ameaça à saúde humana e animal.

objetivo: Investigar a ocorrência de fumonisinas B1 e 
B2 em amostras de grãos de milho do estado do Rio Grande 
do Sul (RS).

Metodologia: Foram coletadas 29 amostras de grãos de 
milho no período de pós-colheita em duas safras, sendo 16 
amostras da safra 2008/09 e 13 da safra 2009/10, prove-
nientes de um total de 23 municípios das regiões central, 
norte e nordeste do estado do estado do Rio Grande do Sul. 
O processo de extração foi realizada segundo o método de 
CAMARGOS et al. (2000). Para detecção e quantificação das 
micotoxinas foi utilizado um cromatógrafo líquido de alta 
eficiência (CLAE) com derivação pós-coluna. As condições 
de quantificação em CLAE foram: volume de injeção de 100 
μL; fase móvel composta por metanol-tampão fosfato pH 
3,35 (70:30); fluxo de 0,5 mL/min; comprimento de onda de 
330 nm e 465 nm para excitação e emissão, respectivamen-
te; tempo total de corrida de 30 minutos e, integração pelo 
parâmetro área sob os picos, para a derivação foi utilizado 
um fluxo de 0,3 mL/min com temperatura de reação à 65°C.

Resultados: Das 29 amostras analisadas, 93,1% estavam 
contaminadas com a FB1 e 44,8% com FB2. A concentração 
média foi de 439,0 μg/Kg e 370,6 μg/Kg para FB1 e FB2, 
respectivamente. A comunidade européia estabeleceu um 
nível máximo de 1000 μg/Kg para a somatória de FB1 e FB2 
para milho destinado ao consumo humano. No referido estudo 
cinco (17,2%) amostras apresentaram concentrações maiores 
do que o proposto pela legislação européia.

Discussão: A alta freqüência de amostras contaminadas 
por fumonisinas demonstra a necessidade de uma vigilância 
ativa destas micotoxinas em produtos alimentícios derivados 
do milho no Brasil, a fim de proporcionar segurança, quali-
dade e integridade à saúde humana.

Agência de Fomento: cNPq/MAPA
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AL21 - OTIMIZAÇÃO DO MÉTODO QUECHERS 
PARA DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE DIS-
SULFOTON E SEUS PRODUTOS SULFONA E SUL-
FÓXIDO EM CAFÉ TORRADO E MOÍDO

SoAReS, L.c.T.1; SANToS-NeTo, A.J.2,1

1. UNIFAL - Universidade Federal de Alfenas (Rua Gabriel Mon-
teiro da Silva, 714. Alfenas, Minas Gerais.)
2. USP - Universidade de São Paulo (Av. Trabalhador São-car-
lense, 400. São Carlos, São Paulo.) 

Introdução: o café é um dos principais produtos agrí-
colas do Brasil; atualmente o país é seu maior produtor e o 
segundo maior consumidor mundial. Para garantir-se alta 
produtividade agrícola, praguicidas organofosforados são 
muito utilizados. O método QuEChERS (do inglês, Quick, 
easy, cheap, effective, Rugged and Safe) tem sido utilizado 
com sucesso para o preparo de amostras de alimentos con-
tendo praguicidas.

objetivo: esse trabalho visa a otimização de tal método, 
seguido da análise por Gc-MS; sendo estudados o dissulfoton 
e seus produtos de degradação na forma sulfona e sulfóxi-
do, em amostras de café torrado e moído. essa abordagem 
é justificada, pois os poucos métodos de análise existentes 
para essa matriz usam uma grande quantidade de solventes.

Metodologia: A otimização foi feita a partir do método 
original, considerando as variáveis nas etapas de extração e 
limpeza: quantidade de amostra, adição de água, escolha do 
solvente de extração, tipo e quantidade de sal ou tampão, e 
escolha dos sorventes de limpeza. As variáveis tiveram suas 
influências avaliadas em função do grau de limpeza da amos-
tra, recuperação, efeito de matriz e eficiência total do método.

Resultados: Após a etapa de otimização, a extração foi 
definida conforme descrito: em um tubo de ensaio contendo 
3g da amostra, adiciona-se 10 mL de acetonitrila e 290 uL 
de ácido acético, efetuando agitação vigorosa. em seguida 
acrescenta-se 418 mg de acetato de sódio anidro e 200 mg de 
MgSo4 anidro, agitando-se. Posteriormente o tubo é centrifu-
gado por 5 minutos a 3000 rpm. A seguir transfere-se 2 mL do 
extrato líquido para outro tubo contendo 100 mg de PSA, 200 
mg de florisil e 400 mg de MgSO4 anidro, sendo novamente 
agitados e centrifugados. Por fim, retira-se o extrato e é feita 
a análise por Gc-MS no modo SIM. A escolha dos solventes 
e condições de extração, bem como dos sorventes usados 
na limpeza da amostra mostraram-se críticos na obtenção 
de extratos limpos o suficiente para serem introduzidos em 
Gc-MS. A recuperação média obtida incluindo a utilização 
de um P.I. (diazinon) foi de 75-105%, apresentando efeitos de 
matriz e eficiência total do método adequados para esse tipo 
de amostra e os baixos níveis de quantificação requeridos.

Discussão: o método QuecheRS, após a otimização, 
mostrou-se eficiente na extração de organofosforados de 
amostras de café, além de possuir vantagens inerentes a 
simplicidade do procedimento, sem processos trabalhosos 
e demorados, além no pouco gasto de solventes orgânicos e 
reagentes, tornando-se um método limpo e barato.

Agência de Fomento: cAPeS

AL22 - COMPARAÇÃO ENTRE TÉCNICAS DE 
PREPARO DE AMOSTRAS DE MORANGO PARA 
ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE PRAGUICIDAS 
ORGANOFOSFORADOS

SouZA, M.c.o.1; BALDIM, I.M.1; SAkAkIBARA, 
I.M.1; ALvAReNGA, P.P.M.1

1. Unifal/MG - Universidade Federal de Alfenas (MG) (Rua 
Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Centro - Alfenas/MG) 

Introdução: A determinação de resíduos de praguicidas 
desempenha um papel importante na estimativa da exposição 
às substâncias químicas, permitindo avaliar a conformidade 
da produção agrícola, em relação às Boas Práticas Agrícolas 
e à tomada de decisões regulatórias, a fim de garantir a segu-
rança alimentar. Devido às concentrações dos analitos serem 
geralmente muito baixas e por eles apresentarem propriedades 
químicas distintas, bem como a complexidade das matrizes, 
a etapa de preparo de amostra é de fundamental importância 
em um método analítico.

objetivo: comparar o desempenho das técnicas de prepa-
ro de amostra: extração líquido-líquido (ELL) e QuEChERS, 
visando o isolamento e a concentração dos organofosforados 
diazinona, parationa, clorpirifós e pirimifós (padrão interno), 
em amostras de morango, para posterior análise por croma-
tografia gasosa.

Metodologia: As condições cromatográficas utilizadas 
foram: cromatógrafo a gás CS-GC1000®, detector fotomé-
trico de chama, coluna magabore ZB-35® (30 m x 0,56 mm; 
0,5 μm), hidrogênio como gás de arraste com vazão de 8 
mL/ min, temperatura do injetor em 270°C, temperatura do 
detector em 240°C; rampa de aquecimento: temperatura do 
forno iniciando em 160°C, com rampa de 2,5°C/ min até 
190°C e após, rampa de 20°C/ min até 270°C. As técnicas de 
preparo de amostras foram desenvolvidas segundo metodo-
logia previamente otimizada. os métodos foram validados, 
realizando-se os seguintes parâmetros: linearidade, precisão, 
exatidão (recuperação), seletividade, limites de detecção (LD) 
e de quantificação (LQ) e robustez.

Resultados: Houve linearidade (r> 0,99), no intervalo de 
0,1 a 0,750 μg/ g. O LD obtido variou de 0,6 a 0,9 μg/ g e o 
LQ de 2,1 a 2,9 μg/ g para a ELL e, para QuEChERS de 0,03 
a 0,2 μg/ g para o LD e de 0,1 a 0,6 μg/ g para LQ.

Discussão: o emprego da técnica QuecheRS possibili-
tou redução no tempo de análise e no gasto de reagentes e, 
ainda, a obtenção de menores LD e LQ em relação à ELL, 
demonstrando assim potencialidade para aplicação no preparo 
de amostras de morango para a determinação cromatográfica 
dos praguicidas estudados.

Agência de Fomento: PRoBIc - unifal/MG
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AL23 - COMPOSTOS ORGANOESTÂNICOS COMO 
FATORES DE RISCO PARA GRAVIDEZ

DeLGADo FILho, v.S.1; LoPeS, P.F.I.1; coSTA, M.B.1; 
MoySeS, M.R.1; GRAceLI, J.B.1

1. UFES - Universidade Federal do Espírito Santo (Av. Marechal 
Campos, 1468, 29043900, CCS, Prédio do Básico, sala 5)

Introdução: compostos organoestânicos (oT) podem 
afetar esteroidogênese, alterando parâmetros reprodutivos, 
através da inibição da aromatase, tornando gastrópodes 
estéreis pelo desenvolvimento do imposex. Essa disfunção 
endócrina pode atingir sistema reprodutor de mamíferos ter-
restres, pelo consumo de frutos de mar contaminados por oT, 
afetando níveis hormonais sexuais, estruturas reprodutivas e 
comportamentos sexuais. 

Objetivo: Avaliar influência do consumo de ostras con-
taminadas por OT na freqüência de gravidez, em detrimento 
de alterações em comportamento sexual

Metodologia: Ratas Wistar (200-250g; ±3 meses de idade) 
com ciclo estral normal foram divididas, aleatoriamente, 
em: 1)Controle (CON, n=16, tratados com extrato de ostra- 
crassotrea gigas-não contaminada por oT); 2)Tratadas com 
extrato de ostra contaminada-Crassotrea brasiliana -por OT 
(MOD, n=16). Após 14 dias de tratamento (2x/ semana), por 
gavagem, animais foram colocados em gaiolas individuais, 
junto com um macho, de mesma espécie, para realização 
da cópula. Após 2 semanas, foram separados e índices de 
copulação {(número de copulações/número de pares)x100}, 
de fertilidade {(número de grávidas/número de copulações)
x100} e a freqüência de gravidez {(número de grávidas/
número total de fêmeas)x100 foram mensurados. Ademais, 
filhotes do sexo feminino das ratas grávidas do MOD (cha-
madas de F1), foram continuamente tratados até o período 
puberal, para uma nova cópula e mensuração dos mesmos 
parâmetros. Utilizamos o teste do X2 (Qui-quadrado), cuja 
significância foi menor que p<0.05.

Resultados: Observamos diminuição na freqüência de 
gravidez e no nº de grávidas no MOD (12.5%; 2.0; n=16, p.

conclusão: esses resultados sugerem que o consumo de 
alimentos contaminados por organoestânicos podem afetar 
o grau de fertilidade, em ratas de idade reprodutiva e o seu 
consumo por um período crônico, como o intra-uterino, pode 
ser um fator de risco para a gravidez. 

Suporte: uFeS e FAPeS 
Agência de Fomento: FAPeS e uFeS (PIvIc)

AL24 - AVALIAÇÃO DO PERFIL DE ELEMENTOS 
DE INTERESSE NUTRICIONAL/TOXICOLÓGICO 
EM VARIEDADES TRADICIONAIS DE ARROZ DE 
CULTIVARES EXPERIMENTAIS

SANToS, v.S.1; SouZA, J.M.o.1; BATISTA, B.L.1;  
BRAGA, L.e.P.2; NeveS, P.c.F.2; BARBoSA JuNIoR, F.1
1. FCFRP/USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribei-
rão Preto - USP (Av. do Café, s/n Mointe Alegre, CEP:14040903 
Ribeirão Preto- SP)
2. EMBRAPA - EMBRAPA Arroz&Feijão (Rodovia GO-462, Km 12 
Zona rural C.P.179 CEP75375-000 Santo Antônio de Goiás-GO) 

Introdução: A utilização de variedades de arroz biofortifi-
cado com elementos essenciais, em especial Fe e Zn,tem sido 
alvo de pesquisas, utilizando-se métodos de melhoramento 
convencional e biotecnológicos.Entretanto, a biofortificação 
deve considerar que os elementos essenciais e tóxicos podem 
estar correlacionados,ocasionando efeitos indesejados na 
população.Traçar o perfil destes elementos em novas culturas 
é de suma importância.Neste ponto, a técnica de IcP-MS se 
mostra atraente por apresentar confiabilidade e ampla faixa 
linear, permitindo determinações multielementares de interes-
se nutricional/toxicológico com elevada taxa de amostragem.

objetivo: Avaliar a composição mineral bem como suas 
correlações entre variedades tradicionais de arroz sob as 
mesmas condições de plantio e mesmo solo.

Metodologia: Dez variedades de arroz foram cultivadas na 
Fazenda Palmital(Goianira-Go) eMBRAPA Arroz&Feijão 
em telado sob sistema irrigado, em seguida transplantadas 
sob mesmas condições.Para as análises,0,2g de cada amostra 
previamente moída e descascada foram pesadas e submeti-
das à digestão assistida por microondas e a determinação 
de 20 isótopos:essenciais(52Cr,63Cu,66Zn,55Mn,59Co,8
2Se,60Ni,138Ba,24Mg,57Fe), tóxicos(27Al,75As,208Pb, 
111Cd,238U,123Sb,202Hg) e outros(85Rb,51V,88Sr)foi feita 
por IcP-MS, sendo validados com o NIST 1568a Rice Flour.
Os dados foram expressos em média de concentração, DP e 
c.v.(%)entre as amostras.Realizaram-se testes de correlação 
de Pearson e Spearman considerados estatisticamente signi-
ficantes para valores de p<0,05.

Resultados: os elementos foram analisados nas variedades: 
vermelho, Agulha Ligeiro Integral,Marabá,chorinho,Bacaba 
Maruim,chatão Branco,Douradão verdadeiro, cIRAD141, 
BRA02535 e Zebu Ligeiro Integral.O coeficiente de varia-
ção(%)dos elementos nas amostras ficou entre 124,9 e 19,5%.
Apenas os elementos cr,v,Mg e hg não apresentaram distribui-
ção normal.Após a análise estatística dos elementos,observou-
-se 84 correlações positivas entre os mesmos.

Discussão: conclui-se que diferentes variedades de ar-
roz têm capacidade diferenciada de reter elementos do solo 
chegando a variações de até 124,9%.Assim, o estudo de 
correlações torna-se importante para avaliar possíveis riscos à 
saúde humana.Nas análises de correlação apenas cu,Se, e hg 
não mostraram correlação com os outros.Ademais, conclui-
-se que a técnica ICP-MS foi eficaz para o delineamento do 
perfil de elementos essenciais, tóxicos e outros em amostras 
de arroz,podendo ser utilizada para a criação de um banco 
de dados de tais sementes.

Agência de Fomento: cAPeS
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AL25 - DETERMINAÇÃO DE CONTAMINATES 
INORGÂNICOS EM PEIXES DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, BRASIL

MeDeIRoS, R.J.1; SANToS, L.M.G.1; FReIRe, A.S.3; 
SANTeLLI, R.e.4; BRAGA, A.M.c.B.2; kRAuSS, 
T.M.2,1; JAcoB, S.c.1

1. INCQS/Fiocruz - Instituto Nacional de Controle de Qualidade 
em Saúde (Av. Brasil, 4365 - Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ - 
Brasil - CEP: 21.040-900)
2. ENSP/Fiocruz - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 
Arouca (Rua Leopoldo Bulhões, 1480 - Manguinhos, Rio de 
Janeiro - RJ - CEP: 21041-210)
3. UFF - Universidade Federal Fluminense (Niterói - RJ)
4. IQ/UFRJ - Instituto de Química/Univerisade Federal de Rio de 
Janeiro (Av.Athos da Silveira Ramos, 149 - Cidade Universitária, 
Rio de Janeiro RJ) 

Introdução: Os peixes além de apresentarem caracterís-
ticas nutricionais desejáveis para uma dieta saudável podem 
apresentar em seus tecidos resíduos de substâncias tóxicas, 
como os contaminates inorgânicos, presentes no ecossistema 
marinho. No Brasil existem poucos dados disponíveis sobre 
os níveis desses poluentes nos peixes destinados ao mercado 
interno tornando-se importante conhecer a distribuição dessas 
substâncias nas diversas espécies comercializadas.

objetivo: Determinar e avaliar os níveis de poluentes 
inorgânicos em peixe comestível nos municípios de Niterói 
e Rio de Janeiro.

Metodologia: Foram selecionadas 11 espécies de maior 
comercialização nos mercados de Niterói e Rio de Janeiro 
- P. numida, L. Villarii, G. brasiliensis, S. brasiliensis, P. 
saltatrix, M. cephalus, P. arenatus, C. crysos, C. leiarchus, 
M. furnieri, S. Salar. Os peixes coletados foram identificados, 
mensurados e pesados. Após a digestão dos filés a leitura dos 
níveis de metais foi realizada com IcP-MS (Thermo Fisher 
Scientific/ X-Series II).

Resultados: As concentrações obtidas em peso úmi-
do foram de 0,002-11,78 mg•kg-1 para As, 0,002-0,461 
mg•kg-1 para Cd, 0,014-1,66 mg•kg-1para Pb, 0,003-2,14 
mg•kg-1para Ba, 0,004-0,954 mg•kg-1 para Bi e 3,019-1.934 
mg•kg-1 para Al.

Discussão: Nenhuma das espécies analisadas apresentou 
valores de Cd e Pb acima dos Limites Máximos de Resíduos 
(LMR) estabelecidos pela Agência Nacional de vigilância 
Sanitária de 1,0 e 2,0 mg•kg-1, respectivamente. Todas as 
espécies, exceto M. cephalus, C. leiarchus e C. crysos, mos-
traram concentrações acima do LMR de 1,0 mg•kg-1. Existe 
uma grande dispersão dos valores das concentrações obtidas, 
mesmo quando se compara exemplares da mesma espécie. 
Apesar dos valores elevados de As, estudos de especiação 
deste elemento são importantes, uma vez que diferentes 
formas químicas deste elemento possuem graus distintos de 
toxicidade. A avaliação da qualidade do pescado é necessárias 
para ajudar na monitorização das diversas espécies garantindo 
a qualidade dos alimentos e salvaguardando a saúde pública.
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AM01 - NÍVEIS DE CÁDMIO EM SANGUE E URINA 
DE UMA POPULAÇÃO NO PANTANAL MATO-
-GROSSENSE

MARINhA, M.S.1; FReITAS, L.D.1; BoRGeS, R.M.1; 
AZeveDo, S.v.1; cASTRo, v.S.1; BAPTISTA, F.P.1; 
GoMeS, R.A.1; SouZA, F.k.c.1; MoReIRA, F.R.1

1. FIOCRUZ / ENSP - Fundação Oswaldo Cruz / Escola Nacio-
nal de Saúde Pública (Rua Leopoldo Bulhões, 1480)

Introdução: os metais se encontram entre os principais 
poluentes ambientais, cuja relevância se baseia em caracte-
rísticas como persistência no ambiente, alto potencial tóxico 
e propriedade de bioacumulação. o cádmio é um dos metais 
com maior potencial de causar impacto ao ambiente e à saúde 
humana. este metal ganha importância por sua ocorrência 
natural e por sua utilização em vários ramos produtivos. 

objetivos: Determinar a concentração de cádmio no 
sangue e na urina da população estudada; comparar os níveis 
de cádmio no sangue e na urina com valores de referência; 
verificar a existência de correlação entre os níveis de cádmio 
no sangue e na urina; relacionar a concentração do metal com 
variáveis sócio-econômicas. 

Metodologia: o estudo ocorreu no município de Poconé. 
Foi aplicado questionário padronizado para conhecimento das 
variáveis sócio-econômicas e fatores de risco para a exposição 
ao metal. coletou-se sangue e urina de cento e vinte e um 
sujeitos. A metodologia para a determinação do cádmio foi a 
espectrometria de absorção atômica eletrotérmica. 

Resultados: As concentrações médias encontradas para 
cádmio em sangue e urina na população estudada foram de 
0,57 ± 0,21 e 0,45 ± 0,32 μg L-1, respectivamente. 

Discussão e conclusão: A média de cádmio em sangue não 
apresentou variância significativa frente ao valor de referência 
utilizado para comparação (0,6 μg L-1), porém, essa variância 
foi significativa para cádmio em urina quando comparado ao 
valor de referência (0,86 μg L-1). Não foi possível estabelecer 
uma correlação linear entre os níveis do metal nas duas ma-
trizes biológicas. As variáveis que apresentaram associação 
positiva com os níveis de cádmio em sangue foram sexo, 
tabagismo, hábito de ingerir arroz e bebida alcoólica. Nesse 
último caso, havendo, também, alterações nos níveis de 
cádmio na urina. Além dessas, pode-se ter como hipótese de 
que trabalhar no campo eleva os níveis de cádmio no sangue. 
os níveis encontrados para esses indicadores biológicos de 
exposição podem ser utilizados como valor de referência 
para a população local. 

AM02 - EFEITO IN VITRO DE POLUENTES DE 
ORIGEM AGRÍCOLA SOBRE A FOSFATASE ÁCIDA 
DE MICROCRUSTACEOS E PEIXES

DANTZGeR, M.1; DANTZGeR, D.D.1; AoyAMA, h.1; 
JoNSSoN, c.M.2

1. IB/Unicamp - Instituto de Biologia - Universidade Estadual de 
Campinas (Rua Monteiro Lobato, 255 - Campinas - SP)
2. CNPMA - Embrapa Meio Ambiente (Rod. SP 340, Km 127,5 ; 
Jaguariúna; SP)

Introdução: o ingresso de agentes químicos em compar-
timentos ambientais a partir de atividades agrícolas repre-
sentam uma ameaça para a biota aquática e seus sistemas 
bioquímicos. entre estes últimos, as fosfatases ácidas fazem 
parte em processos autofágicos digestivos, na decomposição 
de fosfatos orgânicos, na sinalização celular e em outras rotas 
metabólicas. os testes in vitro são úteis para gerar hipóteses 
sobre o mecanismo de ação de agentes tóxicos, para com-
parar a magnitude do efeito entre estes e servem como uma 
ferramenta promissória para fins de analise semiquantitativa.

objetivo: No presente trabalho, com base nas considera-
ções acima, foi estudado o efeito inibitório de quatro agroquí-
micos (acefato, dimetoato, endosulfan e metamidofós) e de 
três metais sobre a fosfatase ácida extraída do microcrustáceo 
Daphnia similis e do peixe Metynnis argentus (pacú-prata).

Metodologia: A atividade da fosfatase foi avaliada num 
sistema de reação (37 oC / 40 min) contendo a enzima na 
presença do poluente (grau P.A.) e do substrato p-nitrofenil 
fosfato. os agentes químicos foram testados em concentra-
ções que variaram de 0 (controle) a 5,0 mM. No caso dos 
agroquímicos , utilizou-se dimetilsulfóxido como coadjuvante 
de solubilidade. A absorbância do p-nitrofenol formado foi 
medida nos 405nm. do A análise dos resultados foi realizada 
pelo Programa Statgraphycs ® Plus version 5.1, o que per-
mitiu estimar a Concentração de Inibição Média (CI50) e seu 
intervalo de confiança 95%.

Resultados: A comparação dos resultados demonstrou que 
somente os metais manifestaram um considerável efeito ini-
bitório (~50%, ou maior) na enzima dos extratos. Os valores 
de concentração de inibição média (CI50) referentes à enzima 
extraída do peixe foram 0,14 e 0,65 mM, respectivamente 
para o Hg2+ e Cu2+. Para a fosfatase extraída de D. similis, 
a CI50 do Al3+ foi equivalente a 1,97 mM.

Discussão: Devido ao relativamente baixo valor do parâ-
metro de inibição para hg2+, tal propriedade inibitória pode-
ria ser usada como uma ferramenta na indicação da presença 
de metais em amostras ambientais. A medida da atividade da 
fosfatase ácida tem potencial de uso como biomarcador do 
efeito de metais em ambas as espécies estudadas. 

Agência de Fomento: embrapa, cNPq e Fapesp 
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AM03 - UTILIZAÇÃO DE BIOMARCADORES 
GÊNICOS NA DETECÇÃO DE CONTAMINAÇÃO 
AMBIENTAL NO MEXILHÃO MyTilUs EdUlis

coIMBRA, R.1; MoNTeIRo, M.1; ReIS, S.1;  
SANDRINI, J.Z.1

1. FURG - Fundação Universidade do Rio Grande (Av. Itália 
km8)

Introdução: os ambientes estuarinos possuem fauna e 
flora ricas e variadas, porém, a grande industrialização e 
ocupação desordenada das margens da Lagoa dos Patos e seu 
estuário contribuem para a geração de impactos ambientais 
neste importante ecossistema do sul do Brasil. Assim, estes 
ambientes são constantemente submetidos à contaminação 
por xenobióticos diversos, os quais podem exercer seus 
efeitos inicialmente no nível molecular e bioquímico. Neste 
sentido, pode ser proposto que mudanças no perfil transcricio-
nal de genes específicos podem representar um poderoso bio-
marcador para evidenciar os efeitos de poluentes ambientais.

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil de 
expressão dos genes que codificam para as enzimas catalase 
(CAT), superóxido dismutase (SOD) e Glutationa S-transfe-
rase (GST) e para a proteína de choque térmico HSP70 do 
mexilhão Mytilus edulis em locais com diferentes históricos 
de contaminação ambiental.

Metodologia: Os mexilhões foram coletados em dois 
pontos do litoral sul do Rio Grande do Sul com diferentes 
históricos de contaminação. como ponto controle foi esco-
lhido o Farol conceição e como ponto poluído foi escolhido 
os Molhes, ambos localizados na cidade de São José do 
Norte/RS, sendo o último ponto influenciado pelo Porto do 
Rio Grande e toda a saída da Lagoa dos Patos. Após a coleta, 
os animais foram dissecados e amostras de brânquias foram 
utilizadas para extração de RNA total e síntese de cDNA e a 
expressão dos genes cat, sod, gst pi e hsp70, bem como dos 
genes normalizadores ef1 alpha e 18s, foi analisada através 
da técnica de PcR em tempo real, com a utilização do corante 
SYBR Green como marcador fluorescente.

Resultados: os animais do local poluído apresentaram a 
expressão dos genes sod, gst pi e hsp70 significativamente 
aumentadas (p0,01) em função do local de coleta.

Discussão: As proteínas codificadas pelos genes analisa-
dos são conhecidas por atuarem no sistema de defesas contra 
o estresse celular, sendo que estes resultados podem indicar 
uma mobilização das defesas celulares nas brânquias de 
mexilhões coletados nos Molhes. Este aumento na expressão 
gênica indica um investimento em proteção à longo prazo, 
podendo levar a um aumento ou manutenção na quantidade 
destas proteínas.

Agência de Fomento: cNPq

AM04 - NÍVEIS DE ESTANHO EM POPULAÇÃO 
AMBIENTALMENTE EXPOSTA NA REGIÃO AMA-
ZÔNICA

AZeveDo, S.v.1; MARQueS, R.c.1; MoReIRA, F.R.1

1. FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz (Rua Leopoldo Bulhões, 
1480. Manguinhos)

Introdução: o estanho é um metal relativamente escasso 
na natureza que ocorre principalmente na forma de Sno2. É 
utilizado na indústria por possuir características como baixo 
ponto de fusão e afinidade em formar ligas. A exposição ao 
metal e seus compostos pode produzir diversos efeitos nos 
sistemas neuro, hemato e imunológicos, além de danos ao 
fígado e rins.

objetivo: o objetivo desse trabalho foi determinar o nível 
de exposição a estanho em população da Vila Massangana, 
Ro.

Metodologia: Foi utilizada a técnica de espectrometria de 
absorção atômica no forno de grafite. Realizamos um estudo 
seccional entre adultos residentes na vila Massangana. o 
estudo foi realizado com dois grupos populacionais cons-
tituídos de 22 adultos residentes na vila e 11 indivíduos do 
grupo controle. As análises foram realizadas através do teste t 
e para variáveis quantitativas contínuas foi feita a correlação.

Resultados: A exatidão foi verificada pela análise de 
materiais de referência. Para a urina, foi utilizada a amostra 
Seronorm Urine (54,6 ± 2,7 µg L-1), tendo como resultado 
54,3 ± 1,6, enquanto que o Contox I Serum (3,0 ± 2 µg L-1) 
foi utilizado para o sangue, cujo resultado foi 2,90± 1,25. 
A concentração de estanho foi determinada em amostras de 
sangue e urina de 22 indivíduos (sangue: 10,5 ± 1,7 µg L-1; 
urina; 3,2 ± 1,1 µg L-1) da população de Vila Massangana 
e 11 pessoas (sangue: 8,4 ± 1,2 µg L-1; urina; 1,0 ± 0,5 µg 
L-1) do grupo comparativo.

Discussão: Houve diferença estatisticamente significativa 
(p< 0,050). O protocolo de pesquisa foi avaliado e aprova-
do pelo comitê de Ética em Pesquisa, escola Nacional de 
Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação oswaldo cruz, 
sob o n° 205/07.

Agência de Fomento: Fiocruz
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AM05 - DETERMINAÇÃO DE CÁDMIO EM TECI-
DO HEPÁTICO DE PEQUENOS CETÁCEOS  
ODONTOCETOS DA COSTA NORTE DO RIO DE 
JANEIRO, BRASIL

LeMoS, L.S.1; MIRANDA FILho, A.L.1; SIcILIANo, 
S.2,3; MouRA, J.F.2,3; cAMPoS, R.c.4

1. ENSP/FIOCRUZ - Programa de Saúde Pública e Meio Am-
biente (Rua Leopoldo Bulhões, 1480 - Manguinhos, RJ - CEP: 
21041-210)
2. ENSP/FIOCRUZ - Departamento de Endemias Samuel Pessoa 
(Rua Leopoldo Bulhões, 1480 - Manguinhos, RJ - CEP: 21041-
210)
3. GEEM-Lagos - Grupo de Estudos de Mamíferos Marinhos da 
Região dos Lagos (Rua Leopoldo Bulhões, 1480 - Manguinhos, 
RJ - CEP: 21041-210)
4. PUC-Rio - Laboratório de Absorção Atômica (Rua Marquês de 
São Vicente, 225, Gávea, RJ - CEP: 22451-900)

Introdução: o ecossistema marinho vem sofrendo pro-
gressivamente com a introdução de contaminantes que afetam 
a qualidade do meio e sua biodiversidade. os organismos 
marinhos incorporam estes contaminantes através da cadeia 
alimentar ao longo de suas vidas, podendo comprometer a sua 
saúde. os cetáceos odontocetos apresentam hábito alimentar 
carnívoro e ocupam o nível trófico mais alto, sendo as vítimas 
finais dos processos de bioacumulação e biomagnificação.

objetivo: este estudo visa apresentar dados inéditos sobre 
os níveis de cádmio presentes em cetáceos da costa norte do 
Rio e Janeiro e compará-los com dados da literatura.

Metodologia: Foram analisadas amostras de fígado de 22 
exemplares de pequenos cetáceos representando sete diferen-
tes espécies recolhidas entre 2001 e 2010: Feresa attenuata, 
Orcinus orca, Pontoporia blainvillei, Sotalia guianensis, 
Stenella frontalis, Steno bredanensis e Tursiops truncatus. 
A determinação do cádmio foi realizada através do método 
de espectrometria de absorção atômica com forno de grafite.

Resultados: As concentrações do metal variaram de 0,00 a 
6,32 μg.g-1 peso úmido, e o comprimento total corpóreo de 80 
a 469 cm. O coeficiente de Spearmann indicou uma correlação 
positiva entre a concentração de cádmio e o comprimento 
total (r = 0,26; p > 0,05). Já o teste qui-quadrado apontou a 
ausência de diferenças estatisticamente significativas entre 
os sexos para as concentrações de cádmio e o comprimento 
total (p > 0,05).

Discussão: A média das concentrações por espécie foi 
maior para S. frontalis, que apresenta hábito alimentar dife-
renciado das outras espécies, onde as lulas são os principais 
itens de sua dieta. os cefalópodes são capazes de acumular 
mais cádmio do que outros invertebrados marinhos, assim 
sendo, uma ingestão mais frequente destes organismos ca-
racteriza uma maior acumulação do metal. conclui-se que é 
de extrema importância para o monitoramento ambiental e 
para a conservação destes animais que uma vigilância sobre 
os seus níveis de cádmio seja realizada.

AM06 - ESTUDO SOBRE A EFICIÊNCIA DO MATE-
RIAL HIDRORREPELENTE DA VESTIMENTA DE 
PROTEÇÃO DO TRABALHADOR RURAL 

eSPANhoL, M.1; oLIveIRA, M.1; NeTo, J.G.M.1

1. UNESP - FCAV - Universidade Estadual Paulista - Campus 
Jaboticabal (Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane s/nº - 
Jaboticabal - São Paulo)

Introdução: os defensivos agrícolas são produtos quími-
cos empregados na agricultura e podem intoxicar os aplica-
dores durante a manipulação e aplicação. como medidas de 
proteção pessoal destacam-se os equipamentos de proteção 
individual (ePIs). estes devem ser comercializados ou uti-
lizados com a indicação do Certificado de Aprovação (CA), 
que deverá ser expedido pelo órgão competente nacional. Para 
isto, é necessário realizar testes de eficiências das vestimentas 
de proteção por meio de laboratórios creditados no Ministério 
do Trabalho e do emprego (MTe). Tais testes são realizados 
de acordo com normas internacionais da ISo para avaliação 
da eficiência do EPIs.

objetivo: este trabalho objetivou avaliar a repelência, 
retenção e penetração tanto do material de proteção quanto 
das costuras dos tecidos. 

Metodologia: os testes foram avaliados de acordo com os 
procedimentos estabelecidos na norma ISO 22608: 2004, para 
o material de proteção e costura. o produto químico utilizado 
foi o inseticida organofosforado clorpirifós (Produto comer-
cial Nufos 480 EC). Aplicou-se o produto puro diretamente 
nos tecidos das vestimentas, afim de simular o manuseio do 
preparador de caldas. o teste foi realizado na temperatura de 
23 + 2°C e umidade relativa de 60 + 10%. Foram amostrados 
tecidos (8x8 cm2), retirados da vestimenta de proteção utiliza-
das na operação de pulverização costal de herbicidas em cana 
de açúcar e de tratorista na pulverização da cultura de citrus. 

Resultados: Todas as vestimentas de proteção após cada 
procedimento de pulverização no campo foram lavadas 5, 10, 
20 e 30 vezes. As lavagens foram realizadas em máquinas 
industriais com sabão de coco. o tecido de vestimentas novas 
de proteção foram lavados em laboratório por meio da norma 
ISO 6330 por mesmo número de vezes que nas condições em 
campo. O tecido analisado possuía na sua constituição 100% 
algodão com tratamento hidrorrepelente, com gramatura de 
143,4 g/m2. Após as analises os tecidos e costuras foram 
classificados pela norma ISO 27065 que utiliza a porcentagem 
de penetração do produto aplicado sobre o tecido. A porcenta-
gem igual ou maior que 5% de penetração do produto através 
do tecido limita o uso da vestimenta. A repelência do tecido 
diminuiu ao longo das lavagens para as três condições nas 
quais foram submetidos. os tecidos utilizados na cultura de 
cana de açúcar obtiveram penetração de 4,03 (tecido novo) 
a 49,45% (30 usos e lavagens), enquanto que a penetração 
do tecido utilizado na condição de uso no citrus foi de 4,68 a 
73,21%. O resultado de penetração do inseticida puro sobre 
a costura do tecido foi menor no material novo. 

Discussão: De acordo com a classificação da ISO 27065, 
o tecido utilizado na cana de açúcar possuiu vida útil de 0 
lavagem, enquanto que o utilizado no citrus foi de 5 usos 
e lavagens. A vida útil para as costuras foi de 0 lavagens, 
alcançada somente para o material novo.
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AM07 - A EFICIÊNCIA DE SEIS MATERIAIS DE 
PROTEÇÃO HIDRORREPELENTES EM CONTATO 
COM GLIFOSATO PURO E DILUÍDO

MADuReIRA, T.L.1; eSPANhoL, M.1; NeTo, J.G.M.1

1. UNESP, FCAV - Universidade Estadual Paulista, Campus 
Jaboticabal (Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane s/nº - 
Jaboticabal - São Paulo)

Introdução: A saúde e a segurança dos trabalhadores en-
volvidos na mistura, preparação e aplicação de agrotóxicos 
podem ser afetadas pela exposição dérmica mais de 99% 
da exposição total pelas diversas condições de trabalho. 
Através da NR 6 toda a empresa fica obrigada a fornecer, 
gratuitamente ePI adequado ao risco de segurança, sendo 
necessário a emissão de laudos técnicos sobre de eficiência 
das vestimentas de proteção do trabalhador rural para sua 
comercialização. Estes testes de eficiência são realizados 
de acordo com laboratórios creditados baseados em normas 
da ISo.

objetivo: o presente trabalho teve por objetivo avaliar a 
proteção proporcionada por oito materiais hidrorrepelentes 
não lavados e após 5, 10, 20 e 30 lavagens contra o agrotóxico 
glifosato puro e diluído.

Metodologia: os testes foram avaliados de acordo com 
os procedimentos estabelecidos na norma ISO 22608: 2004 
e classificada quanto sua vida útil pela a norma ISO 27065. 
A norma ISO 27065 classifica materiais que apresentam 
penetração acima de 5% estão reprovados no teste e não são 
mais eficientes. O herbicida glifosato puro (480 g .L-1) ou 
diluído a 5% foi utilizado no teste devido sua ampla comer-
cialização no Brasil . Os seis materiais sem e com 5, 10, 20 e 
30 lavagens foram os tecidos: verde, cinza, cru, polar e dois 
tipos de camuflado que apresentaram diferentes gramaturas.

Resultados: A maioria dos materiais testados com glifosa-
to puro apresentaram , a partir da décima lavagem diferença 
entre si em relação a repelência. A repelência dos materiais 
testados variaram de 99,11a 92,62% com glifosato puro. A 
retenção e a penetração dos materiais testado com glifosate 
puro aumentou ao longo das lavagens. os materiais com 
maior penetração foram o cru e camuflado 2, que apresentam 
menor gramatura. A penetração do glifosato diluído a 5% nos 
materiais cinza, verde e camuflado 2 não foram significativa 
ao longo das lavagens. o tecido cru e polar apresentaram 
penetração com glifosato diluído acima de 5% em 5 usos 
e lavagens, ou seja esses materiais não podem ser usados e 
lavados 5 vezes. 

Discussão: Todos os materiais estudados podem ser la-
vados até 30 lavagens quando testados com glifosato puro 
pois resultaram em penetração menor que 5 %, exceto para o 
material Camuflado 2 que apresentou vida útil de 20 lavagens 
(penetração maior que 5% em 30 lavagens). Concluímos que 
o glifosato quando ele é diluído a 5% em água ele aumenta a 
penetração através dos tecidos. Tecidos com maiores grama-
turas são mais eficientes para a proteção contra o glifosato. O 
número de usos e lavagens das vestimentas também afetam 
a eficiência dos materiais de proteção.

AM08 - AVALIAÇÃO DOS EFEITOS CENTRAIS 
INDUZIDOS PELO TRICLORFON EM INSETOS

STuRMeR, G.1; heBeRLe, M.1; Lucho, A.P.1; FRAN-
co, J.L.1; BeLo, c.A.D.1

1. UNIPAMPA - Fundação Universidade Federal do Pampa 
(www.unipampa.edu.br)

Introdução: o Triclorfon é um inseticida organofosforado 
amplamente utilizado no controle de pragas. Sua influência 
sobre o sistema nervoso de insetos foi pouco avaliada.

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi estudar a influên-
cia do Triclorfon sobre o comportamento de “grooming” em 
baratas da espécie Phoetallia palida.

Metodologia: Foi usado o produto (Triclorvet®), dissolvi-
do em solução salina para insetos (0.15mM, pH 7.2). Animais 
adultos de ambos os sexos foram mantidos em insetário (20-
25°C), com água e ração ad libitum. O comportamento de 
“grooming” reflete a ativação de uma rede neural modulada 
pelo sistema nervoso central e compreende o movimento co-
ordenado das antenas e patas (Libersat e Pflueger, Bioscience, 
54, 17-25, 2004). A atividade de grooming foi avaliada essen-
cialmente como descrito por Libersat (J. com. Physiol., 189A, 
497-508, 2003) em caixa circular de 20x15cm de altura. O 
número de groomings foi contabilizado visualmente durante 
30min e os resultados expressos como média ± erro padrão. 
Os animais foram injetados (20µl/inseto) na terceira porção 
abdominal com solução salina (controle) ou com diferentes 
concentrações de Triclorfon. Na análise estatística usou-se 
o teste não paramétrico “t” de Student onde p.

Resultados: os animais controle (salina) desenvolveram 
60±2 groomings em 30min. Diferentes concentrações de 
Triclorfon (0.6µM, 1.2µM e 2.4µM), induziram alterações 
dose-dependente no número de groomings. Assim, quando a 
dose de 1.2µM foi ensaiada, obteve-se um aumento de 380% 
na taxa de grooming (n=6, p<0.05).

Discussão: o comportamento de grooming está associado 
a uma elevação da liberação de monoaminas sobre o sistema 
nervoso central de insetos em especial a de dopamina (Liber-
sat e Pflueger, 54, 17-25, 2004). Evidências demonstram a 
presença de autoreceptores colinérgicos no sistema nervoso 
monoaminérgico de insetos (osborne, Pharmacol. Ther., 
69, 117-142, 1996).com base nesses resultados podemos 
concluir que o Triclorfon atua sobre o sistema nervoso cen-
tral de insetos possivelmente por interferir na liberação de 
neurotransmissores monoaminérgicos. 
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AM09 - DETERMINAÇÃO DE DDT TOTAL EM 
AMOSTRAS DE PEIXES DO MUNICÍPIO DE 
BARCARENA, ESTADO DO PARÁ

LoPeS, A.S.c.1; MeNDeS, R.A.1; FeRReIRA, T.R.S.1; 
RochA, c.c.S.1

1. IEC - Instituto Evandro Chagas (Belém Pará- Brasil)

Introdução: o DDT e seus metabólitos por serem com-
postos pouco solúveis em água acumulam-se facilmente em 
plantas e tecidos gordurosos de mamíferos, peixes e aves, 
além de aderir-se firmemente ao solo, onde é degradado para 
DDe e DDD, formados a partir da ação microbiana ou reações 
químicas e/ou fotoquímicas. este composto é altamente per-
sistente no meio ambiente, acumula-se na cadeia alimentar e 
no tecido adiposo, podendo estar envolvido em mecanismos 
de indução ao câncer de mama, de testículos e próstata, além 
de distúrbios neurocomportamentais e disfunções sexuais e 
efeitos sobre o sistema nervoso central.

objetivo: Avaliar os níveis de DDT e seus metabólitos 
(DDE e DDD) em amostras de peixes consumidas pela popu-
lação da região, coletadas no município de Barcarena, estado 
do Pará, no qual houve uma utilização indiscriminada de DDT 
durante várias décadas, em campanhas de saúde pública, no 
combate do vetor transmissor da malária, e verificar se os 
níveis encontrados podem de alguma forma representar risco 
à saúde da população.

Metodologia: Foram analisadas 50 amostras de pescado 
(músculo), em peso úmido, das espécies dourada e pescada 
Branca, ambas de hábito alimentar carnívoro. As amostras 
de pescado foram extraídas com n-Hexano por Extração 
Assistida por Microondas (MSAe), e quantificadas por 
Cromatografia Gasosa com detector de captura de elétrons 
(cG-ecD).

Resultados: os valores médios encontrados foram de 
150,12 ± 39,22; 69.76 ± 12,75 ng.g-1, respectivamente de 
DDT total para os peixes dourada (nome cientifico) e pescada 
branca (nome cientifico). A razão DDE/DDT encontrada foi 
baixa na maioria das espécies analisadas, variando de 0,189 
a 0,632, o que pode ser atribuído ao passivo ambiental ge-
rado ao longo dos anos, o que sugere uma exposição mais 
recente ao DDT.

Discussão: Os resultados de DDT total foram baixos em 
todas as espécies de peixes estudadas, estando dentro do limite 
máximo aceitável pela EPA que é de 5,0 mg.g-1. Entretanto, 
fazem-se necessários estudos ecotoxicológicos mais apurados 
para um melhor dimensionamento dos riscos ambientais na 
região em estudo. 

Agradecimentos: Fundação de Amparo de Pesquisa da 
Amazônia (FIDeSA).

Agência de Fomento: Fundação de Amparo de Pesquisa 
da Amazônia (FIDeSA)

AM10 - GENOTOXICIDADE DE AMOSTRA DE 
LODO TÊXTIL EM lACTUCA sATivA L.

SILvA, M.P.1; BARBoSA, S.1; MASeLLI, B.S.1; RoDRI-
GueS, L.c.A.1; PeReIRA, F.J.1; kuMMRoW, F.2

1. UNIFAL-MG - Universidade Federal de Alfenas (Rua Gabriel 
Monteiro da Silva, 700 Centro - Alfenas/MG - CEP: 37130-000)
2. UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo (Rua Prof. 
Arthur Riedel, 275 Eldorado - Diadema/SP - CEP: 09972-270)

Introdução: A alta variedade de produtos tóxicos utili-
zados pela indústria têxtil faz desta uma das mais poluentes 
do mundo. O tratamento de efluentes têxteis gera um tipo 
de resíduo sólido denominado lodo têxtil, que pode conter 
substâncias tóxicas. Por ser um método sensível e de baixo 
custo para a avaliação de toxicidade, o bioensaio vegetal tem 
sido amplamente utilizado. 

Objetivo: Neste trabalho, efeitos genotóxicos de amostras 
de lodo têxtil foram avaliados através de alterações no índice 
mitótico (IM) e ocorrência de anormalidades cromossômicas 
(Ac) utilizando como bioteste aquênios de alface (Lactuca 
sativa L. cv. Babá de verão).

Metodologia: O lodo coletado em indústria têxtil em 
Alfenas-MG, foi pulverizado e solubilizado (1:2 m/v) sob 
agitação por 24 horas. A partir da solução inicial foram uti-
lizadas cinco concentrações (0 - 0,0625 - 0,125 - 0,25 - 0,5 
g.mL-1) e aplicadas (2 ml) em placas de Petri forradas com 
papel filtro contendo 50 aquênios de alface e mantidas em 
câmara tipo B.O.D. a 25±2ºC, sob luz constante. Para as 
análises citogenéticas pontas de raízes foram pré-tratadas e 
coradas com reativo de Schiff e as lâminas confeccionadas 
pelo método de esmagamento. Para o IM foram avaliadas 
6000 células por tratamento. Para a quantificação de AC 
foram avaliadas 8000 células por tratamento, utilizando 
como critério a ocorrência de micronúcleos, cromossomos 
pegajosos, c-metáfases, pontes e quebras cromossômicas. o 
experimento foi conduzido em delineamento blocos casuali-
zados com parcelas subdivididas no tempo com 5 tratamentos, 
e duas repetições de 30 avaliações. Os dados foram subme-
tidos à análise de variância e regressão.

Resultados: os valores de IM apresentaram comporta-
mento linear decrescente (y = 7,208765 – 1,474081x) e R2 
= 96,9%, evidenciando uma influência negativa do aumento 
das concentrações de lodo sobre a divisão celular. A porcenta-
gem de anormalidades apresentou um comportamento linear 
crescente (R2 = 98,1%) e teve sua frequência aumentada 
com o aumento da concentração conforme o modelo (y = 
1,498 + 0,95x). 

Discussão: A ocorrência desses distúrbios citogenéticos 
evidenciados no bioteste mostram que embora o lodo têxtil 
seja proveniente de um processo de tratamento adequado às 
normas vigentes, apresentam ainda componentes toxicantes 
que podem levar a contaminação ambiental e afetar direta-
mente organismos vegetais. Portanto, a disposição do lodo 
têxtil no ambiente ou sua reutilização em sistemas agrícolas 
deve ser repensada. 

Agência de Fomento: Fapemig
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AM11 - AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E EX-
POSIÇÃO A ORGANOCLORADOS EM GRUPO 
POPULACIONAL ADEPTO DA ALIMENTAÇÃO 
VEGETARIANA

GoMeS, A.R.1; SANToS, T.P.1; RoSA, A.c.S.1; TABA-
LIPA, M.1; MeNeZeS, M.A.c.1; ALveS, S.R.1; SARcI-
NeLLI, P.N.1

1. CESTEH/ENSP/FIOCRUZ - Laboratório de Toxicologia/CES-
TEH/ENSP/FIOCRUZ (Rua Leopoldo Bulhões, nº 1480, Rio de 
Janeiro, RJ, CEP:21041-210, Brasil)

Introdução: A antropometria vem sendo usada para avaliar 
o estado nutricional dos indivíduos e/ou grupos populacionais 
nos diferentes ciclos de vida, e a relação com exposição a 
xenobióticos pela dieta. O perfil de distribuição da gordura 
corporal é um importante determinante dos níveis circulantes 
de organoclorados (OC), dada a alta lipofilicidade dessas 
substâncias e a capacidade de armazenamento no tecido 
adipoo.

objetivo: Determinar os preditores dos níveis de oc em 
adultos não expostos e investigar possíveis efeitos correla-
cionados, em grupos populacionais com dietas específicas, 
funcionários do hospital Adventista Silvestre no Rio de 
Janeiro, com o objetivo de propor recomendações para a 
diminuição da incorporação de oc a partir da dieta.

Metodologia: Participaram 47 voluntários de ambos os 
sexos, no período de janeiro a dezembro de 2010. A coleta 
de sangue foi feita em jejum. A avaliação da exposição à 
oc foi feita pela análise de 29 oc no plasma, sendo 25 
agrotóxicos e 4 PCB, através de extração em fase sólida, 
seguida de cromatografia gasosa com detecção por captura de 
elétrons. um questionário geral foi utilizado para a coleta de 
informações sobre o histórico reprodutivo, sócio-econômicas, 
demográficas, hábitos de vida, saúde, exposição domiciliar 
a agrotóxicos, e um específico de frequência de consumo 
alimentar. A avaliação nutricional foi feita através do IMc 
e os pontos de corte adotados seguem a recomendação da 
organização Mundial da Saúde.

Resultados: Das 29 mulheres, 18 apresentaram risco 
aumentado para doenças cardiovasculares e entre os 18 
homens, 6 apresentaram risco aumentado. Para o IMc, 21 
mulheres e 11 homens apresentaram obesidade ou sobrepeso. 
houve correlação (Spearman) positiva entre endosulfan1 e 
circunferência da cintura, (r=0,86, p=0,019).

Discussão e conclusão: os resultados encontrados mos-
tram a relação do padrão de distribuição do tecido adiposo 
nesses indivíduos e o risco de morbi-mortalidade, e a asso-
ciação de um parâmetro antropométrico e níveis de endo-
sulfan, agrotóxico organoclorado com uso ainda permitido 
na agricultura.

AM12 - TOXICIDADE DO TWEEN 20 SOBRE O 
ORGANISMO-TESTE lACTUCA sATivA L.

RoDRIGueS, L.c.A.1; BARBoSA, S.1; SILvA, M.P.1; 
MASeLLI, B.S.1; PeReIRA, F.J.1; kuMMRoW, F.2

1. Unifal-MG - Universidade Federal de Alfenas (Rua Gabriel 
Monteiro da Silva, 700 Centro - Alfenas/MG - CEP: 37130-000)
2. UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo (Rua Prof. 
Arthur Riedel, 275 Eldorado - Diadema/SP - CEP: 09972-270)

Introdução: A extração orgânica tem se destacado como 
importante ferramenta no processo de extração de contami-
nantes de amostras ambientais. em muitas circunstâncias a 
utilização de extratos em bioensaios vegetais fica inviabiliza-
da pela sua baixa solubilidade em água. Os solventes orgâni-
cos são comumente empregados na solubilização de extratos, 
porém os riscos genotoxicológicos sobre organismos-teste 
ainda estão pouco estudados. O detergente e emulsificante 
Tween® tem sido utilizado com esta finalidade.

objetivo: o objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta 
do complemento cromossômico de alface (Lactuca sativa 
L., cv. Grands Rapids) exposto a diferentes concentrações 
de Tween 20, observando-se os padrões de índice mitótico 
(IM) e anormalidades cromossômicas (Ac).

Metodologia: Soluções aquosas de 0, 5, 10, 15 e 25% 
(v/v) de Tween 20 foram preparadas e aplicadas (2 ml) em 
placas de Petri forradas com papel filtro contendo 30 aquênios 
de alface e incubadas por 24 horas em BOD a 20±2ºC, sob 
fotoperíodo de 12 horas. Para as análises citogenéticas pontas 
de raízes foram pré-tratadas e coradas com reativo de Schiff e 
as lâminas confeccionadas pelo método de esmagamento. em 
cada tratamento foram avaliadas 3000 células para a avaliação 
do IM. A quantificação de AC foi realizada em 8000 células 
por tratamento, utilizando como critério a ocorrência de 
micronúcleos, cromossomos pegajosos, c-metáfases, pontes 
e quebras cromossômicas.

Resultados: os valores de IM apresentaram comporta-
mento linear decrescente (y = 6,897 - 0,030x) com p.

Discussão: Ainda que o bioensaio vegetal não seja o mais 
sensível dos ensaios ecotoxicológicos, as menores concen-
trações testadas apresentaram efeito genotóxico suficiente 
para afetar o processo normal de divisão celular. evidencia-
-se, portanto, que concentrações mais elevadas do solvente 
testado induzem a ocorrência de distúrbios cromossômicos 
durante o ciclo mitótico podendo ocasionar interferências nos 
processos fisiológicos da germinação e do desenvolvimento 
inicial da alface. Isso pode levar a inferências equivocadas 
em ensaios de fitotoxicidade que envolvam a solubilização 
de extratos em Tween 20 nas concentrações testadas.

Agência de Fomento: cAPeS
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AM13 - COMPORTAMENTO FITOTÓXICO DE 
EFLUENTES DE UMA INDÚSTRIA TÊXTIL

SILvA, F.A.1; BARBoSA, S.1; RoDRIGueS, L.c.A.1; 
SILvA, M.P.1; PeReIRA, F.J.1

1. Unifal-MG - Universidade Federal de Alfenas (Rua Gabriel 
Monteiro da Silva, 700 Centro - Alfenas/MG - CEP: 37130-000)

Introdução: A indústria têxtil é considerada uma das mais 
poluentes do mundo devido aos produtos químicos utilizados 
e grande quantidade de efluentes gerados. A fim de monitorar 
a eficiência dos tratamentos de efluentes testes ecotoxicoló-
gicos têm sido utilizados.

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência 
do tratamento do efluente gerado por uma indústria têxtil de 
Alfenas-MG em relação à toxicidade, por meio de bioensaios 
com alface. 

Metodologia: Foram realizadas coletas mensais do efluen-
te bruto e tratado no período de agosto de 2010 a outubro de 
2010. Os testes de toxicidade foram conduzidos com base 
nos padrões de germinabilidade (G), índice de velocidade 
de germinação (IvG) e número de plântulas normais (NP) 
da alface (Lactuca sativa L., cv Babá de verão). cinquenta 
aquênios foram semeados em placas de Petri forradas com 
papel filtro umedecido com 2,5mL dos efluentes bruto (EB) 
e tratado (ET), controles negativo (água – CN) e positivo 
(ácido abscísico-ABA), mantidas em BOD a 25+2ºC, sob 
fotoperíodo de 12 horas. 

Resultados: A porcentagem de germinabilidade foi obtida 
após 24 horas de cultivo e o IvG foi medido em intervalos 
de 4 horas. O delineamento experimental utilizado foi o 
inteiramente casualizado em esquema fatorial 3x4 com 
4 repetições e as médias foram comparadas pelo teste de 
Scott-knott a 5% de confiança. Para G e IVG, o ET e CN 
foram estatisticamente iguais com as maiores médias. o 
EB e o ABA foram significativamente diferentes entre si 
apresentando as menores médias, respectivamente. houve 
diferença significativa entre as coletas para ambas variáveis, 
evidenciando uma variabilidade na composição dos efluentes 
entre as coletas. o número de plântulas do cN e do cP fo-
ram significativamente diferentes. No entanto, o EB e o ET 
apresentaram comportamento estatístico similar entre si. É 
conhecido que o ABA é um agente inibidor da germinação, 
contudo o EB foi tóxico para os aquênios de alface. Apesar 
de inibir a germinação das sementes o eB gera plântulas 
normais como o eT. No entanto, foi evidenciado que há um 
atraso no desenvolvimento de plântulas.

Discussão: O tratamento de efluentes realizado pela indús-
tria em questão no período observado pode ser considerado 
eficiente com base nas variáveis analisadas, excetuando-se 
o número de plântulas normais. As amostras coletadas na 
referida indústria apresentaram comportamentos fitotóxicos 
distintos.

Agência de Fomento: Fapemig

AM14 - AVALIAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA DE 
ÁREAS AO LONGO DA LAGOA DOS PATOS - RIO 
GRANDE - RS

MAGALhãeS,T.T.1; PINho, G.L.L.1

1. FURG - Universidade Federal do Rio Grande (Avenida Itália 
Km 8 Bairro Carreiros)

Introdução: A Lagoa dos Patos é um ambiente aquático de 
grande relevância ecológica. Por outro lado, pode ser conside-
rada um receptáculo final de poluentes oriundos da ocupação 
de suas margens. A cidade de Rio Grande contribui com esta 
ocupação, a partir de atividades urbanas, agrícolas, além de 
uma forte expansão dos pólos naval e industrial. Ensaios 
ecotoxicológicos são uma importante ferramenta biológica 
para avaliar os efeitos dos poluentes no ambiente aquático.

objetivo: Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi 
avaliar a qualidade do estuário da Lagoa dos Patos, a partir 
de estudos ecotoxicológicos.

Metodologia: Para tal, em novembro de 2010 foram co-
letadas amostras de água e sedimento em 11 pontos ao longo 
do estuário, distribuídos desde as proximidades da cidade 
de São José do Norte (31o58´18.0´´S, 52o04´08.0´´W), até 
a ponta de um dos seus molhes da barra (32o03´41.0´´S, 
52o03´17.6´´W). O sedimento superficial foi obtido utilizan-
do uma draga van veen. A água de sub-superfície, através de 
um amostrador com garrafas de vidro. Para o sedimento, os 
ensaios do tipo integral e elutriato foram realizados com o 
tanaidáceo kalliapseudes schubartii, seguindo metodologia 
adaptada de ZAMBONI (2000). Para a água, os ensaios do 
tipo integral foram realizados com k. schubartii e com o 
copépodo Acartia tonsa, seguindo metodologias adaptadas 
de ZAMBONI (2000) e ISO (1999), respectivamente.

Resultados: Para os ensaios com sedimento integral, elu-
triato e água utilizando k. schubartii, todas as 11 amostras 
foram não-tóxicas, pois apresentaram sobrevivência dos orga-
nismos superior ao limite do método, além de estatisticamente 
iguais ao controle. considerando A. tonsa, as amostras de 
água dos pontos 1 (próximo a São José do Norte) e 7 (junto 
à região portuária) foram tóxicas, enquanto as demais indica-
ram ausência ou indícios de toxicidade (baixo percentual de 
sobrevivência e estatisticamente iguais ao controle).

Discussão: A exemplo dos resultados registrados ante-
riormente na região, k. schubartii não se mostrou sensível, 
indicando assim o baixo potencial desta espécie para o moni-
toramento ambiental. Já o copépode A. tonsa, apresentou-se 
sensível às amostras, apontando diferenças de qualidade am-
biental ao longo do estuário, bem como seu grande potencial 
para uso em monitoramentos.
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AM15 - AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DE TINTAS 
ANTI-INCRUSTANTES SOBRE O COPÉPODO 
ACARTIA TONSA (DANA, 1949)

SouZA, R.1; PINho, G.1

1. FURG - Universidade Federal do Rio Grande (Carreiros)

Introdução: As embarcações presentes em regiões por-
tuárias contribuem de forma expressiva para a degradação 
ambiental. Dentre as formas de impacto oriundas das embar-
cações, pode-se ressaltar a liberação de compostos tóxicos 
presentes em tintas anti-incrustantes. Ensaios ecotoxicoló-
gicos constituem uma importante ferramenta biológica para 
avaliar os efeitos de poluentes no ambiente aquático.

objetivo: com esse intuito, o objetivo deste trabalho foi 
investigar a toxicidade dos compostos liberados por tintas 
anti-incrustantes comumente utilizadas em áreas litorâneas 
brasileiras.

Metodologia: Os ensaios ecotoxicológicos foram reali-
zados utilizando o copépodo Acartia tonsa (DANA,1949), 
cultivados nas instalações do Laboratório coNeco (FuRG). 
Foram selecionadas duas tintas anti-incrustante, Supermarine 
AF Ionex MB (Renner) e Micron Premiun (International). 
Para produzir a solução de exposição, placas metálicas de 
25 cm2 foram pintadas com cada uma das tintas. Após a 
secagem, as placas foram presas por fios inertes, submersas 
em água do mar na salinidade 30, em béqueres de 500 mL 
e mantidas em agitador orbital por um período de 5 dias 
a 20 RPM. Este processo buscou simular a liberação dos 
compostos presentes nas tintas anti-incrustantes do casco 
de uma embarcação recém pintada. Os ensaios de toxici-
dade aguda com o copépodo foram realizados com base na 
metodologia protocolada para A. tonsa (ISo, 1999), onde 
organismos adultos foram expostos à diferentes diluições da 
solução de exposição ( 0,7 a 25% para a Renner e 0,3 a 5% 
para a International), em ensaios estáticos de 48 horas, sem 
fornecimento de alimentação.

Resultados: o elutriato das tintas anti-incrustantes apre-
sentaram CL50 média de 4,02% com um desvio padrão de 
0,6 para a marca Renner e 0,52% com um desvio padrão de 
0,13 para a marca International.

Discussão: os resultados nos mostram um maior potencial 
tóxico gerado pela tinta International.

AM16 - EFEITO BIOLÓGICO DO TWEEN 20 SO-
BRE ASPECTOS GERMINATIVOS DE lACTUCA 
sATivA L.

RoDRIGueS, L.c.A.1; BARBoSA, S.1; MASeLLI, B.S.1; 
SILvA, M.P.1; SANToS, B.R.1; kuMMRoW, F.2

1. Unifal-MG - Universidade Federal de Alfenas (Rua Gabriel 
Monteiro da Silva, 700 Centro - Alfenas/MG - CEP: 37130-000)
2. UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo (Rua Prof. 
Arthur Riedel, 275 Eldorado - Diadema/SP - CEP: 09972-270)

Introdução: os contaminantes presentes nas amostras 
ambientais constituem um dos mais emergentes desafios da 
atualidade. A extração orgânica tem se destacado como uma 
alternativa na identificação dessas substâncias. Entretanto, a 
utilização dos extratos em bioensaios vegetais fica inviabili-
zada pela sua baixa solubilidade em água. Para o sucesso da 
aplicação desses extratos aquosos é necessária a utilização 
de solventes orgânicos, mas muitas vezes não se conhece a 
toxicidade destes aos organismos-teste. Como alternativa, 
tem-se utilizado o detergente e emulsificante Tween®.

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a toxicidade 
do Tween 20 sobre o bioensaio com alface.

Metodologia: Foram testadas 5 concentrações de Tween 
20 (0%, 5%, 10%, 15% e 25%), sendo estas aplicadas (2 
ml) em placas de Petri forradas com papel filtro contendo 30 
aquênios de alface e mantidas em câmara de germinação tipo 
BOD a 20±2oC, sob fotoperíodo de 12 horas. Após 30 horas 
foi aferida a porcentagem de germinação. em um segundo 
experimento as mesmas concentrações foram testadas quanto 
a sua interferência na embebição da semente, utilizando 25mg 
de aquênios de alface em cada placa. A massa dos aquênios 
foi aferida em intervalos de 1h durante as 6 primeiras horas de 
encubação, até a estabilização das massas. Os experimentos 
foram conduzidos em delineamento inteiramente casualizado 
com 5 tratamentos e 4 repetições. os dados foram submetidos 
à análise de variância e de regressão.

Resultados: A germinabilidade apresentou comportamen-
to linear decrescente (y = 25,67 – 0,95x), evidenciando a 
influência negativa do aumento da concentração de Tween 20.

Discussão: A curva de embebição demonstrou que parte 
da inibição da germinação pode ser explicada pelo efeito 
osmótico do Tween 20, tendo em vista a sua elevada massa 
molecular. Isso se deve ao fato de que a massa dos aquênios 
tratados com o solvente se apresentaram menores que a massa 
do controle negativo após o final do cultivo. Portanto, o uso 
do Tween 20 em bioensaios com alface nas concentrações 
testadas pode afetar os padrões de germinabilidade.

Agência de Fomento: Fapemig
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AM17 - ANÁLISE DE MICRONÚCLEO EM CÉLU-
LAS SANGUÍNEAS DE POECiliA viviPARA EX-
POSTO AO COBRE

cARDoZo, J.1; MAchADo, A.1; hoFF, M.1; GoMeS, 
e.1; BIANchINI, A.1

1. FURG - Universidade Federal do Rio Grande (Av. Itália,Km.8 
Carreiros)

Introdução: o cobre (cu) é um metal essencial, porém 
persistente e tóxico a organismos aquáticos quando em 
elevadas concentrações. Para avaliar os efeitos biológicos 
de poluentes metálicos, podem ser empregados biomarca-
dores. Dentre estes, o teste do micronúcleo (MN) fornece 
informações sobre danos no DNA. No presente estudo, este 
biomarcador foi avaliado no peixe. Poecilia vivipara, uma 
espécie abundante na maioria dos ambientes estuarinos e 
costeiros do Brasil.

Objetivo: Avaliar a toxicidade do Cu no peixe P. vivipara 
utilizando-se o teste de MN em células sanguíneas.

Metodologia: Exemplares de P. vivipara foram coletados 
no Arroio do Gelo (Rio Grande, RS) e aclimatados à salini-
dade 24, fotoperíodo 12 h C:12 h E a 20º C, alimentados com 
ração comercial.os organismos receberam alimentação na 
aclimatação, entretanto durante as 96 h de exposição não foi 
oferecido alimento. A água do mar proveniente da estação 
Marinha de Aquicultura (eMA) da FuRG teve a salinidade 
ajustada para 24 com água doce e foi filtrada a 0,5 mm. O 
experimento foi conduzido em 4 grupos: controle, 5, 9 e 20 
ug cu.L-1, tratamentos com N=16, e ausência de alimento. 
Após 96h de exposição, uma amostra de sangue foi coletada 
e foi realizado o esfregaço em lâmina de microscopia. os 
esfregaços foram analisados quanto à freqüência células 
micronucleadas, fragmentos apoptóticos, brotamento do 
núcleo, células binucleadas e células bilobadas.os dados 
foram submetidos à ANOVA, posteriori de Tukey (α= 0,05) 
e à correlação de Spearman (R) (α= 0,05).

Resultados: Para todos os parâmetros avaliados, não 
houve diferença significativa entre os peixes mantidos sob 
condições controle e aqueles expostos ao Cu. Porém, foi 
observada uma correlação significativa (R² = 0.85) entre o 
número de micronúcleos e a concentração de cu.

Discussão: Metais podem induzir danos irreversíveis ao 
DNA, tais como os micronúcleos. estes resultados sugerem 
que P. vivipara talvez não seja um organismo adequado 
para a determinação da toxicidade de Cu, nas concentrações 
limites estabelecidas para os ambientes aquáticos, avaliada 
através do teste de MN em células sanguíneas. Apesar disso, 
detectou-se uma correlação significativa entre a concentração 
de Cu a qual os peixes foram expostos e a freqüência de MN. 
Tal correlação sugere que um aumento na freqüência de MN 
possa ser evidenciado em peixes expostos a concentrações 
maiores de cu que as testadas neste trabalho.

Conclusão: A análise da freqüência de MN em células 
sanguíneas do peixe P. vivipara não é um biomarcador sensível 
da exposição ao Cu em concentrações ambientalmente 
relevantes. 

Agência de Fomento: cNPq

AM18 - AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE METAIS NOS 
SEDIMENTOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DA RE-
GIÃO CARBONÍFERA DE SANTA CATARINA

SANToS, c.R.S.1; RAMoS, T.1; ALEXANDRE, N.Z.2; 
NAScIMeNTo, T.L.2; MAIA, A.h.A.1

1. UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (Campus 
Universitário - Florianópolis)
2. UNESC - Universidade do Extremo Sul Catarinense  
(Criciuma)

Introdução: A região carbonífera de Santa catarina sofre 
influência da exploração, beneficiamento e uso do carvão 
mineral. O processo de lixiviação do solo, bem como a dre-
nagem das águas provenientes das minas de carvão, são os 
responsáveis pelo transporte de metais para os rios, e con-
sequente depósito no sedimento. As alterações no ph e no 
potencial redox, podem retornar os metais à água tornando-se 
uma importante fonte de poluição.

Objetivo: Quantificar os metais pesados presentes no 
sedimento dos rios da região carbonífera de Santa catarina.

Metodologia: Foram realizadas 4 campanhas entre no-
vembro de 2008 e maio de 2010, em municípios com possível 
influência do carvão: Capivari de Baixo, Morro da Fumaça, 
Treviso e Tubarão, sendo Florianópolis o município controle. 
Foram realizadas coletas em três diferentes cenários: corpo de 
água poluído (cP)(2 pontos), ponto de captação de água (cA) 
(4 pontos) e água de manancial (AM)(4 pontos), totalizando 
40 amostras (36 na região carbonífera e 4 controles). As 
concentrações de 10 elementos (As, Al, Cd, Cr, Fe, Hg, Mn, 
Ni, Pb e Zn) foram determinadas por espectofotometria de 
Absorção Atômica. Para análise dos dados foram utilizados 
os valores orientadores da CETESB 2005, da Resolução nº 
420 CONAMA 2009, e ainda avaliação frente ao controle.

Resultados: os metais que apresentaram-se em níveis 
acima do valor de Prevenção foram: As (1 ponto em cP 
em Capivari de Baixo) e Hg (1 ponto em AM em Morro da 
Fumaça). Os níveis médios foram significativamente maiores 
em todos os municípios avaliados em relação ao controle 
para Al, As, Mn, Pb e Zn. os demais metais apresentaram 
níveis maiores pontualmente dependendo do ponto avaliado.

Discussão: considerando que o município controle não 
apresentou nenhum valor acima da Referência de Qualida-
de, conforme a ceTeSB, para qualquer um dos elementos, 
podemos inferir que a extração e manuseio do carvão pode 
estar contribuindo para a contaminação do sedimento com 
metais. No entanto, destaca-se a importância da avaliação de 
outras possíveis fontes em cada cenário para poder estabelecer 
esta relação.

Agência de Fomento: cNPq
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AM19 - EFEITO DO BISFENOL A NA EXPRESSÃOO 
DO NOVO GENE CYP19A2 DO PEIXE POECiliA 
viviPARA (CIPRINODONTIFORME)

ABRIL, S.I.M.1; SILveIRA, S.R.1; ZANeTTe, J.1; MAR-
TINeZ, P.e.1

1. FURG - Universidade Federal do Rio Grande (Av. Itália km 8 
Bairro Carreiros)

Introdução: o Bisfenol A (BPA) é um contaminante 
ambiental presente em produtos plásticos e potencial cau-
sador de desregulação endócrina em organismos aquáticos, 
podendo interferir no desenvolvimento de circuitos neuronais 
e no comportamento sexual. Tais efeitos possivelmente estão 
associados a alterações na enzima aromatase, que sintetiza 
o hormônio estradiol a partir de testosterona. Peixes pos-
suem duas enzimas aromatase conhecidas, uma no cérebro 
(cyp19a2) e outra na gônada (cyp19a1), sendo a primeira, 
induzida ao nível de transcrição gênica por BPA.

Objetivo: Identificar o transcrito cyp19a2 em Poecilia 
vivipara, um peixe recentemente escolhido como modelo para 
estudos de toxicologia ambiental no Brasil. Avaliar os efeitos 
da exposição a BPA na transcrição de cyp19a2.

Metodologia: Para obtenção de um fragmento nucleotí-
dico de cyp19a2 em P. vivipara foram utilizados iniciadores 
degenerados, reação em cadeia da polimerase (PcR), isola-
mento do produto de PCR e sequenciamento. Peixes recém-
-nascidos foram expostos a BPA (0,0μg/L, 2.0μg/L, 10.0μg/L, 
100.0μg/L) durante 96h. Avaliação quantitativa de cyp19a2 
foi realizada por PcR em tempo real.

Resultados: uma sequencia de P. vivipara com 159 
nucleotideos foi identificada e anotada preliminarmente 
como cyp19a2, por apresentar uma identidade da sequencia 
de aminoácidos traduzida de 85 % em relação ao killifish 
Oryzias latipes (ciprinodontiforme). A sequência abrangeu 
as regiões de reconhecimento de substrato SRS4 e região 
estrutural hélice-I da proteína cyP19A2. As concentrações 
de BPA testadas não causaram alteração na expressão gênica 
de cyp19a2.

Discussão: A ausência de indução transcricional de 
cyp19a2 por BPA, observada em recém-nascidos de P. vivipa-
ra, vai de encontro aos estudos realizados em outras espécies 
de peixe, que observaram indução deste gene em órgãos de 
peixes adultos (ex.: cérebro e gônada). Tais diferenças ob-
servadas podem indicar que (1) o mecanismo de regulação 
da transcrição gênica de P. vivipara apresenta diferenças em 
relação a outras espécies estudadas, (2) Peixes no estágio 
alevino (recém-nascido) podem apresentar respostas dife-
rentes de adultos. Esse é o primeiro estudo a identificar uma 
sequência de aromatase em um peixe Ciprinodontiforme/
Poecilidae de ampla ocorrência em locais contaminados da 
costa Atlântica da América do Sul (P. vivipara) e a investigar 
a possível indução deste gene por um contaminante ambiental 
conhecido por causar desregulação endócrina.

Agência de Fomento: cAPeS e INcTTA

AM20 - EXPOSIÇÃO AMBIENTAL DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES AO CHUMBO: AVALIAÇÃO 
MULTIFATORIAL EM COMUNIDADE DO RIO DE 
JANEIRO

MATToS, R.c.o.c.1; XAVIER JUNIOR, E.C.1; cARvA-
Lho, M.A.R.1; MAINeNTI, h.R.D.1; TABALIPA, M.1

1. FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (Rua leopoldo 
bulhôes 1480)

Introdução: Exposições ambientais ao chumbo de 5ug/dL 
são capazes de produzir efeitos neurocognitivos em crianças 
sendo estas mais vulneráveis, pois tem o hábito de levar as 
mãos à boca, possuem taxa de absorção gastrointestinal 
maior e potencialidade neurotóxica mais elevada. Fatores 
importantes a serem considerados na exposição ao chumbo 
em crianças e adolescentes são o status sócio-econômico e 
o perfil nutricional.

objetivo: o estudo foi conduzido no Parque João Goulard 
que é situado em Manguinhos/RJ. A população de estudo 
foi de crianças e adolescentes na faixa etária de 1 a 16 anos 
(n= 63), de ambos os sexos para interrelacionar paramêtros 
sócio-econômicos com indicadores de exposição.

Metodologia: o grupo foi dividido em quatro sub-grupos 
etários de acordo com a RDA, que considera parâmetros 
fisiológicos e metabólicos. Os responsáveis assinaram um 
TecLe, previamente aprovado pelo ceP/eNSP. o trabalho 
foi realizado com o centro de Saúde escola Germano Sin-
val Faria/eNSP. As análises realizadas com o sangue foram 
Pb-S, % de recuperação da ALA-D e ZPP. As amostras de 
urina foram para a determinação ALA-u por hPLc, Pb-u 
e creatinina. A obtenção de dados do consumo de nutrientes 
foi realizada através de questionário, aplicado por uma nu-
tricionista, para determinar o consumo diário de ca, Fe e vit 
D. Os dados sócio-demográficos, juntamente com os valores 
de PBS, foram incluídos em uma análise de componentes 
principais com intuito de compreender as inter-relações entre 
as variáveis, sem indicação de uma variável dependente.

Resultados: As comunalidades na análise revelaram que 
os indicadores com maior representatividade foram: o nú-
mero de moradores da residência, o tipo de piso e o número 
de filhos. Das crianças avaliadas, 4.8% (n=3) apresentaram 
Pb-S acima de 10μg/dL, limite de ação recomendado pelo 
CDC e 40% (n=25) apresentaram valores acima de 6µg/dL. 
Quanto à ALA-D%, 56.7% das crianças apresentaram valores 
abaixo do valor de referência de 40%. Os valores médios de 
ALA-D% dos grupos de crianças com Pb-S abaixo e acima 
de 6µg/dL apresentaram diferenças estatisticamente signifi-
cativas (p=0.000; teste t-Student). Foi encontrada correlação 
positiva e significativa (r=0.460; p=0.000; n=58) entre ALA-
-D% e Pb-S, sem diagnóstico de colinearidade.

Discussão: os grupos de variáveis sócio-econômicas 
representam dimensões do risco que interfererem como de-
terminantes na exposição ao chumbo. A aplicação desse tipo 
de análise na avaliação ambiental desta exposição se mostrou 
eficaz para o objetivo deste trabalho.

Agência de Fomento: cNPq
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AM21 - AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DE 
EFLUENTES LÍQUIDOS DE INDÚSTRIAS DE  
COSMÉTICOS

MeLo, e.D.1; MouNTeeR, A.h.1; BAhIA, R.c.B.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Avenida Peter Henry 
Rolfs, s/n Campus Universitário 36570-000 VIÇOSA - MG)

Introdução: Apesar do benefício em se englobar a ava-
liação ecotoxicológica no monitoramento de efluentes líqui-
dos, há ainda a necessidade em se identificar os compostos 
responsáveis pela toxicidade, possibilitando a sua efetiva 
redução. A Agência de Proteção Ambiental dos estados uni-
dos desenvolveu um método para auxiliar na identificação de 
substâncias tóxicas, conhecido como Avaliação e Identifica-
ção da Toxicidade (AIT), que baseia-se na manipulação das 
amostras através de uma série de processos físicos e químicos, 
objetivando separar grupos de compostos para verificar seu 
potencial tóxico, o que compreende três fases distintas: na fase 
I objetiva-se caracterizar a natureza físico-química dos cons-
tituintes, na fase II identificar as substâncias específicas e na 
fase III confirmar as substâncias responsáveis pela toxicidade.

objetivo: Neste projeto objetivou-se a aplicação da fase 
I do AIT em efluentes tóxicos da indústria de cosméticos.

Metodologia: Em relação à metodologia para AIT, a fase 
I foi dividida em duas etapas, sendo que na primeira todas 
as manipulações foram realizadas sem ajustes de ph. Antes 
e após as manipulações foram realizados testes de toxicidade 
crônica com a alga Pseudokirchneriella subcapitata. Foi 
ainda realizada a caracterização físico-química do efluente.

Resultados: os resultados dos testes antes das manipu-
lações foram de CI25=25,3% e 0,07% nos meses de janeiro 
e fevereiro de 2011, respectivamente. Os resultados obtidos 
após as manipulações estabelecidas na etapa 1 indicaram os 
compostos orgânicos como responsáveis pela toxicidade do 
efluente. Porém, deve-se ainda dar continuidade à segunda 
etapa para maiores esclarecimentos. Os testes para toxi-
cidade aguda (Daphnia similis) e crônica (Ceriodaphnia 
dubia) também indicaram elevada carga tóxica, sendo re-
gistrado CE50=0,15% (toxicidade aguda) e CENO=0,05% 
e CEO=0,1% (toxicidade crônica) em fevereiro. Em relação 
aos resultados das análises físico-químicas, foram detectadas 
concentrações de sólidos em suspensão totais e matéria or-
gânica (DBo e DQo) em desconformidade com os padrões 
para lançamentos de efluentes. Para o parâmetro surfactantes 
obteve-se concentração de 2,4 mg/L LAS em janeiro e de 
70,8 mg/L LAS em fevereiro.

Discussão: observou-se uma grande variação tanto nos 
resultados das análises físico-químicas quanto ecotoxico-
lógicas em ambas as amostras coletadas, o que pode ser 
explicado pela alta variabilidade da produção, representando 
um grande desafio ao projeto. Para a efetiva identificação dos 
constituintes tóxicos, deverão ser realizadas as manipulações 
referentes à segunda etapa da fase I e dar continuidade às 
fases II e III do AIT.

Agência de Fomento: capes, Fapemig

AM22 - AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DE  
LIXIVIADO DE ATERRO SANITÁRIO NO  
TRATAMENTO COMBINADO COM ESGOTO  
SANITÁRIO POR LODOS ATIVADOS

MAGALhãeS, D.N.1; MouNTeeR, A.h.1; PINTo, 
A.G.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Avenida Peter Henry 
Rolfs, s/n Campus Universitário)

Introdução: O lixiviado de aterro, ou chorume, tem com-
posição bastante variada e dependente das características dos 
resíduos aterrados. o seu tratamento combinado com esgoto 
sanitário tem sido uma alternativa vantajosa, mas que ainda 
necessita de estudos.

Objetivo: O objetivo deste trabalho é avaliar a toxicida-
de do lixiviado sobre o esgoto sanitário no co-tratamento 
por processo de lodos ativados, por meio de bioensaios de 
toxicidade e avaliação da atividade microbiana.

Metodologia: Amostras de lixiviado, esgoto sanitário, 
mistura esgoto-lixiviado após adição de lixiviado e efluente 
secundário foram coletadas na estação de tratamento de 
esgotos Barbosa Lage, localizada em Juiz de Fora, MG. o 
lixiviado, proveniente do aterro sanitário Salvaterra, no mes-
mo município, é transportado até a estação, onde é tratado. As 
amostras foram caracterizadas quanto a ph, condutividade, 
DBo5, DQo, nitrogênio kjeldahl, nitrato, nitrito, fósforo to-
tal, e sólidos totais e suspensos, fixos e voláteis. A toxicidade 
aguda sobre o microcrustáceo Daphnia similis foi avaliada 
em todas as amostras e em diferentes proporções de misturas 
esgoto-lixiviado. A atividade microbiana foi avaliada por 
respirometria, expressa como taxa específica de consumo 
de oxigênio (TECO, mgO2/gSST.h), no esgoto bruto e em 
misturas preparadas de esgoto-lixiviado.

Resultados: Nas duas amostragens realizadas até o mo-
mento, o lixiviado apresentou valores maiores que as demais 
amostras em todos os parâmetros analisados, exceto para o 
fósforo, maior no esgoto bruto. Tal fato é uma das caracte-
rísticas que viabilizaria o co-tratamento, uma vez que este 
nutriente é limitante no tratamento biológico de lixiviados. 
O esgoto bruto e o efluente secundário não apresentaram 
toxicidade, enquanto que o lixiviado foi tóxico, com CL50 
variando de 8,8% a 18,2%. Na segunda amostragem, a mistura 
esgoto-lixiviado apresentou toxicidade, com CL50 em torno 
de 40%. As misturas preparadas em bancada foram tóxicas 
quando o lixiviado compunha cerca de 11% da solução, na 
primeira amostragem, e cerca de 5% na segunda amostragem. 
A atividade microbiana, no entanto, foi positivamente afetada 
pela adição do lixiviado ao esgoto, com a TECO variando 
de 46 mg/g.h, no esgoto bruto, a 148 mg/g.h em mistura 
esgoto:lixiviado 80:20% na primeira amostragem, e de 47 
mg/g.h no esgoto bruto para 97 mg/g.h na mistura 80:20%, 
na segunda amostragem.

Discussão: Pode-se inferir então que a adição do lixiviado 
possivelmente provoca estresse metabólico na microbiota, 
afetando a eficiência do tratamento.

Agência de Fomento: cAPeS, FAPeMIG e ceSAMA
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AM23 - ORGANOESTÂNICOS E PARÂMETROS 
METABÓLICOS: ESTUDOS PRELIMINARES

LoPeS, P.F.I.1; DeLGADo FILho, v.S.1; coSTA, M.B.1; 
SILvA, I.v.1; MAeDA, T.c.2; GRAceLI, J.B.1

1. UFES - Universidade Federal do Espírito Santo (Av. Marechal 
Campos, s/nº - Maruípe - Vitória/ES)
2. UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (Av. Brigadei-
ro Trompowsky, s/n, Cidade Universitária)

Introdução: compostos organoestânicos (oT), como tri-
butilestanho (TBT) podem afetar a esteroidogênese, alterando 
parâmetros reprodutivos, através da inibição da aromatase, 
tornando gastrópodes estéreis pelo desenvolvimento de uma 
síndrome denominada imposex. Essas disfunções endócrinas 
podem atingir o sistema reprodutor, de animais mamíferos, 
podendo levar a alterações na lipogênese e outros parâmetros 
metabólicos.

Objetivo: Avaliar a influência dos OT no perfil lipídico e 
metabólico, em função de alterações nos hormônios gonodais 
de ratas.

Metodologia: Foram utilizadas ratas Wistar férteis (200-
250g, ±3 meses de idade). Os animais foram dividos em : 
1) controle (coN, n=5, tratados diariamente com veículo 
por 14 dias via gavage); 2) Tratado com TBT (TBT, n=5, 
100ng/kg, tratados diariamente por 14 dias via gavage). No 
final do experimento, os animais foram sacrificados, tiveram 
sangue coletado, foi avaliado o perfil lipídico (HDL, LDL, 
triglicerídeos, colesterol total), a glicemia, bem como a pe-
sagem das gorduras (perirenal , mesenterial , retroperitonial 
e parametrial) e a histologia do tecido adiposo branco. os 
dados foram expressos como média ±epm, seguido pelo teste 
t Student ( não pareado, p<0,005).

Resultados: encontramos diminuição da dosagem do 
triglicerídeo (TBT: 45.8 ± 2.3, mg/dL n=5) vs CON (57.2 ± 
4.9 mg/dL n=5, p.

Discussão: esses resultados sugerem que alterações sé-
ricas nos hormônios gonodais femininos, causadas por oT, 
afetam função parâmetros metabólicos, ratas em idade fértil.

Agência de Fomento: FAPeS e uFeS

AM24 - AVALIAÇÃO MORFOLOGICA DOS EFEI-
TOS DO THIODAN® EM FÍGADOS DE FÊMEAS 
DE LAMBARIS AsTyANAx biMACUlATUs

MAchADo, M.v.o.1; BeNJAMIN, L.A.1; MARcoN, 
L.1; MoRAeS, J.c.1; RuFATo, P.M.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Av. Peter Henry Rolfs, 
s/n, Centro, Viçosa-Mg)

Introdução: Astyanax bimaculatus é peixe nativo com 
atividade reprodutiva o ano todo, características promissoras 
para pesquisa e estudos de poluição aquática. o fígado é um 
dos principais órgãos na biotransformação de xenobióticos 
e quando exposto a agentes químicos podem sofrer danos 
celulares. O Thiodan® (350g/L de endosulfan), um inseticida 
e acaricida organoclorado recomendado em diversas culturas 
pode atingir cursos d´água.

objetivo: este trabalho avaliou morfologicamente o 
fígado de fêmeas A. bimaculatus sexualmente maduras após 
exposição ao Thiodan®.

Metodologia: Para a exposição ao Thiodan® por 96h, os 
peixes foram divididos em grupos: controle e três concentra-
ções do tóxico (1,15, 2,3 e 5,6µg/L), com três repetições de 
10 peixes cada para cada concentração. Após 96h, seis ani-
mais de cada grupo foram anestesiados com benzocaína e os 
fígados coletados e processados para histologia de rotina. os 
procedimentos seguiram as normas da comissão de Ética do 
Departamento de veterinária/uFv. As lâminas foram coradas 
com azul de toluidina e analisadas em microscópio de luz. 
Dez campos aleatórios para cada animal foram fotografados 
para se medir os diâmetros de seis núcleos e seis citoplasmas 
de hepatócitos de cada animal no programa Image-Pro Plus. 
os resultados das variações nucleares e citoplasmáticas foram 
submetidos à análise de variância, e as médias comparadas 
pelo teste de Duncan.

Resultados: Nos grupos expostos foram observados hi-
peremia, atrofia nuclear, degeneração nuclear com picnose, 
alteração do formato do núcleo, deslocamento do núcleo para 
a periferia do hepatócito, infiltrado leucocitário, desarranjo da 
estrutura cordonal e necrose. Houve redução significativa (P

Discussão: essas alterações podem indicar uma ação 
tóxica, sugerindo que o Thiodan® interferiu na estrutura 
tecidual do órgão de forma moderada. 

Agradecimentos: À FAPEMIG pelo apoio financeiro. 
Agência de Fomento: universidade Federal de vicosa
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AM25 - TOXICIDADE AGUDA DE EFLUENTES 
DE LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 
APÓS TRATAMENTO POR FOTOCATÁLISE HE-
TEROGÊNEA SOLAR

cLeMeNTe, Z.1; JoNSSoN, c.M.1; PReSTeS, e.B.1; 
FeRRAcINI, v.L.1; QueIRoZ, S.c.N.1; ASSALIN, 
M.R.1; SILvA, R.S.c.M.2

1. CNPMA - Embrapa Meio Ambiente (Rod. SP 340, Km 127,5 ; 
Jaguariúna; SP)
2. IFMT - Inst. Fed. de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 
Grosso (Rua Zulmira Canavarros, nº 95 Centro, Cuiaba, MT)

Introdução: Processos Oxidativos Avançados (POAs) são 
um dos mais atrativos métodos para o tratamento de água e 
efluentes. Os poluentes orgânicos são oxidados pelos radicais 
hidroxila (OH•) e mineralizados para água, dióxido de carbo-
no e sais. Neste trabalho, um reator solar de leito fixo tendo 
TiO2 como catalisador, foi utilizado durante 120 minutos 
para tratar efluentes agrícolas provenientes da lavagem de 
equipamentos utilizados na aplicação de pesticidas.

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a toxicidade 
aguda do efluente tratado em comparação com o efluente 
inicial. 

Metodologia: Os efluentes em questão continham os 
pesticidas Paration metílico (PM) e Monocrotofós (Mc). A 
concentração dos pesticidas nos efluentes foram determinadas 
por LC/MSMS. Para o efluente contendo PM, a concentração 
inicial foi de 19 mg/L e após o tratamento foi reduzida para 
0,04 mg/L. Para o efluente contendo MC, a concentração 
inicial foi de 50 mg/L, sendo totalmente degradado após o 
tratamento. Os testes de toxicidade foram realizados com o 
microcrustáceo Artemia salina (48h de vida/pós-eclosão), 
exposto durante 48h às concentrações de 0 (controle), 1, 10 
e 100% do efluente. A concentração efetiva média que inibiu 
50% da mobilidade dos organismos (CE50-48h), e seu inter-
valo de confiança 95%, foram calculados através do software 
Statgraphics Plus version 5.

Resultados: O valor de CE50-48h para o efluente inicial 
contendo PM foi de 42,7 (30,1–63,2) %, o que corresponde 
a 8,1 (5,7–12,0) mg/L de PM e está de acordo com dados 
da literatura. Comparando o efluente inicial com o tratado, 
notou-se um aumento significativo na taxa de sobrevivência, 
que passou de 5% (±10,0) para 80% (±16,3; p=0,0002) após 
o tratamento. com relação ao Mc, os dados não permitiram 
o cálculo da CE50, mas comparando o efluente inicial com o 
tratado, notou-se também um aumento significativo na taxa de 
sobrevivência, passando de 60% (±16,3) para 95% (±10,00; 
p=0,01) após a fotocatálise. 

Discussão: Nossos resultados corroboram com os dados 
da literatura e indicam que a fotocatálise com Tio2 reduz a 
toxicidade de meios contaminados com PM e MC.

Agência de Fomento: embrapa, cNPq e Fapesp

AM26 - AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ANTIOXI-
DANTE E DANO LIPÍDICO EM TESTÍCULOS DE 
CAMUNDONGOS (MUS MUSCULUS RODENTIA) 
EXPOSTOS DURANTE O PERÍODO DE AMAMEN-
TAÇÃO A BISPENOL A

kALB, A.c.1; kALB, A.L.1; MARTíNeZ, P.e.1

1. FURG - Universidade Federal do Rio Grande (Av. Itália Km8 
s/n Campus Carreiros, Rio Grande, RS, Brasil)

Introdução: Bisfenol A (BPA) é largamente usado na 
manufatura de policarbonatos plásticos, e causa depleção 
dos sistemas antioxidantes e aumento da formação de radical 
hidroxil, em tecidos como fígado, cérebro e testículos.

objetivo: Avaliar o efeito do BPA A na capacidade an-
tioxidante total e concentração de Malondialdeído em tecido 
testicular de camundongos.

Metodologia: 20 machos adultos receberam durante o 
período de amamentação (21 dias) via gavagem nas mães 
os seguintes tratamentos: controle SAL (de salina 0,9%); 
BPA300 (BPA 300 µg⁄Kg⁄dia); BPA900 (BPA 900 µg⁄Kg⁄dia); 
BPA3000 (BPA 3000 µg⁄Kg⁄dia). Em 5 machos de cada trata-
mento foram analisados nos testículos parâmetros de estresse 
oxidativo como Capacidade antioxidante total (ACAP) e 
dano lipídico (TBARS). Os resultados foram expressos em 
médias e erro padrão, foi efetuado ANovA e posteriormente 
foi realizado o teste Post Hoc SNK (p<0,05).

Resultados: Não foram observadas diferenças em relação 
ao dano lipídico. A capacidade antioxidante total (ACAP) 
foram inferiores (p).

Discussão: o BPA causou distúrbios nos sistemas de 
controle redox o que pode levar a uma condição patológica. 
Esse fato justifica a preocupação com relação à exposição 
ambiental ao BPA, visto que não há dados concretos sobre a 
dose diária de exposição.

Agência de Fomento: FAPERGS Proc. Nº 0613848, Bolsa 
de doutorado cAPeS, BIc cNPq
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AM27 - TOXICIDADE AGUDA E RISCO AMBIEN-
TAL AGUDO DOS LARVICIDAS TEMEFÓS E 
DIFLUBENZURON PARA O PEIXE MATO GROSSO 
(HyPHEssObRyCON EqUEs)

ABe, F.R.1; MAchADo, A.A.2; coLeoNe, A.c.2; 
cRuZ, c.2; NeTo, J.G.M.2

1. CAUNESP - Centro de Aquicultura da Universidade Esta-
dual Paulista (via de acesso Prof. Paulo Donato Castellani, 
s/n,14870000, Jaboticabal)
2. UNESP - Universidade Estadual Paulista (via de acesso Prof. 
Paulo Donato Castellani, s/n,14870000, Jaboticabal)

Introdução: o controle químico das larvas do mosquito 
transmissor da dengue (Aedes aegypti) em recipientes com 
água é realizado com o larvicida temefós desde 1967. Porém, 
em alguns estados brasileiros há larvas resistentes ao temefós 
e o diflubenzuron (DFB) está sendo aplicado. A concentração 
indicada do temefós é de 1,0 mg/L de água e do diflubenzuron, 
0,25 mg/L. Estes inseticidas são diluídos nas águas com as 
larvas, podem atingir os ambientes aquáticos e intoxicar 
organismos não-alvos.

Objetivo: Objetivou-se avaliar a toxicidade aguda para o 
peixe da espécie mato grosso (Hyphessobrycon eques) por 
meio da estimativa da concentração letal (CL50;48h) do DFB 
e do temefós, e classificar estes inseticidas pela toxicidade 
aguda e de risco ambiental agudo para o mato grosso.

Metodologia: Os peixes adultos foram aclimatados por 
dez dias em sala climatizada com 25 ± 2ºC e fotoperíodo de 
12 horas claro/escuro. Para avaliação da sensibilidade dos 
peixes foram realizados testes com a substância referência 
cloreto de potássio (KCl). Os valores de CL50;48h foram 
calculados pelo método Trimmed Spearman-karber. os 
testes foram conduzidos em sistema estático em delineamento 
inteiramente casualizado, com três repetições e três peixes por 
repetição. Os inseticidas foram classificados pela toxicidade 
aguda, citadas por Zucker (1985), e de risco ambiental agu-
do, baseado no quociente de risco (QR), citado por Goktepe 
(2004).

Resultados: O valor de CL50;48h estimado para o KCl 
foi de 3,20 g/L (2,82 - 3,64 g/L). Após a avaliação da sensi-
bilidade dos peixes foram realizados os testes definitivos com 
as seguintes concentrações para temefós: 0; 10; 14; 18; 22; 
26; 30 e 35 mg/L; e para o DFB: 0; 10; 15; 20; 25; 30 e 35 
mg/L. A CL50;48h do temefós estimada foi de 18,20 mg/L 
(15,62 – 21,20 mg/L). A CL50;48h do DFB estimada foi de 
17,78 mg/L (15,10 – 20,92 mg/L).

Discussão: Os dois inseticidas classificam-se como mo-
deradamente tóxico e de baixo risco ambiental agudo (QR-
temefós = 0,05 e QRdiflubenzuron = 0,014) para a espécie 
de peixe mato grosso.

Agência de Fomento: cNPq

AM28 - AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DOS FUN-
GICIDAS EPOXICONAZOL, PIRACLOSTROBIN E 
SUA MISTURA NO PEIXE TAMBAQUI COlOssO-
MA MACROPOMUM

PReSTeS, e.B.1; JoNSSoN, c.M.1; cLeMeNTe, Z.1; 
cASTRo, v.L.S.1

1. CNPMA - Embrapa Meio Ambiente (Rod SP 340, km 127.5, 
Jaguariuna, SP)

Introdução: O emprego de misturas de agrotóxicos é 
conhecido como vantajoso em relação à aplicação de um 
único composto. As vantagens estão associadas ao aumento 
da eficiência contra os organismos-alvo e à diminuição das 
quantidades aplicadas sem redução da eficiência. Assim, é 
amplamente recomendado o uso de misturas de fungicidas 
triazoles e estrobilurinas em culturas como trigo, soja e arroz. 
entretanto, a desvantagem é que pode haver potencialização 
do efeito de cada um dos constituintes sobre organismos 
não-alvo. Neste contexto, corpos de água superficiais nas 
proximidades das culturas são, portanto, susceptíveis de se-
rem contaminados por fungicidas com o risco de promover 
efeitos adversos. colossoma macropomum (tambaqui) é uma 
espécie nativa da bacia amazônica de alto valor comercial, 
que vem sendo utilizada nas avaliações e monitoramento 
ambientais através de estudos de toxicidade.

objetivo: No presente trabalho se avaliou a ação con-
junta dos fungicidas epoxiconazol e piraclostrobin sobre o 
tambaqui. 

Metodologia: Os organismos mantidos para o experi-
mento, realizado segundo procedimentos da oecD, foram 
expostos a diferentes concentrações de cada um dos agro-
tóxicos, assim como da sua mistura (27,3% epoxiconazol + 
72,7% piraclostrobin).

Resultados: A concentração efetiva média que ocasionou 
a mortalidade de 50% dos peixes em 96 horas (CL50-96h) 
foi equivalente a 2,28; 0,018 e 0,021 mg/L, respectivamente 
para epoxiconazol, piraclostrobin e a mistura. O Índice de 
Aditividade (IA) equivalente a 0,17, calculado a partir do fator 
S (soma das atividades) e aliado ao método isobolográfico, 
demonstrou um discreto sinergismo quanto à ação conjunta 
dos fungicidas. 

Discussão: Este tipo de estudo se faz necessário para fins 
de revisão dos padrões limites de fungicidas em corpos de 
água, que tendem a subestimar os efeitos adversos resultantes 
da combinação dos agentes tóxicos. Os dados proporcionam 
informações sobre o risco dos fungicidas em estudo e suas 
misturas na biota aquática, contribuindo na adoção de boas 
práticas no seu manejo e no entendimento da ação conjunta 
desses compostos sobre organismos não-alvo. 

Fomento: embrapa e cNPq
Agência de Fomento: embrapa e cNPq
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AM29 - EFEITO DO BISFENOL A EM LARVAS 
ZOEA I DE NEOHEliCE gRANUlATA, DANA,1851

AFoNSo, G.B.S.1; chAveS, I.S.1; MARTINeZ, P.e.1

1. FURG - Universidade Federal de Rio Grande (Av. Itália km 8 
s/n Carreiros, Rio Grande RS)

Introdução: o Bisfenol A (BPA) é o principal constituinte 
de policarbonatos, resinas epóxi, selantes dentários, lentes, 
etc. A ampla utilização do BPA e sua presença no ambiente 
aquático causa preocupação com relação aos efeitos sobre 
as populações expostas. No Brasil, para consumo humano, a 
ANVISA permite uma concentração máxima nos alimentos 
de 50µg/l. 

Objetivo: Verificar o efeito de BPA na atividade motora 
de fototaxia de larvas Zoea I do caranguejo Neohelice gra-
nulata. 

Metodologia: Neste estudo foi avaliado o efeito da 
exposição durante 24 e 48h a diferentes concentrações de 
BPA (40µg/L, 400µg/L, 1.600µg/L e 3.200µg/L) sobre a 
fototaxia (velocidade de deslocamento em direção a um 
ponto luminoso).

Resultados: Após 24h de exposição o BPA afetou o deslo-
camento [F(4, 111)=3,03, p=0,020] das larvas. A velocidade 
(mm/s) foi maior (p).

Discussão: estudos em mamíferos mostram que o BPA 
produz hiperatividade. em nosso laboratório tem sido do-
cumentado o aumento da imunomarcação à enzima tirosina 
hidroxilase no sistema nervoso de Zoea I expostas ao BPA. 
Apesar dos resultados mostrarem maior atividade em larvas 
expostas a baixas concentrações de BPA durante 24h, nas 
larvas expostas por 48h esta maior atividade não foi obser-
vada, provavelmente resultado da hiperatividade inicial com 
concomitante maior gasto energético. Também após 48h de 
exposição às concentrações 1.600µg/l e 3.200µg/l de BPA 
as larvas apresentaram reflexo de imobilização, fenômeno 
não descrito ainda nesta espécie. os resultados indicam que 
a exposição a baixas concentrações de BPA podem exercer 
um efeito prejudicial sobre a sobrevivência de larvas do 
caranguejo estuarino Neohelice granulata, tendo em vista 
que a movimentação das larvas, estimulada pela fototaxia, é 
indispensável para a busca por alimento e fuga de predadores.

Agência de Fomento: FAPeRGS, INcT TA

AM30 - INFLUÊNCIA DA SALINIDADE NA DIS-
PERSÃO DO CORANTE COMERCIAL DISPERSE 
RED 1 EM TESTES DE TOXICIDADE AGUDA COM 
O COPÉPODO MARINHO NiTOkRA SP.

ARTAL, M.c.1; ALBuQueRQue, A.F.1; LoTuFo, 
G.R.2; uMBuZeIRo, G.A.1

1. FT-UNICAMP - Faculdade de Tecnologia da Universidade 
Estadual de Campinas (R. Paschoal Marmo, 1888 - CEP:13484-
332 - Jd. Nova Itália - Limeira, SP)
2. USACE - Environ. Lab. U.S. Army Research and Development 
Center (3909 Halls Ferry Road, Vicksburg, MS, 39180-6199)

Introdução: os estuários e ambientes marinhos estão 
suscetíveis as mais diversas descargas e aporte de efluentes. 
Efluentes contendo corantes podem ser despejados em águas 
estuarinas e salinas sendo relevante conhecer a toxicidade 
dos corantes para organismos aquáticos marinhos. o corante 
comercial Disperse Red 1 é um corante disperso contendo 
um grupo cromóforo azo, caracterizado pela ligação N=N. É 
bastante utilizado na indústria têxtil e apresenta alta toxicida-
de para organismos de água doce. Nitokra sp. é um copépodo 
marinho estuarino distribuído na costa brasileira, utilizado 
em testes de toxicidade e que sobrevive numa extensa faixa 
de salinidade (5-30). 

Objetivo: Objetivou-se avaliar a toxicidade aguda do 
corante comercial Disperse Red 1 para o copépodo marinho 
Nitokra sp.

Metodologia: Em virtude da baixa dispersão do corante 
em água salina foi necessário submeter a solução estoque 
(50 mg.L-1) a sonicação por 2 minutos (40 kHz, 135W) e 
posteriormente padrões foram preparados e as absorbâncias 
medidas no comprimento de onda 426 nm. Os testes de toxi-
cidade aguda foram realizados em triplicata com água salina 
reconstituída (salinidade 20), com foto-período (12-12 h), a 
23oC por 96 horas, com organismos adultos. Após o período 
de exposição foram contabilizados os organismos imóveis 
e foi calculada a CE50 pelo método Trimmed Spearman-
-karber.

Resultados: A CE50 do corante comercial Disperse Red 
1 para o Nitokra sp. foi de 2,8 mg.L-1 (2,0-3,9). 

Discussão: Para avaliar corantes de mesma característica 
com organismos marinhos faz-se necessário aumentar sua 
dispersão em água, sendo a técnica de ultrasom uma alterna-
tiva adequada. Testes de ciclo de vida estão sendo realizados 
com o mesmo organismo para complementar a avaliação 
toxicológica do corante. 

Apoio: FAPESP 2008/10449-7.
Agência de Fomento: FAPeSP
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AM31 - AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS SANGUÍ-
NEOS DE TILAPIAS COMERCIAIS INJETADAS 
COM ACETADO DE CHUMBO

cAvALcANTe, A.L.M.1; MATToS, R.c.o.c.1; SAN-
ToS, c.R.1; FILho, M.v.1

1. Fiocruz - Fundação Oswaldo Cruz (Av. Brasil 4365, Mangui-
nhos, Riode Janeiro - RJ, Brasil)

Introdução: o chumbo é um metal largamente usado pelo 
homem, o que provoca a sua grande dispersão no ambiente. 
entre os efeitos do chumbo nos organismos vivos podemos 
destacar a inibição da enzima ácido delta-aminolevulínico-
-desidratase (ALAD), que faz parte da rota de síntese do 
radical heme da hemoglobina.

objetivo: Avaliar parâmetros sanguíneos de tilápias 
cultivadas em fazendas que foram expostas ao chumbo por 
injeção intraperitoneal.

Metodologia: Animais adquiridos em um abatedouro, 
com dois padrões de peso — ao redor de 200g e ao redor 
de 450g — foram expostos ao acetato de chumbo por uma 
única injeção intraperitoneal em solução isotônica de glicose. 
Foi coletado 1mL de sangue dos animais com 200g após 24 
horas de exposição, com posterior sacrifício dos mesmos, e 
nos animais com 450g foram coletados 200µL de sangue, 
diariamente, por um período mínimo de 7 dias, e ao término 
do experimento os animais também foram sacrificados.. No 
sangue total foram avaliados: hematócrito, hemoglobina, 
catalase e ALAD. No plasma foram avaliados: glicose e 
transaminases.

Resultados: A dose de 100mg/kg, nos dois padrões de 
peso, induziu inibição de ALAD sanguínea, com 7 mortes 
após 4 dias entre os 8 animais de 450g que foram injetados. 
A dose de 1mg/kg também induziu inibição de ALAD, de-
tectável depois de 24 horas nos peixes com 200g, e depois de 
3 a 4 dias nos peixes com 450g, com uma leve recuperação 
nestes animais depois de 7 dias, sem mortes. os níveis de 
glicose no plasma ultrapassaram 500mg/dL nos 8 animais de 
450g submetidos à dose de 100mg/kg.

Discussão: os níveis sanguíneos de ALAD e de glicose 
em tilápias comerciais são bons biomarcadores da exposição 
ao chumbo que podem ser usados no monitoramento deste 
metal no ambiente aquático por exposição in situ. Também foi 
demonstrado que é possível retirar amostras diárias de 200µL 
de sangue de tilápias com cerca de 450g sem provocar a morte 
dos animais diminuindo o sacrifício de animais.

Agência de Fomento: Fiocruz

AM32 - EFEITO DO BISFENOL A NA EXPRESSÃO 
DO GENE CYP1A EM POECiliA viviPARA (CYPRI-
NODONTIFORMES; POECILIIDAE)

SILveIRA, c.R.1; ABRIL, S.I.M.1; MARINS, L.F.1; MAR-
TINeZ, P.e.1; ZANeTTe, J.1

1. FURG - Universidade Federal do Rio Grande (Avenida Itália, 
km 8)

Introdução: o Bisfenol A (BPA) utilizado na produção 
de certos plásticos, é um contaminante ambiental que atua 
como desregulador endócrino (De) em vertebrados. Tal 
desregulação se dá em parte pela alteração no metabolismo 
de hormônios sexuais como estradiol e testosterona. Em 
peixe-zebra a enzima citocromo P450 da família 1, subfamí-
lia A (cyP1A), utilizada há décadas como um biomarcador 
de contaminação ambiental, tem um importante papel na 
metabolização do estrógeno estradiol. Apesar disso, o efeito 
de BPA na regulação transcricional de cyP1A ainda não 
foi avaliado em espécies de peixes modelo ambientais am-
plamente distribuídas na América do Sul, como é o caso do 
poecilídio Poecilia vivipara.

objetivo: o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito de 
diferentes concentrações nominais de BPA (2, 10 e 100 ug/l) 
na regulação transcricional do gene cyP1A em Poecilia 
vivipara.

Metodologia: Peixes recém-nascidos foram expostos às 
concentrações de 0, 2, 10 e 100 ug/l de BPA por 96 horas, 
para extração de RNA total e síntese de cDNA por transcrição 
reversa. Análises de expressão gênica de CYP1A foram rea-
lizadas por reação em cadeia da polimerase (PcR) em tempo 
real, utilizando o gene da beta-actina como normalizador. A 
análise estatística foi realizada através de teste de correlação 
de Pearson, e ANovA (p).

Resultados: Foi observada uma correlação positiva (p P. 
vivipara recém-nascidos foram expostos.

Discussão: A exposição dos peixes ao BPA causou a 
ativação transcricional de cyP1A, que representa uma 
parte importante do sistema de bioativação/detoxificação 
de contaminantes. os mecanismos moleculares envolvidos 
nesta indução ainda não são completamente elucidadas, mas 
possivelmente envolvem sinalização cruzada (“crosstalk”) 
entre a via do receptor de estrógeno (eR) e a via do receptor 
de hidrocarbonetos aromáticos (AhR). Também podemos 
hipotetizar que esse aumento de cyP1A tenha participação 
nos efeitos de desregulação endócrina tipicamente observados 
em peixes expostos ao BPA. Isto porque, diferentemente de 
mamíferos, proteínas cyP1A e cyP1c1 são as principais 
proteínas envolvidas no metabolismo do hormônio feminino 
17-beta estradiol (E2) em peixe. Estudos estão sendo realiza-
dos a fim de verificar se esta indução de CYP1A observada 
em P.vivipara recém-nascidos está envolvida nas respostas 
toxicológicas típicas causadas por BPA.

Agência de Fomento: cAPeS e INcTTA
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AM33 - UTILIZAÇÃO DE QUELANTES PARA A 
DETERMINAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DOS  
METAIS COM AGENTES TÓXICOS EM TINTAS 
ANTI-INCRUSTANTES

SouZA, R.1; PINho, G.1

1. FURG - universidade federal do rio grande (carreiros)

Introdução: Ao longo das últimas décadas as tintas anti-
-incrustantes apresentaram diferentes composições, sendo 
atualmente compostas por biocidas e metais. os compostos 
eDTA e Tiossulfato de sódio atuam como quelantes, produ-
zindo complexos com muitos metais e ocasionando a redução 
de compostos oxidantes, tais como alumínio, bário, cádmio, 
cobalto, cobre, ferro, chumbo, manganês, níquel, estrôncio, 
zinco, cloro, ozônio e manganês.

Objetivo: O presente trabalho teve por objetivo identificar 
o grau de toxicidade exercido pelos metais liberados pelas 
tintas anti-incrustantes testadas, através da utilização dos 
quelantes eDTA e tiossulfato de sódio.

Metodologia: Para os ensaios ecotoxicológicos foi uti-
lizado o copépodo Acartia tonsa (Dana,1949), cultivados 
nas instalações do Laboratório coNeco (FuRG). As 
tintas anti-incrustantes selecionadas foram Supermarine 
AF Ionex MB (Renner) e Micron Premiun (International). 
Para produzir a solução de exposição, placas metálicas de 
25 cm2 foram pintadas com cada uma das tintas. Após a 
secagem, as placas foram presas por fios inertes, submersas 
em água do mar na salinidade 30, em béqueres de 500 mL e 
mantidas em agitador orbital por um período de 5 dias a 20 
RPM. este processo buscou simular a liberação dos com-
postos presentes nas tintas anti-incrustantes do casco de uma 
embarcação recém pintada. Os ensaios de toxicidade aguda 
com o copépodo foram realizados com base na metodologia 
protocolada para A. tonsa (ISo, 1999). Através de conheci-
mento prévio dos valores de CL50 das tintas testadas, uma 
concentração de efeito conhecido (10% para a Renner e 1% 
para a International) foi selecionada e adicionado os que-
lantes EDTA (C10H14Na2O8.2H2O) e tiossulfato de sódio 
(Na2O3S2.5H2O) na concentração de 50 mg/L.

Resultados: Foram observadas reduções na toxicidade 
de 79% e 94% para as tintas Renner e International, respec-
tivamente.

Discussão: estes resultados remetem a diferentes ob-
servações quanto a redução de toxicidade observada, pois 
demonstram a eficiência dos quelantes e o potencial tóxico 
ocasionado por metais, além da possível especificidade dos 
biocidas (herbicidas e fungicidas) presentes nestas tintas.

AM34 - AVALIAÇÃO DA MUTAGENICIDADE DO 
CORANTE REATIVO AZUL 4 PELO ENSAIO SAL-
MONELLA/MICROSSOMA

MeIReLeS, G.1; oLIveIRA, D.P.1

1. USP - Universidade de São Paulo (Avenida do café, s/n, labo-
ratório de toxicologia ambiental)

Introdução: A indústria têxtil tem importante papel so-
cioeconômico e está amplamente distribuída pelo Brasil. 
contudo, esse setor consome grande quantidade de água e 
gera enormes volumes de efluentes, contendo compostos 
diversos, principalmente corantes. A classe dos corantes 
reativos engloba compostos coloridos altamente solúveis 
em água, pouco absorvidos por biomassa e não degradados 
por métodos convencionais empregados em estações de 
tratamento de efluentes. Logo, podem ser facilmente encon-
trados nos ecossistemas aquáticos, afetando a comunidade e 
contaminando a água utilizada para abastecimento público. 
o teste de mutagenicidade com Salmonella (teste de Ames) 
é empregando mundialmente por ser caracterizado como um 
teste de curta-duração e com alto valor preditivo para carci-
nogenicidade em roedores, capaz de determinar o potencial 
mutagênico de substâncias químicas.

objetivo: visando a necessidade de avaliação de corantes 
têxteis, a fim de prevenir efeitos adversos aos organismos 
vivos, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a mu-
tagenicidade do corante Reativo Azul 4 pelo teste de Ames.

Metodologia: o ensaio foi realizado utilizando cinco con-
centrações logarítmicas (0,5 a 5000 µg/placa) do corante em 
estudo com as linhagens de S. typhimurium TA98 e TA100, 
tanto na presença como ausência de ativação metabólica 
(mistura S9).

Resultados: o corante apresentou atividade mutagênica 
para a linhagem TA100 na presença de S9, o que indica que 
esse corante é capaz de induzir mutações por substituição 
de pares de base.

Discussão: contudo, a mutagenicidade observada foi 
considerada baixa (1,74 revertentes por µg) e, portanto o 
Reativo Azul 4 foi classificado como um mutágeno fraco. Os 
resultados deste trabalho fornecem relevantes informações 
para o setor têxtil, contribuindo para a utilização de corantes 
seguros que não irão conferir riscos ao ambiente e a saúde 
humana.

Agência de Fomento: cAPeS
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AM35 - PEIXES dANiO RERiO TRANSGÊNICOS 
FLUORESCENTES DA LINHAGEM MYOSIN-RED 
COMO BIOMONITORES DE POLUIÇÃO  
AQUÁTICA CAUSADA POR METIL-PARATION 

MAchADo, P.A.1; vAZ, B.S.1; FIGueIReDo, M.A.1; 
MARINS, L.F.F.1

1. FURG - Universidade Federal do Rio Grande (Caixa Postal 
474 - Av. Itália, Km 8 - Rio Grande, RS, Brasil)

Introdução: Devido ao grande desenvolvimento urbano, 
industrial e agrícola, a liberação de produtos tóxicos em 
recursos hídricos tornou-se constante. Relacionado à agricul-
tura, há um pesticida amplamente utilizado: o metil-paration 
(MP). este pode alcançar o ambiente aquático através de 
infiltração no solo ou lixiviação, causando contaminação. 
Para realização do teste, foram escolhidos peixes da espécie 
Danio rerio de uma linhagem geneticamente modificada (L2). 
este se destaca por possuir um promotor de miosina de cadeia 
leve (MYLC2) direcionando a expressão de um gene de uma 
proteína vermelha fluorescente (RED). 

objetivo: o objetivo do presente trabalho foi avaliar um 
modelo de peixe Danio rerio transgênico como uma ferra-
menta de estudo da poluição causada pelo metil-paration, 
verificando se o mesmo pode ser um bom modelo para 
biomonitoramento.

Metodologia: os animais foram divididos em dois gru-
pos: L2 controle e L2 tratado. utilizamos uma concentração 
de 350 µg/L de MP, sendo essa 10 vezes mais concentrada 
do que a indicada pela legislação CONAMA 357 para água 
doce classe III, já que para classe I a concentração é muito 
baixa e em experimentos realizados não demonstrou efeitos. 
Após 24 horas, os animais foram dissecados, o músculo foi 
homogeneizado e centrifugado. o sobrenadante foi utilizado 
para as análises. A detecção de fluorescência da proteína RED 
foi feita em um espectrofluorímetro. 

Resultados: embora o grupo dos transgênicos tratados 
com o pesticida metil-paration tenha demonstrado uma 
queda na fluorescência RED, esta não foi estatisticamente 
significativa de acordo com o teste T realizado com auxílio 
no programa estatístico SPSS. 

Discussão: A manutenção da fluorescência nos grupos 
experimentais demonstra que, no tratamento realizado, o MP 
não interfere no crescimento dos animais, já que o promotor 
que expressa o gene da RED é o mesmo que expressa o gene 
da miosina, importante proteína de construção muscular. uma 
possível explicação para a não observação de efeitos signifi-
cativos nos animais transgênicos seria a baixa concentração 
de metil-paration utilizada no tratamento ou o curto período 
de exposição escolhido. Concluímos, portanto, que os animais 
transgênicos adultos não diminuíram a sua fluorescência quan-
do expostos de forma aguda a uma concentração de 350 µg/L 
de MP. Porém, novos experimentos estão sendo realizados com 
indivíduos juvenis, outras concentrações e tempos de exposição 
ao pesticida para avaliar o real potencial desta linhagem trans-
gênica como uma ferramenta de biomonitoramento. 

Agência de Fomento: cNPq

AM36 - ANÁLISE DA MORFOLOGIA DE ASAS DE 
dROsOPHilA siMUlANs COMO BIOMARCADOR 
DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA NA CIDADE DE 
RIO GRANDE/RS

vIANNA, A.A.R.1; PINheIRo, P.G.1; BARReTo, J.S.1; 
huckeMBeck, D.R.1; RoSA, c.e.1; GoTTSchALk, 
M.S.1; SANDRINI, J.Z.1

1. FURG - Universidade Federal do Rio Grande (Avenida Itália 
km 8)

Introdução: o avanço industrial que vem ocorrendo na 
cidade de Rio Grande é preocupante pela liberação de al-
guns contaminantes para atmosfera os quais são dissipados 
através das correntes de ar para as regiões do entorno. Tanto 
a saúde das pessoas que inalam esse ar, quanto para a biota 
que se desenvolve neste ambiente, os ricos de contaminação 
são grandes.

objetivo: Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi de-
tectar possíveis variações na morfologia das asas da mosca 
Drosophila simulans, coletadas em diferentes locais ao longo 
do Porto do Rio Grande, visando desenvolvimento de uma 
ferramenta para o biomonitoramento da qualidade do ar da 
região. espécies deste gênero são conhecidas por serem boas 
indicadoras de poluição e, além desta característica, a espécie 
D. simulans é uma espécie nativa e de fácil coleta.

Metodologia: Para o presente estudo, as áreas poluídas 
escolhidas para a coleta foram: o Bairro Mangueira, o qual 
fica próximo a Refinaria Riograndense; e um terreno situado 
na frente da empresa Wtorre onde se encontra o estaleiro da 
cidade; e como local controle foi escolhido o Bairro Senandes 
por ser afastado das empresas e possuir bastante vegetação ao 
redor. Para coleta foram utilizadas três armadilhas contendo 
banana madura e fermento biológico, deixadas nos referidos 
locais por um período de quatro dias os animais coletados 
foram separados de acordo com o sexo (n=13-15 animais por 
local e por sexo). Para análise, as asas direitas dos indivíduos 
foram retiradas e montadas em lâminas. As asas foram foto-
grafadas com auxílio de microscópio óptico e a morfologia 
das mesmas foi analisada através do programa ImageJ. Foram 
escolhidos cinco pontos nas asas e as distâncias entre estes 
pontos foram medidas em todas as asas, resultando em um 
total de dez medidas para cada asa. em seguida foi feita a 
análise de componentes principais (PcA) através do programa 
post1.8, a qual não mostrou nenhuma variação significativa.

Resultados: Neste sentido, as medidas se sobrepuseram, 
tanto as da área supostamente contaminada, quanto a controle 
em ambos os sexos. 

Discussão: Talvez isso tenha ocorrido, pois os locais es-
colhidos eram próximos, permitindo deslocamentos entre as 
áreas aos animais. outro aspecto seria medir mais pontos nas 
asas ou até mesmo analisar ambas as asas do mesmo animal.
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AM37 - O ÁCIDO LIPÓICO COMO ESTRATÉGIA 
DE QUIMIOPREVENÇÃO CONTRA OS EFEITOS 
DO CÁDMIO E ARSÊNIO NO CAMARÃO BRANCO 
(liTOPENAEUs vANNAMEi)

LoBATo, R.1; NuNeS, S.1; MoNSeRRAT, J.M.1; LIMA, 
J.v.1

1. FURG - Universidade Federal do Rio Grande (Avenida Itália, 
Km8, Campus carreiros, Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil)

Introdução: Estudos recentes verificaram uma signi-
ficativa contaminação por cádmio (Cd) e arsênio (As) no 
sedimento da Lagoa dos Patos na região do Rio Grande do 
Sul. o As e cd podem induzir a diversas alterações induzindo 
situações de estresse oxidativo. O ácido lipóico (AL) é um 
antioxidante, que pode contribuir para melhorar a capacidade 
antioxidante bem como proteger os animais contra efeitos 
induzidos por metais.

objetivo: Avaliar os efeitos conjuntos de cd e/ou As 
bem como a estratégia de quimioprevenção destes efeitos 
vinculados ao tratamento com AL no camarão L. vannamei. 

Metodologia: Os animais foram expostos a 1 mg de Cd 
e/ou As. Outro grupo foi pré-tratado com 70 m/Kg de AL, 
através da dieta. Os níveis de lipídeos peroxidados foram 
determinados pelo método de TBARS. A determinação 
da concentração de espécies ativas de oxigênio (EAO) foi 
quantificada utilizando o 2,7’ diclorodihidrofluoresceina, que 
na presença de EAO gera um fluorocromo sendo detectado 
por fluorímetria.

Resultados: Não houve diferença significativa (p>0,05) 
nos níveis de lipídios peroxidados nos animais expostos ao 
cd e/ou As quando comparado com o grupo controle. o 
mesmo resultado foi observado no grupo pré-tratado com 
AL e posteriormente exposto Cd e/ou As. A concentração de 
EAO foi significativamente menor (p).

Discussão: o cd diminui a produção de eAo provavel-
mente porque induz um aumento das defesas antioxidantes. 
Pré-tratamento com AL diminui a produção de eAo no grupo 
que recebeu somente AL e também em animais expostos ao 
cd e As sugerindo que pode atuar como um quimioprotetor. 
conclusão: o AL parece interceptar eAo provavelmente 
aumentando a capacidade antioxidante do L. vannamei. 

Agência de Fomento: FAPeRGS

AM38 - DIMINUIÇÃO DA QUALIDADE ESPERMÁ-
TICA DE RATOS MACHOS EXPOSTOS AO CÁD-
MIO iN UTERO E DURANTE A LACTAÇÃO.

BANZATo, T.P.1; GoDINho, A.F.1; FAvAReTo, A.P.A.1; 
FeRNANDeZ, c.D.B.1; keMPINAS, W.G.1

1. UNESP - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita 
Filho (Distrito de Rubião Jr, S/N, 18618-970 Botucatu - SP)

Introdução: o metal traço cádmio é um contaminante 
ambiental e sua distribuição vem aumentando com o rápido 
e crescente desenvolvimento industrial. Sendo o cádmio 
transferido através da circulação materno-fetal e por meio do 
leite materno, os efeitos tóxicos podem advir da exposição 
in utero e lactação.

objetivo: Avaliar parâmetros reprodutivos que indiquem 
a qualidade espermática de ratos adultos cujas mães foram 
expostas ao cádmio durante a prenhez e lactação.

Metodologia: Ratas prenhes foram divididas em dois 
grupos experimentais: o grupo tratado (n=10) recebeu, ad 
libitum, solução de acetato de cádmio (cdAc) em água 
destilada (10 mg de Cd /litro) e ao grupo controle (n=10) 
foi administrado acetato de sódio (NaAc) em água destilada 
(solução equimolar à de CdAc) durante toda a prenhez e 
lactação. Os filhotes do sexo masculino, aos 60 e 90 dias 
de idade, foram sacrificados para avaliação de parâmetros 
reprodutivos. os ductos deferentes direito e esquerdo foram 
coletados para a análise, respectivamente, de motilidade 
e morfologia espermáticas. os testículos e epidídimos es-
querdos foram coletados para a determinação do número de 
espermatozóides e cálculo do tempo de trânsito espermático. 
os resultados foram comparados pelo teste t de Student e 
Teste de Mann-Whitney.

Resultados: houve, no grupo tratado, redução esta-
tisticamente significativa (p< 0,05). Não houve diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos experimentais 
quanto à produção diária de espermatozóides, número de es-
permatozóides e tempo de trânsito espermático no epidídimo.

Discussão: A exposição in utero e durante a lactação ao 
cádmio, nessas condições experimentais, prejudica a quali-
dade espermática de ratos adultos. 

Agência de Fomento: FAPeSP
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AM39 - FATORES NUTRICIONAIS, SUA SAZONA-
LIDADE E SUAS RELAÇÕES COM A EXPOSIÇÃO 
AO HG NA AMAZÔNIA: UMA ATUALIZAÇÃO

vALeNTINI, J.1,3; PASSoS, c.2; GARcIA, S.3; DAvID-
SoN, R.4; LucoTTe, M.5; BARBoSA JuNIoR, F.1

1. FCFRP/USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribei-
rão Preto (Ribeirão Preto)
2. UnB - Universidade de Brasília (Brasília)
3. UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto 
Alegre)
4. BM - Biôdome de Montreal (Canadá)
5. UQAM - Universidade de Québec (Montreal)

Introdução: A exposição ambiental ao mercúrio no Rio 
Tapajós na Amazônia brasileira é bem conhecida. Nesse 
sentido, pesquisas interdisciplinares têm sido conduzidas no 
intuito de entender o possível efeito modulador de componen-
tes nutricionais na toxicidade do Hg. O peixe e seu paradoxo, 
nutrição e veículo do hg, bem como as frutas nativas com 
seus teores de vitaminas, carotenóides, polifenóis e fibras 
poderiam proteger dos efeitos tóxicos relacionados ao Hg.

objetivo: Avaliação sazonal de hg, metais essenciais, 
vitaminas (E e A) e carotenóides (licopeno e β-caroteno) em 
ribeirinhos do Rio Tapajós. Métodos: coletas de amostras 
sanguíneas foram realizadas em ribeirinhos do Rio Tapa-
jós. essas coletas foram conduzidas durante duas estações, 
enchente (n=86) e vazante (n=103). Hg e metais essenciais 
(zinco, cobre, manganês e selênio) foram analisados por 
IcP/MS. As vitaminas e e A e os carotenóides (licopeno e 
β-caroteno) foram quantificados por CLAE.

Metodologia: coletas de amostras sanguíneas foram re-
alizadas em ribeirinhos do Rio Tapajós. essas coletas foram 
conduzidas durante duas estações, enchente (n=86) e vazante 
(n=103). Hg e metais essenciais (zinco, cobre, manganês e 
selênio) foram analisados por IcP/MS. As vitaminas e e A e 
os carotenóides (licopeno e β-caroteno) foram quantificados 
por cLAe.

Resultados: como esperado, o hg sofreu variação sa-
zonal e era elevado em ambas as estações, na enchente 74 
± 59.1μg/L e na vazante 37.6 ± 34.7μg/L. Os componentes 
nutricionais também sofreram variações sazonais, sendo, 
em geral, valores dentro da normalidade na enchente. Nessa 
estação os valores eram os seguintes: vitamina E: 22.1 ± 
7.3 μmol/L; vitamina A: 1.96 ± 0.44μmol/L; zinco: 7933 
± 1945μg/L; cobre: 846.3 ± 172.8μg/L; manganês: 25.2 ± 
7.3 μg/L; selênio: 358.0 ± 156.1μg/L; licopeno: 0.25 ± 0.16 
μmol/L e β-caroteno: 1.50 ± 1.12 μmol/L. Já na vazante, a 
vitamina E e β-caroteno eram abaixo da normalidade (11.9 
± 3.2 μmol/L e 0.4 ± 0.2 μmol/L, respectivamente)

Discussão: variação sazonal da concentração de hg 
sanguíneo em uma população de ribeirinhos do Rio Tapajós. 
Além disso, pela primeira vez em uma região da AM brasi-
leira foram analisados componentes nutricionais, e desses as 
vitaminas E e o β-caroteno são estação dependentes.

Agência de Fomento: IRDc/cRDI; FAPeSP; cNPq

AM40 - ESTUDO DO COOPROCESSAMENTO DE 
RESÍDUOS TÓXICOS PELAS INDÚSTRIAS CI-
MENTEIRAS E SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS E 
NA SAÚDE HUMANA

BRAGA, A.M.c.B.1; PINTo, A.G.1; PAcheco-FeRReI-
RA, h.2; RoZeMBeRG, B.1; kAuS, T.1

1. FIOCRUZ - Escola Nacional de Saúde Pública / FIOCRUZ /
RJ (Rua Leopoldo Bulhões, 1480 - Manguinhos, Rio de Janeiro)
2. UFRJ - Faculdade de Medicina/ UFRJ (Ilha do Fundão - Ci-
dade Universitária - Rio de Janeiro - RJ)

Introdução: A indústria de cimento no Brasil, desde 1991, 
vem incinerando resíduos tóxicos gerados por empresas, 
como fonte alternativa para alimentar fornos de cimento. esta 
prática é justificada como uma expressão da responsabilida-
de ambiental, o que representa uma economia de recursos 
naturais. No entanto, evidencia-se impactos negativos sobre 
a saúde do trabalhador, do ambiente e da população entorno 
das fábricas.

Objetivo: Produzir dados sobre as conseqüências desta 
prática que gera graves problemas de saúde, agravados pelas 
condições económicas, sociais e pela ausência de informa-
ções e transparência do processo produtivo pelas partes 
responsáveis.

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa estratégica, sob 
um enfoque eminentemente quali-quantitativo, que visa 
fornecer subsídios para a construção de um programa de pro-
moção e recuperação da saúde dos trabalhadores envolvidos 
na queima de resíduos tóxicos em fornos de cimenteiras.

Resultados: o fortalecimento das instituições e iniciativas 
locais, realização de cursos interdisciplinares para repre-
sentantes das instituições, contribuíram para a discussão da 
questão, envolvendo as indústrias responsáveis por práticas 
de co-incineração com os setores ambiental e de saúde e a 
sociedade.

Discussão: A falta de avaliação das expressões clínicas 
de intoxicação cria uma situação dúbia, o que acaba favore-
cendo as indústrias envolvidas e prejudicando as populações 
expostas ao perigo. As consequências do co-processamento de 
resíduos tóxicos em indústrias são pouco discutido no Brasil, 
justificando os esforços deste estudo para incluir a questão na 
agenda pública e em fóruns sobre saúde ambiental.
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AM41 - A NECESSIDADE DE AVALIAÇÕES SUB-
CLÍNICAS EM POPULAÇÕES EXPOSTAS AO HG

vALeNTINI, J.1; PASSoS, c.2; GARcIA, S.3; BARBoSA 
JuNIoR, F.1

1. FCFRP/USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribei-
rão Preto (Ribeirão Preto)
2. UnB - Universidade de Brasília (Brasília)
3. UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto 
Alegre)

Introdução: Na região do Rio Tapajós, o cenário epi-
demiológico englobado pela formação natural do solo, 
desmatamento e dieta alimentar de sua população propicia 
a exposição a formas metiladas de mercúrio (MeHg). A 
exposição a esse metal desencadeia distúrbios patológicos 
(via estresse oxidativo, principalmente) já conhecidos, tais 
como danos ao sistema nervoso, renal, hepático e DNA. Mais 
recentemente, têm-se observado a associação entre elevação 
na pressão arterial sistêmica e exposição ao MeHg.

objetivo: Nesse intuito, o presente trabalho avaliou a 
exposição ao Hg sanguíneo em comunidades da região do 
Rio Tapajós na Amazônia Brasileira. Adicionalmente, a 
possível associação desse xenobiótico com a pressão arte-
rial sanguínea, malondialdeído (MDA) e a concentração de 
proteína c reativa por método ultrasensível (PcRus) foram 
também avaliados.

Metodologia: Participaram do estudo voluntários de três 
comunidades, as quais apresentavam diferentes hábitos ali-
mentares, devido ao fato de serem ou não ribeirinhos: Nova 
Estrela (NE; n= 36), sem o hábito de comer peixe diariamente; 
Araipá-Lago (AL, n=34) e São Tomé (ST, n= 33), onde seus 
habitantes consumiam peixe diariamente. A aferição da PA 
era realizada após a coleta sanguínea. A concentração de hg 
foi avaliada por IcP-MS, o MDA por cLAe-uv e a PcRus 
por imunoturbidimetria.

Resultados: Os voluntários das 3 comunidades apresen-
taram PA normal. Teste de Duncan revelou que a concen-
tração de Hg era significativamente menor em NE (11,52 
± 10,30µg. dl-1) do que AL (31,70 ± 22,73 µg. dl-1) e ST 
(72,01± 38,61µg. dl-1). Da mesma maneira, o MDA era 
significativamente diminuído em NE (2,05 ± 0,60 µM) em 
comparação com comunidades ribeirinhas, sendo 7,67 ± 2,50 
µM em AL e 6,98 ± 2,88µM em ST.O marcador subclínico 
de risco cardiovascular, a PcRus, era também diminuída na 
comunidade de NE (0,28 ± 0,07 mg. dl-1) em comparação 
com as comunidades AL (3,2 ± 1,2 mg. dl-1) e ST (3,6 ± 1,1 
mg. dl-1). Adicionalmente, correlação parcial demonstrou que 
o MDA é associado com o aumento de PcRus em populações 
expostas ao Hg.

Discussão: os mais elevados valores de PcRus nos volun-
tários com elevadas concentrações de hg demonstraram que 
existe fator de risco aumentado para doenças cardiovasculares 
nessas populações. Além disso, o estresse oxidativo pode estar 
envolvido em tal dano. Assim, a criação de políticas públicas 
que atendam a demanda de problemas toxicológicos regionais 
poderiam auxiliar na prevenção de patologias. 

Agência de Fomento: IRDc/cRDI; FAPeSP; cNPq

AM42 - POTENCIALIZAÇÃO DA TOXICIDADE DE 
SOLOS CONTAMINADOS SIMULANDO CONDI-
ÇÕES DE CHUVA ÁCIDA

SANToS, B.A.M.M.B.1

1. FURG - Fundação Universidade do Rio Grande (Av. Itália km 
8 Bairro Carreiros)

Introdução: os avanços industriais e tecnológicos têm au-
mentado a contaminação de solos devido aos resíduos sólidos 
e contaminantes que recebem da atmosfera. A acidificação do 
solo proveniente da chuva ácida é um fator que potencializa 
a toxicidade do solo sobre os organismos.

objetivo: Assim, o objetivo do trabalho foi analisar a 
toxicidade de solos contaminados através da mortalidade de 
animais expostos a lixiviados de diferentes valores de pH.

Metodologia: As amostras de solo sob forte influência 
do complexo industrial foram coletadas no município de 
Rio Grande-RS. Em laboratório três experimentos distintos 
foram realizados com camundongos Mus musculus. cada 
experimento investigou quatro concentrações desse solo 
aplicadas em dose única via oral. Em cada experimento, 
utilizou-se um tipo de solvente. No 1º água destilada, no 
2º solução com pH 5,2 e no 3º solução com pH 3,2, sendo 
esses dois últimos os valores de pH próximos ao da chuva 
e chuva ácida, respectivamente. Foram utilizados 8 animais 
por tratamento e os grupos controle. A observação durou 14 
dias para verificar a mortalidade.

Resultados: A mortalidade ocorreu nas concentrações 
mais elevadas de pH 3,2. Os animais expostos ao pH 5,2 com 
muito solo ficaram letárgicos. Aqueles que receberam água 
destilada não apresentaram nenhuma mudança de compor-
tamento e muito menos mortalidade.

Discussão: Como o solo de Rio Grande tem grande influ-
ência de indústrias petrolíferas e de fertilizantes acredita-se 
que este possa ser bastante ácido prejudicando espécies que, 
de diversas formas, mantêm contato com ele. Verificar os 
efeitos da chuva e chuva ácida é essencial para ver o quanto 
a acidificação pode influenciar no comportamento e morta-
lidade dos animais. 

Agência de Fomento: Fundação universidade do Rio 
Grande FuRG
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AM43 - EFEITOS DO BISFENOL A EM NÁUPLIOS 
DE ARTEMIA

ALveZ, M.L.1; chAGAS, I.S.1; MARTíNeZ, P.e.1

1. FURG - Universidade Federal do Rio Grande (Av. Itália, km 8)

Introdução: o Bisfenol A (BPA) é o principal constituinte 
de policarbonatos, resinas epóxi, selantes dentários, lentes, 
etc. A ampla utilização do BPA e sua presença no ambiente 
aquático causa preocupação com relação aos efeitos sobre 
as populações expostas. No Brasil, para consumo humano, a 
ANVISA permite uma concentração máxima nos alimentos 
de 50µg/l.

Objetivo: Verificar o efeito de BPA na atividade motora 
de fototaxia e sobrevivência de náuplio de Artemia sp.

Metodologia: Neste estudo foi avaliado o efeito da expo-
sição a diferentes concentrações de BPA (40µg/L, 400µg/L, 
1.600µg/L e 3.200µg/L) após 96hs sobre a fototaxia (distância 
percorrida em direção à fonte luminosa). A sobrevivência dos 
náuplios foi registrada após 24hs, 72hs e 96hs de exposição.

Resultados: o BPA não afetou a sobrevivência dos náu-
plios de Artemia sp. após os períodos de exposição (24hs, 
72hs e 96hs). Ao final de 96hs, o menor percentual de sobre-
vivência (68,5%) foi observado nas concentrações 400µg/L 
e 1600µg/L. O maior percentual de sobrevivência (87,5%) 
foi observado no controle. o BPA afetou a atividade motora 
de fototaxia dos náuplios (p= 0.0008). Os animais expostos 
à 1600µg/L (1,46cm ± 0,41) e 400 µg/L (1,99cm ± 1,04) 
apresentando menor deslocamento em direção à fonte de luz 
quando comparados aos grupos Controle (7,18cm ± 0,99) e 
40µg/L (6,98cm ± 1,38).

Discussão: estudos em mamíferos mostram que o BPA 
produz hiperatividade. em nosso laboratório tem sido docu-
mentado reflexo de imobilização e aumento da imunomar-
cação à enzima tirosina hidroxilase no sistema nervoso de 
Zoea I de Neohelice granulata expostas ao BPA. Apesar dos 
resultados mostrarem maior atividade em larvas expostas a 
baixas concentrações de BPA, esta maior atividade não foi 
observada na exposição a 400µg/L, provavelmente porque a 
hiperatividade pode ocasionar maior gasto energético, pos-
sivelmente resultando em atividade diminuída (400 µg/L e 
1600µg/L). Os resultados observados em 3.200µg/L podem 
representar uma recuperação na atividade, possivelmente 
resultante do menor gasto metabólico despedido com cresci-
mento. De fato, os náuplios expostos 3.200µg/L apresentaram 
tamanho corporal menor quando comparados às demais 
concentrações. Os resultados indicam que exposição a baixas 
concentrações de BPA podem exercer efeito prejudicial sobre 
a sobrevivência de larvas de Artemia, já que a movimentação 
das larvas, estimulada pela fototaxia, é indispensável para a 
busca por alimento e fuga de predadores.

AM44 - MECANISMO DE AÇÃO GENOTÓXICA 
DO AZO CORANTE SUDAN III: FORMAÇÃO DE 
ADUTOS COM O DNA

ZANoNI, T.B.1; PAuLA, e.S.1; oLIveIRA, D.P.1

1. FCFRP - USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto (Av. do Café, s/nº, Monte Alegre. Ribeirão Preto, 
São Paulo)

Introdução: os corantes da classe Sudan (Sudan I, II, III 
e Iv) são compostos do tipo azo, utilizados frequentemente 
na coloração de produtos tais como, ceras, plásticos e óleos. 
Apesar do uso desses corantes ser proibido em alimentos, 
eles têm sido utilizados de forma ilegal como adulterantes 
alimentícios. Segundo a International Agency for Research 
on Cancer (IARC), o corante Sudan III é classificado como 
grupo 3, ou seja, substâncias para as quais não existem evi-
dências de indução de câncer. No entanto, o corante Sudan 
I possui estrutura semelhante ao Sudan III e, de acordo com 
a literatura, pode induzir câncer em ratos e coelhos, além 
de ser capaz de induzir a formação de adutos com o DNA. 
Assim, é importante avaliar a capacidade de indução de 
danos ao material genético do Sudan III, tendo em vista que 
este composto pode gerar o Sudan I após biotransformação.

objetivo: Portanto, os objetivos deste trabalho foram: 
avaliar a mutagenicidade do corante Sudan III e elucidar seu 
mecanismo de ação tóxica.

Metodologia: Para tanto, a espectrofotometria foi utilizada 
como uma nova ferramenta para avaliar a formação de adutos 
do Sudan III (7,0 µg/mL) com diferentes concentrações de 
DNA e guanosina (15,0 a 150,0 µg/mL). Adicionalmente, 
o potencial mutagênico do Sudan III foi avaliado por meio 
do Ensaio com Salmonella thyphimuriun (0-200 µg/placa), 
além do Ensaio de Micronúcleos em células HepG2 (3,5 a 
35,2 μg/mL).

Resultados: o corante Sudan III induziu a formação de 
adutos com o DNA e com a base nitrogenada guanosina em 
todas as concentrações testadas. Para o ensaio com Salmo-
nella thyphimuriun, o Sudan III apresentou resultado positivo 
para a linhagem TA1535 na presença de ativação metabólica 
exógena (S9), apenas para a concentração mais alta. O corante 
não foi capaz de induzir danos cromossômicos, detectados 
pelo ensaio de micronúcleos, nas condições testadas.

Discussão: Podemos concluir que o principal mecanismo 
de ação tóxica do Sudan III sobre o material genético é a 
formação de adutos com o DNA, mais especificamente com 
a base nitrogenada guanosina. Ainda, podemos concluir que 
o produto de biotransformação do corante Sudan III é capaz 
de induzir mutação de ponto do tipo substituição de pares 
de base.

Agência de Fomento: FAPeSP, cAPeS
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AM45 - CONCENTRAÇÕES DE CRÔMIO, CHUM-
BO E BÁRIO NO AQUÍFERO BAURU, BRASIL

SAvAZZI, e.A.1; oLIveIRA, D.P.1

1. FCFRP/USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribei-
rão Preto/ USP (Av. do Café, s/n)

Introdução: A ocorrência de elementos químicos em águas 
subterrâneas tem grande importância em todo mundo devido 
à diversidade de seus efeitos tóxicos e ampla distribuição no 
ambiente.

Objetivo: Este trabalho teve como objetivo quantificar 
os metais tóxicos bário, chumbo e crômio em amostras de 
água subterrânea coletadas no Aqüífero Bauru, que por ser 
freático, apresenta vulnerabilidade natural alta.

Metodologia: Foram avaliados 56 pontos de coletas em 
55 municípios na região ocidental do estado de São Paulo, 
em duas campanhas distintas (setembro de 2007 e março de 
2008), seguindo a Norma 1060 do Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater. As análises foram 
realizadas em ICP ótico Varian, de acordo com a Norma 3120 
B da mesma referência.

Resultados: A maioria apresentou concentrações desses 
elementos químicos abaixo do preconizado para consumo 
humano pela Resolução CONAMA n°. 396. Apresentaram 
valores acima do estabelecido um município em relação ao 
Bário e dez municípios em relação ao crômio, cujos valores 
Máximos Permitidos são, respectivamente, de 0,7mg/LBa e 
0,05mg/LCr.

Discussão: Assim, concluímos que o chumbo não parece 
ser um problema ambiental no aqüífero Bauru e os pontos 
que apresentaram valores acima do estabelecido para crômio 
e Bário devem ser melhor avaliados.

AM46 - EXPOSIÇÃO A PESTICIDAS E DOENÇA DE 
PARKINSON: EVIDÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE 
ASSOCIAÇÃO

FReIRe, c.1,2; koIFMAN, S.1

1. FOC-RJ - Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação 
Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro - RJ)
2. UG - Hospital Universitario San Cecilio, Universidad de Gra-
nada (Granada - Espanha)

Introdução: A doença de Parkinson (DP) é uma enfermida-
de idiopática do sistema nervoso caracterizada pela depleção 
e posterior perda de células dopaminérgicas. A exposição a 
pesticidas tem sido apontada como podendo estar associada 
à etiologia da doença. A ocorrência de alterações nos meca-
nismos epigenéticos durante a gestação ou na infância tem 
sido descrita para a DP e outras doenças neuro-degenerativas. 

objetivo: Realizar uma revisão atualizada da literatura 
epidemiológica sobre a associação entre a exposição a pes-
ticidas e DP.

Metodologia: Foram revisados os estudos epidemiológi-
cos publicados na base de dados PubMed entre 1999-2011 e 
não incluídos em revisões prévias da literatura.

Resultados: Foram identificados 18 estudos publicados 
desde 1999 sobre DP e exposição a pesticidas não incluídos na 
meta análise de Brown et al. (2006). Destes, 12 eram estudos 
caso-controle, 10 dos quais realizados nos EUA, 4 na França, 
2 na Itália, e 1 no Brasil e Australia. Apesar das diferenças em 
relação ao desenho de estudo, definição de casos e controles, e 
na determinação da exposição, uma elevação na estimativa de 
risco de DP da ordem de 1,5 a 10,9 (exceto em 2 estudos) foi 
observada quando utilizada como categoria de exposição aque-
la relacionada a qualquer classe química ou trabalho agrícola. A 
duração da exposição também esteve associada ao risco de DP 
em 4 estudos de coorte concomitantes. os resultados de estudos 
analisando os efeitos da exposição a pesticidas específicos, ou 
agrupados em classes químicas, foram menos consistentes. em 
3 estudos, a contaminação de água de poços por pesticidas foi 
relatada como associada ao desenvolvimento de DP.

Discussão: A literatura considera a DP como uma enfer-
midade multifatorial, tendo como fatores de risco as caracte-
rísticas genéticas, exposições ambientais e o envelhecimento. 
A presença de efeito dose-resposta entre a exposição a pesti-
cidas e DP foi recentemente evidenciada em alguns estudos. 
Adicionalmente, estes resultados são parcialmente apoiados 
por evidências de efeitos de curto e longo prazo no sistema 
nervoso central subseqüentes a exposição a alguns pesticidas. 
em alguns poucos estudos, foi possível implicar pesticidas 
específicos, e em alguns outros, foi possível determinar de 
forma prospectiva os efeitos da exposição. Conclusão: Apesar 
da ausência de evidências epidemiológicas robustas, um con-
junto abrangente de informações tem sido produzido de forma 
crescente durante as últimas décadas, permitindo ampliar 
o entendimento sobre os possíveis mecanismos biológicos 
e modificações ambientais associadas ao desenvolvimento 
da DP. considerando-se que muitos pesticidas permanecem 
sendo amplamente utilizados no mundo, é desejável que 
sejam desenvolvidos estudos epidemiológicos com grandes 
amostras para elucidar de forma conclusiva se a exposição a 
pesticidas esta associada ao desenvolvimento da DP. 
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AM47 - EXPOSIÇÃO CRÔNICA A PESTICIDAS 
ORGANOCLORADOS E NÍVEIS SÉRICOS DE 
HORMÔNIOS TIREOIDEANOS EM CRIANÇAS DE 
CIDADE DOS MENINOS, MUNICÌPIO DE DUQUE 
DE CAXIAS, RJ, BRASIL

FReIRe, c.1,2; koIFMAN, R.1; SARcINeLLI, P.1; RoSA, 
A.c.1; koIFMAN, S.1

1. FOC-RJ - Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação 
Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro - RJ)
2. UG - Hospital Universitario San Cecilio, Universidad de Gra-
nada (Granada - Espanha)

Introdução: A exposição crônica a substâncias organoclo-
radas (ocs) e outros poluentes orgânicos persistentes pode 
acarretar distúrbios no organismo humano. A desregulação 
do sistema hormonal tireóideo pelos ocs tem sido eviden-
ciada em diversos estudos experimentais. Uma associação 
consistente em seres humanos, entretanto, ainda não foi 
estabelecida. os resultados dos estudos epidemiológicos 
revelam ausência de associação, ou redução dos níveis de 
tirosina (T4) e triiodotironina (T3), e aumento dos níveis do 
hormônio estimulador da tireóide (TSh), em decorrência 
da exposição a OCs específicos. A localidade de Cidade 
dos Meninos, Duque de Caxias, RJ consiste numa área com 
contaminação ambiental elevada de resíduos de ocs desde o 
início da década de 1960. No período de 10/2003 a 03/2004, 
foi realizado um inquérito com coleta de amostras de sangue 
no universo de residentes.

Objetivo: Investigar o impacto da exposição a pesticidas 
ocs nos níveis de hormônios tireóideos (Th) de crianças 
residentes em cidade dos Meninos. 

Metodologia: As concentração em soro de 19 pesticidas 
ocs (hch, hcB e DDT, entre outros) e níveis de Ths (T4 livre 
[fT4], T3 total [tT3] e TSH) foram mensurados em crianças 

Resultados: As crianças apresentaram uma alta prevalên-
cia e concentrações elevadas para a maioria dos ocs analisa-
dos. os níveis de fT4 e TSh estiveram dentro dos padrões de 
referência, mas 36% das crianças apresentaram níveis de tT3 
acima dos valores de referência (>180 ng/dL). Os níveis de 
tT3 apresentaram uma tendência linear crescente (p tendência

Discussão: Diferentemente da descrição relatada na litera-
tura em crianças expostas a OCs, um incremento consistente 
de T3 total foi observado em < 11 anos em Cidade dos Meni-
nos. Poucos estudos encontraram associações positivas entre 
OCs e níveis de T3 ou T4, como aquela descrita em adultos 
entre p,p’-DDE e tT3 (Meeker et al. 2007). A exposição 
crônica e continua a ocs em cidade dos Meninos iniciada 
no início da década de 1960, tem provavelmente gerado um 
cenário de exposição heterogêneo daquele usualmente des-
crito em outros estudos com exposições intermitentes e de 
menor intensidade. Assim, os resultados descritos sugerem 
que o metabolismo tireoideano em crianças continuamente 
expostas (in útero e na infância) a níveis elevados de pes-
ticidas ocs poderia apresentar um padrão de distribuição 
similar àquele relatado na literatura em adultos expostos a 
estas substancias químicas. 

Agência de Fomento: Ministério da Saúde e cNPq

AM48 - ACUMULAÇÃO DE COBRE EM ORGANIS-
MOS CHAVES DE ECOSSISTEMAS DE PRAIAS 
ARENOSAS DO EXTREMO SUL DO PAÍS

veLASQueS, R.R.1; SIMAS, M.M.1; ALveZ, M.L.1; cA-
PeLLARI, N.1; BIANchINI, A.1; MARTINS, S.e.1

1. FURG - Universidade Federal do Rio Grande-FURG (Av. 
Itália km 8 s/n - CEP 96201900, Rio Grande, RS)

Introdução: Praias arenosas do extremo sul do Rio Grande 
do Sul são características por abrigar uma grande boidiver-
sidade de animais aquáticos, uma vez que esta região é in-
fluenciada pela Convergência Subtropical, que forma a Água 
Subtropical, rica em nutrientes e com temperatura amena, 
conferindo à região uma importante área criação e fonte de 
alimentação. entretanto atividades antrópicas como indús-
trias de fertilizantes, atividades portuárias, esgoto industrial 
e urbano tem contribuído para uma crescente contaminação 
nesse ambiente. Na década de 80 a concentração de cobre 
dissolvido na boca do estuário da Lagoa dos Patos se encon-
trava em torno de 2µg/L, e quase 20 anos mais tarde, valores 
de até 34µg/L foram registradas na mesma área. 

objetivo: Devido a esse quadro de contaminação, o 
presente estudo teve como objetivo avaliar a saúde do am-
biente com base na acumulação de cobre em tecidos de três 
espécies chave dessa região: Marisco Branco (Mesodesma 
mactroides), Misídeo (Metamysidopsis elongata atlantica) 
e Pampo-Malhado (Trachinotus marginatus), em diferentes 
pontos amostrais ao longo da costa sul do RS, no verão e 
no inverno.

Metodologia: Os animais foram dissecados (exceto os mi-
sídeos, em função do tamanho diminuto) e as amostras foram 
levadas para o laboratório onde foram processadas, através 
da determinação do Peso Seco e digestão com HNO3. A de-
terminação da concentração de cobre nas brânquias foi feita 
através de espectrofotometria de absorção atômica de chama. 

Resultados: os resultados mostraram que os animais cole-
tados na Praia do Mar Grosso (São José do Norte) apresentam 
níveis mais elevados de cobre no inverno. Nas estações de 
coleta da Praia do cassino (Rio Grande), os organismos 
mostraram maior acumulação de cobre no verão. 

Discussão: Pelo fato de que no inverno o regime de ventos 
predominante são os do quadrante sul, o cobre proveniente do 
estuário da Lagoa dos Patos, onde ocorre seu maior aporte, 
pode estar sendo carreado para a região da Praia do Mar 
Grosso, através da desembocadura da laguna, ocasionando 
uma maior acumulação de cobre nessa região. Por outro 
lado, a atividade antrópica é comum na região do Balneário 
cassino, o que pode estar levando a uma maior contaminação 
de cobre nessa região durante os meses de verão, aliado ao 
predomínio de ventos do quadrante nordeste, que carream os 
contaminantes em direção à Praia do Cassino. Os resultados 
mostraram que é preciso mais estudos de monitoramento am-
biental visto que a contaminação vem crescendo, oferecendo 
riscos a saúde desse ecossistema.

Agência de Fomento: cNPq
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AM49 - PROCESSO OXIDATIVO UV/H2O2 NA 
OXIDAÇÃO DA CARBAMAZEPINA: AVALIAÇÃO 
POR ENSAIOS RESPIROMÉTRICOS E TOXICO-
LÓGICOS 

MARTINS, A.c.o.1; PoNeZI, A.N.1; SARToRATo, A.1

1. UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas (Av. Albert 
Einstein, 1300, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas -SP)

Introdução: A poluição por microcontaminantes nos 
corpos d água já é uma realidade em todo o mundo. uma 
classe destes contaminantes são os produtos farmacêuticos 
que podem causar efeitos deletérios em organismos não 
alvos ou bioacumulação na cadeia alimentar. Muitos destes 
compostos apresentam características xenobióticas e não 
são removidos durante os processos de tratamento conven-
cionais. uma destas moléculas é a carbamazepina, que é 
utilizada no tratamento da epilepsia e comumente utilizada 
como antidepressivo tricícliclo.Neste trabalho foi estudado 
o processo de oxidação da Carbamazepina por tratamento 
uv/h2o2 e avaliado o potencial de biodegradação e ensaios 
toxicológicos

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência 
do processo oxidativo UV/H2O2 na modificação química da 
carbamazepina e avaliar seu potencial de biodegradação por 
meio de ensaios respirométricos e seus residuais toxicológicos 
utilizando organismos-testes. 

Metodologia: A metodologia de análise foi cromatografia 
em camada delgada, cromatografia líquida de alta eficiência 
(USP, Ed.29, 940-2006), análises toxicológicas (métodos 
ABNT-NBR 15411-2, 2006 (Vibrio fischeri) e ABNT-NBR 
13373, 2005 (Ceriodaphnia dúbia), respirométria (Teste 
Gledhill-modificado,1988 IBAMA), demanda química de 
oxigênio (AWWA Ed.21, 2007, método 5220-D) e carbono 
orgânico total (AWWA Ed.21, 2007, método 5310-B).

Resultados: os resultados indicaram que a melhor concen-
tração de carbamazepina a ser utilizada no processo oxidativo, 
foi de 10 ppm. As análises de COT e DQO realizada a partir 
das amostras geradas do reator nos tempos de reação de 5, 
15, 30, 45 e 60 minutos não apresentou qualquer mudança 
significativa. Os ensaios de respirometria (biodegradação) 
mostraram uma degradação de aproximadamente 1% do 
composto químico utilizados com decréscimo acentuado do 
número de microrganismos viáveis tanto para o composto 
puro como também para os ensaios realizados após o trata-
mento com UV/H2O2. Os Ensaios toxicológicos realizados 
após o tratamento oxidativo apresentam efeitos tóxicos agu-
dos para os dois organismos testados indicando a formação 
de sub-produtos tóxicos. A carbamazepina em sua forma 
pura não apresentou toxicidade para a Ceriodaphnia dúbia 
e Vibrio fischeri. 

Discussão: os processos fotocatalíticos como uma etapa 
de tratamento devem favorecer a biodegradabilidade dos 
poluentes, mas não necessariamente requer a sua minerali-
zação total. Neste trabalho podemos observar que o processo 
oxidativo utilizado foi capaz de reduzir a concentração inicial 
de carbamazepina em até 50% em um período de reação de 
60 minutos mesmo usando uma baixa concentração de peró-

xido de hidrogênio, entretanto este favorece a formação de 
subprodutos tóxicos. Os resultados sugerem que o tratamento 
UV/H2O2 deve ser melhor avaliado quanto a oxidação de 
seu principal produto de degradação a Acridina. 
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AM50 - IDENTIFICAÇÃO DO GENE CyP1A NO 
PEIXE PHAllOCEROs CAUdiMACUlATUs E IN-
DUÇÃO POR ΒETA-NAFTOFLAVONA

FeRReIRA, R.S.1; ZANeTTe, J.1; ScAINI, J.L.R.1

1. FURG - Universidade Federal do Rio Grande (Av. Itália, Km 8)

Introdução: A determinação da indução de citocromo 
P450 da família 1, subfamília A (CYP1A) pela presença de 
contaminantes orgânicos ambientais tem sido utilizada a déca-
das como um notável biomarcador de contaminação aquática. 
Apesar disso, a falta de conhecimento de sequências gênicas 
de CYP1A em espécies de peixe Sul-Americanas, limita em 
parte, a utilização desta “ferramenta” em estudos de toxicolo-
gia ambiental. O peixe teleósteo Phalloceros caudimaculatus 
(ciprinodontiformes), possui características desejáveis para 
estudos ambientais, por ser amplamente distribuído no Brasil 
e outros países, tanto em locais de preservação ambiental, 
como em locais impactados por contaminantes (ex.: áreas 
agrícolas, industriais e urbanas).

Objetivo: O objetivo deste estudo foi identificar a sequên-
cia do transcrito CYP1A no peixe P. caudimaculatus e avaliar 
a indução deste gene pela substância indutora de CYP1A, 
beta-naftoflavona (BNF), a fim de avaliar seu potencial para 
estudos de toxicologia ambiental.

Metodologia: P. caudimaculatus foram coletados pró-
ximo à praia do Cassino, Rio Grande, RS. A amplificação 
do transcrito de CYP1A foi realizada utilizando a técnica de 
reação em cadeia da polimerase (PcR) com iniciadores de-
generados, seguida de purificação e seqüenciamento. Peixes 
machos adultos (n=20) foram distribuídos em dois grupos, 
um expostos por 24 horas a 1µM de BNF e outro não exposto 
(controle). A expressão de CYP1A em fígado foi avaliada 
por PCR em tempo real utilizando iniciadores específicos.

Resultados: Foi identificada uma seqüência parcial com 
561 pares de base, que compartilhou 89% de identidade na 
seqüência de aminoácidos traduzida, com CYP1A de Fun-
dulus heteroclitus (Teleósteo, ciprinodontiformes). o grupo 
exposto a BNF mostrou uma indução de aproximadamente 
30 vezes no nível de transcrição do gene CYP1A, em relação 
ao grupo controle.

Discussão: o mecanismo de indução gênica de CYP1A é 
bem caracterizado e envolve a ativação da via de sinalização 
do receptor de hidrocarbonetos aromáticos (AhR). Portanto, 
os resultados apresentados, de ativação do novo gene cyP1A 
de P. caudimaculatus pelo agonista-modelo do receptor 
AhR, BNF, suportam o potencial uso deste gene/espécie em 
programas de monitoramento ambiental. Dentre as substân-
cias tóxicas agonistas do receptor AHR que potencialmente 
poderão ser detectadas utilizando-se este biomarcador, estão 
PAHs, PCBs e dioxinas. O presente estudo apresenta fortes 
bases para o uso de P. caudimaculatus como modelo biológico 
em toxicologia.

Agência de Fomento: FuRG, cNPq

AM51 - EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE DIÓ-
XIDO DE TITÂNIO NA FOTODEGRADAÇÃO DE 
AZO-CORANTES

PAveSI, T.1; SAGGIoRo, e.M.1; oLIveIRA, A.S.2,3; 
MoReIRA, J.c.1

1. Fiocruz - Fundação Oswaldo Cruz (Rua Leopoldo Bulhões, 
1480, Rio de Janeiro)
2. IST - Instituto Superior Técnico (Avenida Rovisco Pais, 1, 
Lisboa , Portugal)
3. ESTG - Escola Superior de Tecnologia e Gestão (Lugar da 
Abadessa Apartado 148)

Introdução: As indústrias têxteis produzem, como efluen-
tes, quantidades significativas de água contaminada por co-
rantes. A incompleta fixação deste nas fibras têxteis durante 
a lavagem do tecido faz com que de 5 a 20% do corante seja 
perdido, sendo que parte do efluente não sofra qualquer tipo 
de tratamento. Os azo-corantes representam cerca de 60% 
dos corantes consumidos atualmente no mundo e possuem 
reconhecido efeito carcinogênico e mutagênico. Na remo-
ção destas substâncias do meio ambiente, não por simples 
transferência de fase, mas sim pela oxidação/mineralização 
destas moléculas orgânicas, o semicondutor dióxido de titânio 
(TiO2) possui exelentes propriedades oxidativas. 

objetivo: Avaliar a fotodegradação de 4 azo-corantes 
utilizados na indústria têxtil, variando a concentração do 
Tio2 em suspensão, pois é um importante parâmetro nos 
estudos de degradação.

Metodologia: os corantes utilizados foram o Remazol 
Vermelho RGB gran, Marinho Remazol RGB 150% gran, 
vermelho ultra Remazol gran e o Remazol carmine ultra 
RGB. Foi utilizado o Tio2 P-25 Degussa, nas concentra-
ções de 1 gL-1 a 1x10-3 gL-1. O tempo de irradiação foi 
de 2 horas, com retiradas de alíquotas em 0, 15, 30, 45, 60, 
90 e 120 minutos. Para cada corante transferiu-se para um 
béquer o volume de 100 ml de solução aquosa de 30 mgL-
1, adicionando-se o catalisador. os béqueres, sob agitação, 
foram irradiados no reator constituído de uma lâmpada de 
125 W de vapor de mercúrio. As amostras foram analisadas 
por Espectrofotometria UV – Vis, observando o comprimento 
de onda máximo de absorção de cada corante.

Resultados: A fotólise responde por pequena parcela da 
degradação (0 a 6%) de 1 a 2 h de irradiação. Em todos os 
casos observou-se maior porcentagem de degradação para 
concentração 1 gL-1. em 45 min, para esta concentração, foi 
verificada degradação de 90 a 93%. A partir deste tempo a 
constante de velocidade de degradação diminuiu. Ao final de 
2 h a degradação para a concentração 0,1 gL-1 variou de 75 
a 95%, enquanto a concentração 1 gL-1 variou de 93 a 99%.

Discussão: constatamos assim, que sob radiação, ape-
nas as moléculas adsorvidas na superfície de Tio2 podem 
ser sofrer degradação. A descoloração ocorre pela cisão da 
ligação dupla entre os átomos de nitrogênio, à medida que o 
sítio ativo torna-se disponível e seja ocupado por outra mo-
lécula de corante. os PoAs mediadas pelo Tio2 são uma boa 
alternativa para o tratamento de efluentes contento corantes, 
porém outros parâmetros podem ser avaliados para melhorar 
a eficiência do processo. 

Agência de Fomento: Faperj
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AM52 - PERFIL DE PRODUÇÃO DE CIANOTOXI-
NAS EM DIFERENTES CIANOBACTÉRIAS  
BRASILEIRAS

BoRToLI, S.1; kRueGeR, T.2; heLBIG, T.2; LuckAS, 
B.2; PINTo, e.1

1. USP - Universidade de São Paulo – SP, Brasil (05508-900 BL 
17)
2. FSUJ - Friedrich-Schiller Universität Jena - Alemanha (D-
07737 Jena)

Introdução: cianobactérias são microorganismos proca-
riontes e fotossintetizantes, encontradas nos mais diferentes 
habitats. As planctônicas em especial, representam potenciais 
riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Produzem cia-
notoxinas, que podem ser classificadas de acordo com seu 
mecanismo de ação. Podem ser: hepatotóxicas (microcisti-
nas), neurotóxicas (saxitoxinas, anatoxina-a, anatoxina-a(S)), 
citotóxicas (cilindrospermopsina), entre outros.

Objetivo: O objetivo deste, foi identificar e quantificar as 
toxinas produzidas por cianobactérias isoladas em reserva-
tórios Brasileiros, visando fornecer o perfil de produção de 
toxinas em diferentes cepas de diferentes espécies.

Metodologia: Foram estudadas 13 cepas de cianobactérias 
isoladas de reservatórios brasileiros: LPTNA 01, 02, 03, 08 
e 09 (Microcystis sp); LPTNA 06 e 07 (Pseudoanabaena sp) 
e LPTNA 10 (Oscillatoria sp), isoladas em São Paulo. As 
cepas ITEP A1, 18, 28, 30 e Jucazinho (Cylindrospermopsis 
sp), cedidas pelo prof. Renato Molica (uFRPe) e isoladas em 
Pernambuco. Todas as cepas foram analisadas para produção 
de diferentes cianotoxinas. Para as análises de multitoxinas e 
quantificação de microcistinas, foi realizada extração com ac. 
acético 0,1M e metanol (50:50). Para análises de saxitoxinas, 
extrações com ác. tricloroacético 0,1M. A determinação das 
diferentes cianotoxinas foi realizada por técnicas de cromato-
grafia líquida acoplada a espectrometria de massas (LC-MS) 
utilizando diferentes colunas analíticas.

Resultados: Das 13 cepas analisadas, 6 não demonstraram 
produzir cianotoxinas conhecidas (LTPNA 01, 03, 06, 07, 10 
e ITEP 30). Quatro linhagens de Cylindrospermopsis sp (ITeP 
A1, 18, 28 e Jucazinho) demonstraram produzir 3 variantes de 
saxitoxinas (STX, NEOSTX e DC-STX) em concentrações 
diferentes. Ainda, 3 linhagens de Microcystis sp. (LTPNA 02, 
08 e 09) apresentaram a produção de 7 variantes de micro-
cistinas, também em concentrações diferentes. 

Discussão: A produção de cianotoxinas em cepas brasi-
leiras não é novidade. Por outro lado, poucos estudos descre-
vem o perfil de produção de diferentes toxinas ou diferentes 
variantes destas. este trabalho vem incluir novos dados e 
aumentar o conhecimento das cepas isoladas em reservatórios 
Brasileiros pela caracterização e quantificação das toxinas 
produzidas. A quantificação desses compostos corrobora para 
a necessidade do monitoramento constante dos corpos hídri-
cos, principalmente os destinados ao abastecimento público. 

Agência de Fomento: cAPeS DAAD

AM53 - ESTUDO DOS EFEITOS DA CIANOTOXINA 
CILINDROSPERMOPSINA SOBRE O DESEMPE-
NHO REPRODUTIVO E EMBRIOFETOTOXICIDA-
DE DE RATOS

ALMeIDA, c.S.1; ARRuDA, A.c.c.1; QueIRoZ, 
e.c.1; coSTA, h.T.M.L.1; BARBoSA, P.F.1; LeMoS, 
T.M.A.M.1; oLIveIRA, c.N.1; SchWARZ, A.1; PINTo, 
e.2; kuJBIDA, P.S.1

1. UFRN - 1Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(Natal-RN, Brasil)
2. USP - Universidade de São Paulo (São Paulo-SP, Brasil)

Introdução: A cilindrospermopsina (cyN), alcalóide gua-
nidínico cíclico, é uma hepatotoxina que pode estar presente 
em florações tóxicas de cianobactérias em reservatórios de 
água utilizados para abastecimento público.

objetivo: o objetivo desse trabalho foi avaliar o desem-
penho reprodutivo e embriofetotoxicidade de ratos expostos 
à CYN.

Metodologia: Para esse estudo, 40 ratos Wistar adultos 
fêmeas foram divididos em quatro grupos (10/grupo). Os 
ratos receberam durante 20 dias, por via oral, soluções aquo-
sas de cilindrospermopsina (0; 0,03; 0,3 e 3 µg/Kg de peso 
corpóreo) a partir do 1º dia de gestação. No 20º dia, os ratos 
foram sacrificados para avaliação do desempenho reproduti-
vo, embriofetotoxicidade e estudos histopatológico hepático 
(apoptose, necrose, degeneração hidrópica, esteatose, coles-
tase, proliferação ductular, fibrose, resposta inflamatóia e 
corpúsculos de Mallory), histopatológico renal (congestão, 
resposta inflamatória, tumefação tubular, desprendimento, 
necrose, apoptose, tubulorrex, cilindros) e bioquímicos (ALT, 
AST, GGT, uréia e creatinina sérica).

Resultados: A análise estatística demonstrou ausência 
de alterações no peso corporal, ganho de peso, ingestão de 
alimentos e água, análise histopatológica e dosagens bioquí-
micas das ratas. Exceto o índice de uréia, que foi maior no 
grupo exposto à maior dose (p

Discussão: As concentrações utilizadas foram seleciona-
das próximas a maior dose de efeito adverso não observável 
(NoAeL) obtido em ensaio subcrônico com animais e uti-
lizada para o estabelecimento do valor máximo permitido 
de CYN presente em água potável distribuída à população 
(Portaria 518/2004). Portanto, os resultados obtidos sugerem 
que a exposição à CYN durante o período de gravidez, nas 
concentrações permitidas pelo Ministério da Saúde, não é 
capaz de prejudicar a gestação ou o desempenho reprodutivo 
de ratos. 

Agradecimentos: cNPq e PRoPeSQ-uFRN.
Agência de Fomento: cNPq, FAPeSP e PRoPeSQ-

-uFRN
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AM54 - UTILIZAÇÃO DA ESPÉCIE DE TRAdEs-
CANTiA PAllidA COMO BIOINDICADOR AM-
BIENTAL NA AVALIAÇÃO DA POLUIÇÃO DO AR 
ATMOSFÉRICO EM DUAS COMUNIDADES DO 
MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RochA, c.c.S.1; MeNDeS, R.A.1; FeRReIRA, T.R.S.1; 
LoPeS, A.S.c.1

1. IEC - Instituto Evandro Chagas (Belém - Pará- Brasil)

Introdução: A cidade de Barcarena-PA é um importante 
pólo industrial, onde é feita a industrialização, beneficiamento 
e exportação de minério. Identificam-se como principais fon-
tes de risco à saúde humana os gases tóxicos e as partículas 
geradas pelas indústrias, implicando em desdobramentos que 
afetam decisivamente a qualidade do ar numa extensa região 
onde residem populações ribeirinhas e urbanas.

objetivo: Realizar um biomonitoramento da qualidade 
do ar com utilização da espécie T. pallida, em duas comuni-
dades distintas do município de Barcarena, através do teste 
de micronúcleo (Trad-MCN) e da técnica de fluorescência 
de raio-X.

Metodologia: Para o teste do micronúcleo, 30 mudas da 
planta foram expostas por 45 dias, nas diferentes comunida-
des. Após a exposição às inflorescências jovens das plantas 
foram colhidas, fixadas em solução 3:1 (etanol: ácido acético) 
e conservadas por um período de 24 horas, as amostras foram 
conservadas em etanol 70% até a leitura no microscópio ex-
pressa através da presença de micronúcleos por 300 tétrades 
para cada lâmina. A avaliação do material acumulado em 
folhas, foi realizado através da análise semi-quantitativa de 
metais por Espectrofotometria de Fluorescência de raios-X. 

Resultados: As análises utilizando a Tradescantia pallida, 
só foram realizadas em uma estação do ano (verão). o re-
sultado obtido neste período indica uma maior concentração 
em % de micronúcleos no bairro industrial, localizado bem 
próximo das indústrias existentes na região. Foram obtidos 
nas folhas os seguintes elementos: S, Rh, k, ca, Fe, Sr, Si, 
P, Pb, cd e Zn, em quantidades consideravelmente altas, que 
podem ser da poluição atmosférica e da própria composição 
natural, visto que muitos desses encontram-se como macro-
nutrientes, proveniente do solo. 

Discussão: A espécie Tradescantia pallida apesar da difi-
culdade em adaptar-se ao clima quente da região, apresentou 
resultados que possibilitaram avaliar o grau de poluição 
atmosférica na região, com valores maiores de metais e % 
de micronúcleos, encontrados no bairro industrial, apesar 
de ser necessário a continuidade do estudo levando-se em 
consideração os resultados obtidos através do comportamento 
da planta pela variação temporal. 

Agradecimentos: conselho Nacional de Desenvolvimento 
Cientifica e Tecnológico (CNPQ) 

Agência de Fomento: conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (CNPq)

AM55 - MORFOLOGIA E MORFOMETRIA DA 
CÉLULA DE CLORETO DAS BRÂNQUIAS DE 
LAMBARI AsTyANAx biMACUlATUs EXPOSTO 
AO THIODAN®

MoRAeS, J.c.1; BeNJAMIN, L.A.1; SILvA FILho, P.B.1; 
MARcoN, L.1; RuFATo, P.1; MAchADo, M.v.o.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Rua PH Rolfs, S/N, 
Viçosa, MG, CEP36570-000)

Introdução: Atualmente com o uso excessivo e inadequa-
do de agrotóxicos, determinadas práticas agrícolas ligadas ao 
modelo de produção agrícola, a não preservação das matas 
ciliares, a destruição da cobertura vegetal dos solos para plan-
tio, e das vegetações protetoras de nascentes, dentre outros 
fatores, como emissão de poluente, são responsáveis por gran-
de parte dos problemas com os recursos hídricos. A lixiviação 
dos agrotóxicos no solo pode ocasionar a contaminação de 
lençóis e afetar os próprios cursos de água superficiais, que 
pode acarretar conseqüências, muitas vezes irreparáveis, para 
o ecossistema. A contaminação do ambiente por agroquímicos 
em áreas agrícolas de cultivo tem despertado o interesse de 
pesquisas para a avaliação de indicadores biológicos, uma vez 
que o ambiente aquático é considerado o compartimento final 
na recepção de agroquímicos. estudos têm mostrado que os 
peixes apresentam sensibilidade e capacidade de diferentes 
respostas entre as espécies, aumentando a importância de 
um bioindicador nativo e um biomarcador a partir de um 
órgão-alvo. o Astyanax bimaculatus é um peixe ovíparo 
que apresenta atividade reprodutiva o ano todo, com ótimas 
características para seu cultivo e pesquisa.

objetivo: caracterizar a morfologia e analisar a morfo-
metria das células de cloreto das brânquias nos diferentes 
tratamentos com o Thiodan® (endosulfan) em lambaris (A. 
bimaculatus) fêmeas em maturação. 

Metodologia: Foi coletado o segundo arco branquial de 6 
lambaris expostos por 96h às concentrações de 1,3; 2,6 e 5,2 
µg.L-1 de endosulfan, além de um grupo controle. As amos-
tras de brânquia foram fixadas em paraformaldeído a 10% 
tampão fosfato 0.1 M pH 7.2, por 24 horas, desidratados em 
soluções de concentração crescente de álcool e incluídos em 
soluções de concentração crescente de álcool e incluídos em 
historesina. Cortes seriados de 3µm foram feitos e corados 
com azul toluidina. As lâminas foram observadas e fotografa-
das em um microscópio de luz com câmera acoplada. Foram 
medidas 40 células de cloreto por grupo e quantificadas as 
mesmas em seis campos.

Resultados: As células de cloreto tiveram uma diminui-
ção de diâmetro e de número, nas concentrações do grupo 
controle para a maior concentração (1,3; 2,6; e 5,2 µg.µL-1 
de endosulfan).

Discussão: concluiu-se que a diminuição do número e do 
diâmetro da célula de cloreto pode ser uma hipertrofia, sendo 
necessárias novas repetições para confirmação estatística de 
relevância da diferença apresentada entre as concentrações 
encontradas.

Agência de Fomento: FAPeMIG
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AM56 - LIPOPEROXIDAÇÃO COMO  
BIOMARCADOR DE EXPOSIÇÃO AO COBRE EM 
POECiliA vivíPARA

GoMeS, e.G.1; MAchADo, A.A.S.1; hoFF, M.L.M.1; 
cARDoZo, J.G.1; BIANchINI, A.1

1. FURG-RS - Universidade Federal do Rio Grande (Rua: Aveni-
da Itália Km:8 Campus Carreiros)

Introdução: Biomarcadores indicam a presença de um 
agente estressor, incluindo contaminantes ambientais. A 
lipoperoxidação (LPO) é um biomarcador que mede danos 
oxidativos em lipídios induzidos pela exposição a metais, 
como o cobre (Cu), que é freqüentemente encontrado em 
ambientes costeiros, onde habita o peixe Poecilia vivípara. 
esta espécie é um potencial biomonitor da contaminação 
estuarina por metais, pois é abundante em águas costeiras, 
tolera variações de salinidade e apresenta tolerância a con-
taminantes químicos.

objetivo: Avaliar a LPo em P. vivipara após exposição 
aguda ao cu.

Metodologia: Machos de P. vivipara foram coletados no 
Arroio do Gelo (Rio Grande, RS), aclimatados à salinidade 
24, fotoperíodo 12:12 h C:E e 20°C, e expostos (96 h) ao 
Cu (0: controle, 5, 9 e 20 µg Cu.L-1) na densidade de 1 g de 
peixe.L-1. Os meios experimentais foram preparados com 
antecedência de 24 h utilizando água do mar natural filtrada 
(0,5 µm). Após exposição, os peixes foram anestesiados e 
tiveram suas brânquias, fígado e músculo dissecados. A LPo 
foi avaliada através do método TBARS.

Resultados: Nas brânquias, os níveis de LPo foram 
significativamente maiores nos peixes expostos a 9 e 20 µg 
cu.L-1 em relação ao controle. No fígado, estas concentra-
ções provocaram um aumento concentração-dependente da 
LPO. No músculo, não houve diferença significativa entre 
os tratamentos.

Discussão: As brânquias e o fígado foram sensíveis ao 
cu, mostrando um aumento da LPo. esta resposta pode ser 
devido às funções exercidas por estes órgãos, especialmente 
o fígado, o qual está envolvido na destoxificação do metal. 
De fato, este tecido apresentou uma resposta dependente da 
concentração de cu. Portanto, a LPo hepática de P. vivipara 
pode ser considerada como um potencial biomarcador da 
exposição de peixes ao Cu em ambientes costeiros.

Agência de Fomento: cAPeS, IDRc (canadá) e cNPq 
(INcT-TA) 

AM57 - CARACTERIZACAO DA TOXICIDADE DE 
UMA AMOSTRA DO PORTO DE SUAPE, PE E DE 
UM EFLUENTE INDUSTRIAL UTILIZANDO-SE 
A FASE I DE UM ESTUDO DE AIT (AVALIACAO E 
IDENTIFICACAO DA TOXICIDADE) E O ENSAIO 
COM O ROTIFERO ESTUARINO bRACHiONUs 
ROTUNdifORMEs.

LAvoRANTe, B.B.o.1; BReTAS, e.2; MoNTeIRo, 
e.A.S.3; BeLLoMo, A.A.3; DeL GueRRA, h.P.3; SAN-
ToS, J.M.3; SILvA, T.F.3; BADARo-PeDRoSo, c.3

1. UFP - Universidade Federal de Pernambuco (Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil)
2. UNISANTA - Universidade Santa Cecília (Universidade Santa 
Cecília, Santos, São Paulo, Brasil)
3. IP - Instituto de Pesca (Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento, Agencia Paulista)

Introdução: A primeira fase de um estudo de AIT destina-
-se à caracterização das propriedades físicas e químicas dos 
contaminantes presentes em uma amostra através de fracio-
namentos seguidos de ensaios de toxicidade. A comparação 
dos resultados das amostras submetidas às diferentes manipu-
lações com a amostra não manipulada possibilita identificar 
os possíveis causadores da toxicidade.

Objetivo: O presente estudo tem como objetivo identificar 
a(s) classe(s) de compostos responsáveis pela toxicidade 
de uma amostra ambiental (água de superfície) do porto de 
SUAPE em Pernambuco e de uma única amostra do efluente 
de uma indústria metalúrgica (1%).

Metodologia: Foi realizado um ensaio de toxicidade aguda 
com o rotifero estuarino B. rotundiformes com o sulfato de 
cobre como substância de referência, e com cada uma das 
amostras não tratadas de água de superfície e do efluente, 
e também após tratamento das duas amostras por meio dos 
seguintes fracionamentos: filtração (para remoção de material 
particulado), EDTA(metais), tiossulfato de sódio (oxidan-
tes), alga Ulva sp e duas marcas de zeólitas para remoção, 
principalmente, de amônia, colunas de c18 e polimérica 
(orgânicos apolares). 

Resultados: O valor da CL50; 48h para B. rotundiformes, 
após exposição ao sulfato de cobre, foi de 0,22mg Cu/L(0,08-
0,58) indicando sensibilidade semelhante aos valores obtidos 
em ensaios prévios. os fracionamentos que reduziram a to-
xicidade da amostra de água superficial de SUAPE foram a 
filtração, o EDTA e a coluna de C18. Para o efluente industrial, 
os fracionamentos que mais reduziram a toxicidade foram o 
tiossulfato, as duas marcas de zeólitas com sobrevivência de 
100% dos rotíferos e a coluna de C18.

Discussão: os resultados indicam que a amostra de Su-
APE apresenta como os principais suspeitos pela toxicidade: 
material particulado, metais e compostos orgânicos apolares, 
enquanto a amostra de efluente apresenta como os principais 
grupos suspeitos por causar toxicidade, os metais, amônia e 
os compostos orgânicos apolares.

Agência de Fomento: PIBIc/ cNPq/ Instituto de Pesca
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AM58 - TOXICIDADE AGUDA DO INSETICIDA 
PERMETRINA PARA DANIO RERIO

MARcANToNIo, A.S.1; FRANçA, F.M.2; FeRReIRA, 
c.M.3; TEIXEIRA, P.C.4; PIMeNTA, A.G.c.1; PAIvA, 
T.c.B.2

1. APTA - Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Se-
cretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo)
2. EEL - USP - Escola de Engenharia de Lorena (Universidade 
de São Paulo)
3. IP - APTA - Instituto de Pesca (Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo)
4. CAUNESP - Centro de Aquicultura da UNESP (UNESP Jabo-
ticabal)

Introdução: A permetrina é um inseticida pertencente ao 
grupo químico dos piretróides, utilizado na agricultura, em 
cultivo de algodão, arroz, café, soja, milho, trigo, tomate, 
couve, couve-flor, repolho e fumo, e na medicina veterinária 
na eliminação de ectoparasitas de animais de pequeno porte 
e bovinos. São empregados em campanhas de saúde pública 
na erradicação de mosquitos, no armazenamento de grãos 
(arroz, milho e trigo) e em uso doméstico para a eliminação 
de insetos em geral e no controle de formigas. 

objetivo: Determinar a concentração Letal Média 
(CL50-96) para peixes da espécie Danio rerio, conhecidos 
popularmente como “paulistinhas”, expostos à diferentes 
concentrações de permetrina, uma vez que é um inseticida 
utilizado nas lavouras de arroz irrigado, principal cultura 
agrícola da região do vale do Paraíba, no estado de São Paulo. 

Metodologia: os testes foram realizados no Pólo Regio-
nal do vale do Paraíba, Pindamonhangaba-SP. os animais 
foram aclimatados por um período de 7 dias em laboratório 
climatizado, utilizando água de poço artesiano. Após testes 
preliminares utilizando 4 concentrações diferentes (baseadas 
na bibliografia para outros organismos), determinou-se 5 con-
centrações a serem usadas nos testes definitivos, mais o grupo 
controle. Para cada tratamento foram utilizadas 3 réplicas 
simultâneas, totalizando 18 aquários, com 6 animais cada, na 
densidade de 1 g/L. As doses utilizadas nos testes definitivos 
foram 1, 4, 16, 64, 256 µg L-1 do ingrediente ativo (i.a.). Os 
animais com peso médio de 0,19 ± 0,02g foram distribuídos 
aleatoriamente em cada aquário. os testes tiveram duração de 
96 horas, sob temperatura média de 24,72 ± 0,2ºC, conduzidos 
em sistema estático e os organismos não foram alimentados 
durante este período. A avaliação da mortalidade foi diária. 

Resultados: utilizando-se o método Trimmed Spearman-
-Karber (Hamilton et al., 1977) foi determinada a CL50-96 
de 21,77 µg L-1 para o Danio rerio. 

Discussão: esta espécie demonstrou ser muito sensível 
aos efeitos agudos deste princípio ativo. A permetrina apre-
senta alta periculosidade ambiental e pode colocar em risco 
outras espécies de organismos aquáticos, se não utilizada 
com cautela. 

Agência de Fomento: cNPQ, cAPeS

AM59 - DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO IN 
VITRO GENETICAMENTE MODIFICADO COMO 
FERRAMENTA PARA MONITORAMENTO DA 
QUALIDADE AMBIENTAL

LeITe, T.S.1; SANDRINI, J.Z.1

1. FURG - Universidade Federal do Rio Grande (Av. Itália Km 
8 - Campus Carreiros)

Introdução: os danos causados na molécula de DNA, 
tanto por agentes endógenos quanto por agentes exógenos, 
como exposição à radiação UV e metais, podem levar a 
mutações e suspeita-se que sejam a maior causa de câncer. A 
fim de contornar esses danos causados ao genoma, as células 
desenvolveram uma complexa rede de reações denominada 
de reposta ao dano de DNA, que envolve os processos de 
parada do ciclo celular, reparo do DNA e apoptose. É impor-
tante considerar que uma das primeiras respostas observadas 
em um organismo frente a uma situação de dano de DNA é 
a ativação dos genes relacionados com o sistema de reparo 
desta molécula. Sendo assim, a utilização de modelos geneti-
camente modificados constituídos de seqüências regulatórias 
(promotores) de genes do sistema de reparo do DNA dire-
cionando a expressão de genes repórteres é uma importante 
ferramenta para o monitoramento ambiental.

objetivo: Neste sentido, o objetivo do presente trabalho 
foi desenvolver modelos in vitro (hepatócitos do peixe Danio 
rerio) geneticamente modificados que expressam proteínas 
fluorescentes sob o controle transcricional de seqüências gê-
nicas regulatórias sensíveis à presença de diferentes agentes 
genotóxicos.

Metodologia: A região promotora do gene Gadd45α, en-
volvido na resposta ao dano de DNA, foi amplificada através 
da técnica de PcR (Reação em cadeia da Polimerase) utili-
zando primers específicos. Através da utilização de diferentes 
enzimas de restrição, a região promotora deste gene foi clo-
nada no vetor pDsRedExpress-DR (Clontech), que apresenta 
como gene marcador um gene que codifica para uma proteína 
vermelha fluorescente. Esta construção genética produzida 
foi inserida nos hepatócitos de D. rerio através da técnica de 
transfecção utilizando o reagente FuGeNe (Roche). Após a 
transfecção, as células contendo o plasmídio foram selecio-
nadas através da utilização do antibiótico geneticina (G418, 
Gibco) no meio de cultura. Neste sentido, essa linhagem será 
utilizada em estudos envolvendo a exposição a diferentes 
contaminantes ambientais.

Resultados: o objetivo do presente estudo foi desenvolver 
a linhagem celular, portanto o resultado é a própria linhagem. 
Com relação à sua aplicação, estudos estão sendo realizados 
para esta finalidade. 

Discussão: como conclusão, o presente trabalho per-
mitiu a produção de uma linhagem celular geneticamente 
modificada com possível aplicação no monitoramento da 
qualidade ambiental. 

Agência de Fomento: cNPQ
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AM60 - MODULAÇÃO DA ATIVIDADE DOS MA-
CRÓFAGOS DE HOPliAs MAlAbARiCUs (PISCES, 
TELEOSTEI) POR METAIS APÓS ESTIMULAÇÃO 
COM LIPOPOLISSACARÍDEO

RoSSI, S.1; ASSIS, h.c.S.1; RIBeIRo, c.A.o.1; ZAM-
PRoNIo, A.R.1; RIBAS, J.L.c.1

1. UFPR - Universidade Federal do Paraná (Av. Cel. Francisco 
H. dos Santos, 210)

Introdução: os organismos aquáticos estão frequente-
mente em contato com diferentes poluentes como os metais. 
estes podem causar vários danos a saúde animal incluindo 
disturbios imunológicos. 

Objetivo: Neste contexto investigamos a modulação 
dos macrófagos da espécie de peixe fluvial nativa do Brasil 
(Hoplias malabaricus), conhecida como traíra, expostos in 
vitro ao lipopolissacarídeo (LPS - e. coli), já conhecido como 
estimulante de macrófagos e a concentrações realísticas dos 
metais cobre (cu), cádmio (cd) e chumbo (Pb). 

Metodologia: Primeiramente, os rins anteriores dos pei-
xes foram assepticamente retirados e macerados sob meio 
de cultura L15, centrifugados em percoll (40-60%), e as 
células contadas em câmara de Neubauer e plaqueadas (106 
células viáveis/poço em placa de 96poços). Após 24 horas do 
estabelecimento da cultura as mesmas foram contaminadas 
com os metais divididos nos seguintes grupos: controle, 
Cu* (0,00047mM), Cu** (0,0047mM), Cu*** (0,047mM), 
Cd* (0,445mM), Cd** (4,45mM), Cd*** (44,5mM), Pb* 
(2,413mM), Pb** (24,13mM) e Pb*** (241,30mM). Outras 
24 horas após todos os grupos foram estimulados com o li-
popolissacarído bacteriano (LPS 10μg.mL-) para a liberação 
de mediadores inflamatórios como o óxido nítrico (NO). Por 
fim, 48 horas após a intoxicação das células com os metais, 
o meio sobrenadante foi coletado para a análise do No. os 
dados foram analisados por ANovA seguidos por teste de 
Bonferroni. 

Resultados: os resultados obtidos mostraram aumento 
significativo da quantidade de nitrito somente no grupo 
Pb***(p < 0,05) quando comparado com o controle, este 
mesmo grupo também foi diferente do Pb*. Já nas células 
contaminadas com cd a única diferença foi entre cd*** e 
cd*, onde cd*** também apresentou uma maior liberação de 
No. Nas células contaminados com cu não houve nenhuma 
diferença estatística.

Discussão: A produção de óxido nítrico pelos macrófagos 
é conhecida como uma via de defesa celular contra invasão 
de patógenos. A partir desses resultados podemos concluir 
que a contaminação de peixes a metais como o Pb em con-
centrações realísticas, pode insitar uma resposta imunológica 
exacerbada, podendo levar a disfunção de órgãos e sistemas.

Agência de Fomento: cAPeS/ReuNI

AM61 - CONCENTRAÇÃO LETAL 50 (CL50) DO 
INSETICIDA THIAMETHOXAM PARA ABELHA 
AFRICANIZADA APis MEllifERA L., 1758 (HY-
MENOPTERA: APIDAE)

oLIveIRA, R.A.1; RoAT, T.c.1; cARvALho, S.M.1; 
MALASPINA, o.1

1. UNESP - Universidade Estadual Paulista - CEIS (Av. 24A, 
1515, Rio Claro-SP, 13506-900)

Introdução: As abelhas Apis mellifera L., 1758 (hyme-
noptera: Apidae) são importantes na produção de produtos 
apícolas e na manutenção da flora, devido seu papel de poli-
nizadora. Além disso, as abelhas podem ser utilizadas como 
bioindicadores de exposição à xenobióticos no ambiente, 
tornando importante os estudos toxicológicos para proteção 
dessa espécie.

objetivo: A partir da necessidade de conservação destes 
organismos, visou-se determinar por ingestão, a concentração 
letal 50 (CL50) do thiamethoxam para operárias recém-
-emergidas de A. melifera.

Metodologia: em laboratório, operárias recém-emergidas 
foram acondicionadas em gaiolas plásticas, sendo fornecido o 
inseticida através de alimento contaminado (sacarose + h2o 
1:1), na ordem de 10 μL de por abelha. A faixa de diluição 
do thiamethoxam empregada para realização dos diversos 
ensaios foi de 0,1 a 1000 ng/μL dieta; o tratamento controle 
recebeu alimento contendo somente o solvente acetona, sendo 
as gaiolas mantidas em câmara climática à temperatura de 
32&#+177;2oC e umidade relativa de 60&#+177;10%. Após 
24 horas, o número de abelhas mortas por concentração foi 
contabilizado e submetido à análise estatística.

Resultados: Foi determinado o valor de CL50 oral do 
thiamethoxam para operárias de A. mellifera na ordem de 
4,28 ng i.a./abelha (IC95% = 3,95-4,61; G.L. = 16 e χ2 = 
20,28), classificando-o como extremamente tóxico as abelhas 
(CL50 ≤ 2 μg i.a./abelha).

Discussão: A alta toxicidade do thiamethoxam constatada 
para operárias recém-emergidas de A. mellifera, pode ser 
decorrente da idade dos indivíduos quando comparado com 
abelhas campeiras (mais velhas) e que entram em contato 
direto com produtos tóxicos durante as atividades no campo. 
Nesta situação, as abelhas recém-emergidas ainda não desen-
volveram o seu sistema enzimático responsável pelo processo 
de detoxificação, o que as tornam ainda mais susceptíveis a 
exposição com esse neonicotinóide.

Agência de Fomento: Fapesp
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AM62 - AVALIAÇÃO DE BIOMARCADORES EM 
TILÁPIAS DO NILO EXPOSTAS AO HERBICIDA 
COMBINE® (TEBUTIUROM)

FRANco, M.F.1; MASchIo, L.R.1; oLIveIRA, 
M.T.v.A.1; ALMeIDA, e.A.1

1. UNESP - Universidade Estadual Paulista Julho de Mesquita 
Filho (Rua Cristóvão Colombo, nº 2265; CEP: 15054-000. São 
José do Rio Preto)

Introdução: O ambiente aquático está exposto à poluição 
causada pela grande quantidade de substâncias que nele in-
gressam. Os agrotóxicos são graves contaminantes, pois são 
desenvolvidos para eliminar alguma forma de vida, atingindo 
espécies não-alvo. 

objetivo: o trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos 
genotóxicos, mutagênicos, e de estresse oxidativo do Com-
bine® em Oreochromis niloticus. 

Metodologia: Foram testados animais de 10 e 20 cm. Para 
cada tamanho havia o grupo controle e três grupos com doses 
do herbicida: 0,125 (concentração 1); 0,25 (concentração 2) 
e 0,5 ml/L (concentração 3). Os peixes foram expostos por 
72 horas e sacrificados. Com o sangue foi feito o teste do 
micronúcleo e anormalidades nucleares, e com o fígado e 
brânquias foram feitas as análises da glutationa-S-transferase 
(GST) e superóxido dismutase (SOD). Para analisar diferença 
(p < 0,05) entre as concentrações do herbicida dentro de cada 
tamanho foi utilizado o teste ANovA, para dados paramé-
tricos, e o Kruskal-Wallis, em dados não paramétricos. Para 
verificar diferença de uma mesma concentração de Combi-
ne® entre os peixes pequenos e grandes foi utilizado o test 
T-Student, para dados paramétricos, e o Mann-Whitney, em 
dados não paramétricos. 

Resultados: Na análise dos eritrócitos, observou-se 
que os peixes menores apresentaram maior frequência de 
micronúcleos e anormalidades nucleares que os maiores. A 
atividade da GST, tanto em fígado de peixes pequenos quanto 
em brânquias de peixes grandes, foi maior nas concentrações 
mais altas do herbicida. A GST no fígado apresentou ainda, 
maior atividade nos peixes grandes do que nos pequenos. A 
atividade da SoD, no fígado, não mostrou diferença, já nas 
brânquias, aumentou no grupo controle dos peixes grandes 
em relação aos pequenos. 

Discussão: Sugere-se que a maior resistência à geno-
toxicidade e mutagenicidade em peixes grandes, apontada 
pelo teste do micronúcleo e anormalidades nucleares, seja 
devido à maior atividade das enzimas de detoxificação GST 
e SoD nesse grupo, observadas no presente trabalho. Além 
disso, a maior atividade da GST nos grupos expostos às 
maiores concentrações do herbicida demonstra a toxicidade 
do produto.

Agência de Fomento: Fapesp

AM63 - AÇÃO FOTODINÂMICA DO AZUL DE ME-
TILENO EM HEPATÓCITOS DE dANiO RERiO

coSTA, S.R.1; SANDRINI, J.Z.1

1. FURG - Universidade Federal do Rio Grande (Av. Itália, km 8, 
Campus Carreiros, Rio Grande/RS, 96201-900)

Introdução: Sabe-se que atualmente o azul de metileno 
vem sendo usado na aquicultura como biocida contra algas, 
cianobactérias e outros organismos específicos. Isso significa 
que pode acarretar na sua liberação para o ambiente e, con-
sequentemente possíveis efeitos em organismos não-alvo. o 
azul de metileno é um composto fotosenssibilizador, e sua 
ação fotodinâmica pode provocar a fotooxidação de subs-
tratos biológicos através da geração de espécies reativas de 
oxigênio. Estas subtâncias, por sua vez afetam o metabolismo 
celular ocasionando até mesmo a morte da célula.

objetivo: Tendo em vista estes aspectos, o presente estudo 
teve como objetivo analisar a citotoxicidade relacionada à 
ação fotodinâmica do azul de metileno em hepatócitos do 
paulistinha (Danio rerio).

Metodologia: Para exposição, as células foram transfe-
ridas para placas de cultura de 96 poços na concentração de 
5x10℘5 células/mL e incubadas por 48h a 28°C com meio 
RPMI para adesão celular. Após este período, as células foram 
então lavadas PBS e incubadas com várias concentrações 
do corante por 1 hora (0; 6,25; 12,5; 25 e 50 µg/mL). Após, 
foram novamente lavadas com PBS e iluminadas com luz 
visível por 10 min em PBS. Após iluminação as células foram 
mantidas e por 24 e 48 horas em meio RPMI para análise da 
viabilidade celular pela técnica de MTT.

Resultados: os resultados mostraram que, tanto após 24 
quanto 48 horas da exposição, o azul de metileno sozinho foi 
capaz de diminuir significativamente a viabilidade celular 
apenas nas maiores concentrações (25 e 50 µg/mL). Porém, na 
presença de luz visível (ação fotodinâmica), azul de metileno 
já causa citotoxidade na menor concentração (6,25 µg/mL).

Discussão: Até o momento, os resultados mostraram que 
essa linhagem é muito sensível à ação fotodinâmica do azul de 
metileno. estudos posteriores visam avaliar se o mecanismo 
de toxicidade é a geração de espécies reativas e se ocorrem 
danos à molécula de DNA.
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AM64 - AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA DE TECIDOS 
DE CASCUDOS E TILÁPIAS EXPOSTOS A ÓLEO 
DIESEL

ALMeIDA, M.c.D.1; NoGueIRA, L.1; ALMeIDA, e.A.1

1. UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” (Rua Cristóvão Colombo, 2265, CEP:15054-000, São 
José do Rio Preto-SP)

Introdução: contaminantes aquáticos tais como derivados 
de petróleo, podem causar diversos efeitos em peixes, os 
quais podem ser acessados sob diferentes abordagens, seja 
pela análise de biomarcadores bioquímicos, genotóxicos, 
histológicos, entre outros.

objetivo: Preparar lâminas e analisar alguns parâmetros 
morfológicos nos tecidos de animais expostos, tais como 
esteatose, alteração de diâmetro e morfologia de núcleos, 
alteração da morfologia geral da célula hepática e verificação 
de depleção de glicogênio.

Metodologia: O material corresponde ao experimento de 
cascudos (Pterygoplichthys anisitsi) e tilápias (Oreochromis 
niloticus) expostos a óleo diesel, na concentração de 0,1 mL/L 
e 0,5 mL/L, durante o período de dois e sete dias. Seis cascu-
dos foram colocados em dois aquários, com a contaminação 
de óleo diesel feita diretamente na água para as concentra-
ções supracitadas, e coletados três peixes de cada aquário no 
tempo de exposição de dois dias e os outros três restantes no 
tempo de exposição de sete dias. O mesmo foi feito para as 
tilápias. os fígados desses animais foram processados para 
inclusão em historresina, de acordo com o método de kar-
novisk (Paraformoldeído e glutaraldédo), seguindo passos de 
desidratação, pré-infiltração com etanol 100% e GMA (1:1), 
infiltração com GMA puro e inclusão também com GMA 
puro, seguido de coloração com Hematoxilina-Eosina (HE) 
e com Periodic-Acid & Shiff (PAS).

Resultados: evidenciou-se surgimento de grânulos 
citoplasmáticos, aparente depleção de glicogênio, ligeiro 
aumento do diâmetro nuclear, podendo estar relacionado à 
intensificação metabólica da célula na tentativa e metaboli-
zar o xenobiótico; acúmulo de gordura com consideráveis 
microvesículas de gordura. As duas espécies de peixes 
apresentaram esteatose, picnose, hipercromatose nuclear e 
hipertrofia nuclear após exposição ao diesel.

Discussão: As tilápias se mostraram mais sensíveis à 
exposição que os cascudos (nas concentrações e tempo ex-
posto)s, sendo que não suportaram a dose de 0,5 mL/L de 
diesel e morreram. estes dados indicam que o diesel pode 
promover uma série de alterações histológicas em diferentes 
espécies de peixes.

Agência de Fomento: universidade estadual Paulista 

AM65 - EMPREGO DE PARTÍCULAS MAGNÉ-
TICAS COM ALTA AFINIDADE POR DNA PARA 
DETERMINAÇÃO DA FORMAÇÃO DE ADUTOS 
ENTRE O CORANTE DE CABELO BASIC RED 51 
COM DNA CROMOSSOMICO DE SALMONELLA

ZANoNI, T.B.1; yAMANAkA, h.2; PIvIDoRI, M.I.2; 
LIÉBANA, S.3; oLIveIRA, D.P.1

1. FCFRP/USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto - USP (Av. do Café, s/n, CEP 14040-093, Ribeirão 
Preto, SP)
2. UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita” 
(Araraquara, SP)
3. UAB - Universidade Autônoma de Barcelona (Barcelona, 
Espanha)

Introdução: A indústria de corantes de cabelo é um merca-
do milionário que cada vez mais envolve novos consumidores 
que estão frequentemente expostos a essas substâncias. Estu-
dos sobre a relevância toxicológica destes corantes são raros, 
porém sabe-se que alguns compostos presentes em tinturas de 
cabelo podem ser tóxicos, mutagênicos e/ou carcinogênicos. 
o corante de cabelo Basic Red 51 (BR51) é capaz de transpor 
a epiderme, atingindo a derme e assim outros órgãos. consi-
derando que alguns estudos epidemiológicos associam o uso 
de exposição ocupacional desses corantes com o aumento da 
incidência do câncer torna-se importante avaliar o potencial 
toxicológico dos mesmos. 

objetivo: No presente trabalho, partículas magnéticas 
com alta afinidade por DNA foram utilizadas para determi-
nar reação de formação de adutos entre o corante de cabelo 
BR51 e DNA cromossômico de Salmonella, com o intuito 
de estabelecer uma nova ferramenta de análise de danos ao 
material genético, bem como otimimizar uma nova técnica 
para a extração destes compostos de amaostras ambientais. 

Metodologia: A pre-concentração do DNA ligado ao co-
rante foi realizada usando partículas magnéticas, depois essa 
mistura foi eluida e aplicada sobre o eletrodo, permitindo a 
monitorização do produto formado entre corante e DNA. essa 
mistura foi seca no eletrodo por cerca de uma hora e depois 
foi realizada monitorização da oxidação do composto usando 
tampão acetato (Ph=4,8). 

Resultados: O corante BR51 na concentração de 0,03 
µg/µL ligou-se satisfatóriamente a 0,003µg/µL de DNA. As 
análises voltamétricas sugerem interação do corante ao DNA 
uma vez que ocorreu perda do sinal da guanina seguida da 
formação de aduto em potencial de oxidação mais negativo 
quando comparado ao corante inicial. 

Discussão: os resultados demostram que a formação de 
adutos entre o corante Basic Red 51 com o DNA cromossômi-
co podem ser determinadas em concentrações extremamente 
pequenas empregando-se partículas magnéticas modifica-
das associadas a ensaios eletroquímicos rápidos, barato e 
eficientes. Assim, esta tçnica pode ser utilizada tanto para 
o monitoramento de dano ao material genético, como uma 
nova ferramenta de extração de corantes de amostras aquosas. 

Agência de Fomento: FAPeSP e cAPeS
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AM66 - TOXICIDADE AGUDA DO HERBICIDA 
AMETRINA PARA O CARAMUJO (POMACEA  
CANAliCUlATA)

MARQueS, A.M.1; BARBuIo, R.1; cARRASchI, S.P.1; 
IkeFuTI, c.v.1; cRuZ, c.1; PLeSe, L.P.M.2; PITeLLI, 
R.A.1

1. NEPEAM -UNESP - Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambien-
tais em Matologia-UNESP (Via de Acesso Prof. Dr. Paulo Donato 
Castellane, s/no Zona Rural Jaboticabal-SP)
2. UFAC - Universidade Federal do Acre (BR-364, 6637, quilô-
metro 4, Distrito Industrial - Rio Branco (AC))

Introdução: o herbicida ametrina é utilizado para o 
controle de plantas daninhas em culturas de cana-de-açúcar, 
milho, banana, abacaxi e outras. O xenobiótico pode escorrer 
ou ser carregado superficialmente, alcançar corpos hídricos e 
causar impactos negativos aos organismos aquáticos. o cara-
mujo de água doce (Pomacea canaliculata), um organismo 
distribuído pelas principais bacias hidrográficas brasileiras, 
apresenta fácil obtenção, manejo e ciclo reprodutivo curto e 
pode ser empregado em testes ecotoxicológicos e de moni-
toramento ambiental. 

objetivo: Assim, o objetivo deste trabalho foi determinar 
a toxicidade aguda (CE(I)50;48h) do herbicida ametrina para 
o caramujo (P. canaliculata) e as variáveis de qualidade de 
água durante os ensaios. 

Metodologia: Para tanto, os animais com peso entre 1,0 
e 2,0 gramas foram aclimatados em sala de bioensaio em 
caixas com capacidade para 60 litros, com aeração artificial 
e temperatura de 24 ± 2ºC, por sete dias. Durante este perío-
do os organismos diariamente foram alimentados à vontade 
com a macrófita submersa Hydrilla verticillata. Nos ensaios 
definitivos os caramujos foram expostos a 30, 40, 45, 50 e 
55 mg.L-1 de ametrina e um controle, com três réplicas e em 
sistema estático. As variáveis de qualidade de água (tempera-
tura, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e pH) foram 
avaliadas em 0, 24 e 48 horas após a exposição ao herbicida. 

Resultados: A concentração efetiva 50% (CE(I)50;48h) da 
ametrina foi de 44,50 mg.L-1, com limite inferior de 42,05 
mg.L-1 e limite superior de 47,10 mg.L-1. No controle e no 
tratamento de 30 mg.L-1 não ocorreu mortalidade, em 40 
mg.L-1 e em 45 mg.L-1 a mortalidade foi de 26,67%; 50 
mg.L-1, foi de 80%; e em 55 mg.L-1, 100%. As variáveis 
de qualidade de água apresentaram média de 24,36 ºC para 
a temperatura, 4,65 mg.L-1 de oxigênio dissolvido, 7,36 de 
pH e 0,190µS de condutividade elétrica. 

Discussão: De acordo com os dados obtidos o herbicida 
ametrina não altera as variáveis de qualidade de água em 
ensaio de toxicidade aguda e pode ser classificado como 
pouco tóxico para Pomacea canaliculata.

AM67 - DETERMINAÇÃO DO INSETICIDA 
DOMISSANITÁRIO LAMBDA-CIALOTRINA EM 
AMBIENTE FECHADO

NAkAGAWA, L.1; NARcISo, e.1; PoTeNZA, M.1; 
coSTA, A.1

1. IB - Instituto Biológico (Av. Cons. Rodrigues Alves, 1525)

Introdução: Inseticidas domissanitários são utilizados em 
residências, escritórios, escolas, hospitais e outras edificações 
de áreas urbanas visando o combate a pragas sinantrópicas. 
o ingrediente ativo lambda-cialotrina é um inseticida pire-
tróide utilizado em formulações comerciais como inseticida 
domissanitário em áreas urbanas no combate a baratas, 
formigas, pulgas, mosquitos e moscas. São introduzidos nos 
espaços urbanos por aplicação direta por meio de diferentes 
formulações. A conseqüência da aplicação, é o resíduo gerado 
que pode permanecer por diferentes períodos de tempo nas 
áreas tratadas, quer seja no ar, ou nas superfícies, ou aderidos 
a poeira. Portanto, a exposição humana pode ocorrer por 
inalação dos vapores ou do particulado em suspenção, pela 
ingestão não alimentar do inseticida aderido a poeira ou na 
superfície, ou absorvido por transferência de contato pela 
pele. As edificações urbanas são ambientes fechados e seus 
resíduos podem permanecer no interior desses ambientes após 
a aplicação do inseticida, além do período de reentrada entre 4 
a 6 horas que empresas controladoras de pragas recomendam. 

objetivo: Neste estudo, mediu-se a concentração do inse-
ticida lambda-cialotrina após a sua aplicação em um ambiente 
fechado, com o objetivo de avaliar, se, após 6 e 24 horas, o 
produto ainda é encontrado no ambiente.

Metodologia: A calda do produto comercial da lambda-
-cialotrina foi pulverizada no interior de uma câmara de vidro 
de 4m3 na quantidade de 50mL/m2. Logo após a aplicação 
e após 6 e 24 horas, o inseticida, foi coletado do ar, em car-
tucho de espuma de poliuretano conectado a uma bomba de 
vácuo, e do piso, em folhas de alumínio, e quantificado em 
cromatógrafo a gás com detector de ionização de chama. 

Resultados: A lambda-cialotrina foi detectada no piso da 
câmara nas concentrações de 13,5mg/m2 logo após a apli-
cação, 15,8mg/m2 após 6 horas e 16,5mg/m2 após 24 horas. 
No ar, foi detectado nas concentrações de 0,02mg/m3 logo 
após a aplicação e 0,002mg/m3 após 6 horas, mas não foi 
detectada após 24 horas. 

Discussão: Assim, 6 e 24 horas após a aplicação, a 
lambda-cialotrina foi detectada no piso em concentrações 
semelhantes às detectadas logo após a aplicação, mostrando 
que a quantidade aplicada inicialmente permaneceu inalterada 
após 24 horas. No ar, a concentração do inseticida diminuiu 
consideravelmente após 6 horas e, após 24 horas a lambda-
-cialotrina não foi mais detectada. o resultado indica que o 
piso do ambiente fechado é fonte potencial de exposição, 
principalmente pela via dérmica e oral, devido a presença 
deste inseticida com pouca variação ao longo do tempo 
sobre a superfície após a aplicação. Possivelmente, no caso 
de populações expostas, o maior risco de exposição seria 
sobre a população infantil, visto que, vivem a maior parte 
do tempo em ambientes fechados, próximas ao piso, e em 
contato direto com a superfície, além do comportamento que 
apresentam levando as mãos a boca, favorecendo a ingestão 
do contaminante.
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AM68 - AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DO SUB-
PRODUTO CLORADO DO CORANTE COMER-
CIAL DISPERSE RED 1

vAcchI, F.I.1; ALBuQueRQue, A.F.1; uMBuZeIRo, G.A.1
1. FT - UNICAMP - Faculdade de Tecnologia (R. Paschoal Mar-
mo, 1888 - CEP:13484-332 - Jd. Nova Itália - Limeira, SP)

Introdução: Durante o processo têxtil, ineficiências no 
tingimento resultam em enormes quantidades de corantes 
sendo perdidos diretamente para os efluentes, o qual é lan-
çado para o meio ambiente. A quantidade de corante perdido 
durante o processo depende do tipo de corante utilizado, mas 
sabe-se que aproximadamente 15% da produção mundial de 
corantes são perdidos durante sua produção, processamento 
e aplicação nas indústrias têxteis. Os corantes do tipo azo 
são compostos orgânicos dificilmente degradados, devido 
sua alta estabilidade à luz e ao ataque de microrganismos. 
São compostos resistentes à biodegradação aeróbia nos 
tratamentos convencionais e sob condições anaeróbias 
sofrem clivagem da ligação azo, originando aminas aromá-
ticas consideradas como produtos potencialmente tóxicos, 
mutagênicos e carcinogênicos. Os efluentes domésticos e 
industriais são, usualmente, tratados no Brasil por tratamento 
biológico e podem ser clorados com o propósito de atender 
aos parâmetros de emissão descritos na Resolução coNAMA 
397/2008.

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a toxicidade 
do corante comercial Disperse Red 1, antes e após cloração, a 
qual foi realizada com cloro gás, gerado a partir da reação de 
ácido clorídrico concentrado com permanganato de potássio. 

Metodologia: Assim, foram realizados testes agudos 
com Daphnia similis, Daphnia magna, Ceriodaphnia dubia 
e Ceriodaphnia silvestrii, mantendo todos os testes com as 
mesmas condições, durante 48 horas de exposição, estático 
e no escuro. 

Resultados: Os valores obtidos para CE50 do corante 
comercial e do subproduto clorado foram, respectivamente, 
0,13 e 4,32 mg/L para D. similis, 0,58 e 4,03 mg/L para D. 
magna, 0,48 e 1,92 mg/L para C. dubia, 0,78 e 2,56 mg/L 
para C. silvestrii. 

Discussão: com os resultados obtidos pode-se observar 
que o subproduto clorado apresentou menor toxicidade para 
todos os organismos testados quando comparado ao corante 
comercial. Deve-se salientar a importância de considerar 
outros efeitos na avaliação da toxicidade do corante comer-
cial e do subproduto clorado; como por exemplo, avaliar a 
mutagenicidade destes compostos.

Agência de Fomento: FAPESP (Processo nº 2009/12739-5)

AM69 - VULNERABILIDADE DE FAMILIAS CON-
VIVENDO COM BHC: UM RISCO AMBIENTAL 
PRESENTE NO COTIDIANO

BuRIoLA, A.A.1; oLIveIRA, M.L.F.2

1. UNOESTE - Universidade do Oeste Paulista (Rua José Bon-
giovani, 700 - CEP 19050-920 - Presidente Prudente SP, Brasil)
2. UEM - Universidade Estadual de Maringá (Av. Colombo, 
5.790, Jd. Universitário - Maringá - Paraná – Brasil, CEP 
87020-90)

Introdução: Mesmo com sua utilização proibida no Brasil 
desde 1985, o BHC permanece causando danos à saúde hu-
mana e ao ambiente. o medo das famílias em informar aos 
órgãos responsáveis sobre seus depósitos, temendo multas 
e criminalização, é um dos determinantes dessa situação. 
Estima-se que, aproximadamente, cinco mil toneladas de 
Bhc estejam armazenadas em propriedades rurais do estado 
do Paraná.

Objetivo: Neste contexto, o presente estudo objetiva 
identificar a vulnerabilidade das famílias de agricultores 
rurais frente aos efeitos tóxicos do BHC para a saúde humana

Metodologia: Realizou-se estudo descritivo exploratório, 
utilizando o referencial teórico da vulnerabilidade e a entre-
vista domiciliar com responsáveis por 27 famílias, residentes 
no Noroeste do estado do Paraná. os instrumentos de coleta 
de dados foram um roteiro de entrevista semi-estruturado, e 
roteiro de observação do local de armazenamento do Bhc. 
Os dados foram verificados com o Software Excel 2003, 
sendo avaliados através da análise estatística simples. Foram 
seguidas as diretrizes da Resolução 196/96 do conselho 
Nacional de Saúde.

Resultados: Vinte e seis (96,3%) respondentes à pesquisa 
eram chefes das famílias, homens, na faixa etária entre 40 e 
60 anos. Quinze (55,5%) frequentaram a escola por período 
entre um e quatro anos. As famílias eram nucleares, com 
uma média de 4,8 membros e 48% delas vivem no limiar 
da linha de pobreza. Dezoito(66,3%), famílias mantinham o 
BHC estava armazenado há mais de 20 anos e informaram 
não receber orientações quanto ao encaminhamento correto 
dos depósitos.

Discussão: A análise da vulnerabilidade apontou a baixa 
escolaridade dos chefes de família como principal ponto 
para a determinação da vulnerabilidade individual, uma 
vez que este componente está diretamente relacionado ao 
grau de informação que o indivíduo dispõe, bem como sua 
capacidade de utilizar estas informações. A vulnerabilidade 
social relaciona-se com a baixa renda familiar e dificuldade 
de apoderar-se de decisões que mudem a realidade; e a vul-
nerabilidade programática com o baixo vínculo com órgãos 
da Agricultura e da Saúde. 

Conclusão: Um plano mínimo para o cuidado à saúde das 
famílias investigadas incluiria adaptação das rotinas diárias 
da família, tentando minimizar o contato das mesmas com 
os depósitos de Bhc, e ampliação da intersetorialidade e 
da multidisciplinariedade para fornecimento de orientações 
adequadas referente ao armazenamento ‘seguro’ do BHC.
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AM70 - TESTES DE TOXICIDADE PARA SELE-
ÇÃO DE sCHizOlObiUM PARAHybA, MiMOsA 
sCAbREllA E ENTEROlObiUM CONTORsTisi-
liqUUM PARA FITORREMEDIAÇÃO DE SOLOS 
CONTAMINADOS COM DIESEL E GASOLINA

GoNçALveS, P.J.R.o.2; vIeIRA, L.c.1; NoGueIRA, 
A.v.1; CORSEUIL, H.X.1; MeZZARI, M.P.3

1. UEL - Universidade Estadual de Londrina (Rodovia Celso 
Garcia Cid | Pr 445 Km 380)
2. UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (Campus 
Universitário de Trindade)
3. UnC - Universidade do Contestado (Rua: Victor Sopelsa, 3000)

Introdução: Dentre as alternativas para despoluir áreas 
contaminadas por hidrocarbonetos de petróleo está a fitor-
remediação que vem despertando o interesse mundial pela 
eficiência na descontaminação, simplicidade na execução, 
tempo demandado pelo processo e menor custo.

objetivo: o presente estudo foi desenvolvido com 
o objetivo de selecionar, através de testes de toxicida-
de em hidroponia, as espécies de plantas Schizolobium 
parahyba(garapuvu),Mimosa scabrella(bracatinga) e entero-
lobium contortisiliquum(timbaúva) quanto a sua tolerância em 
meios contaminados com diferentes concentrações de gasolina 
(0 g.L-1; 0,72 g.L-1; 1,44 g.L-1; 2,88 g.L-1 e 5,76 g.L-1) e 
diesel (0 g.L-1; 8,5 g.L-1; 17 g.L-1; 34 g.L-1 e 68 g.L-1).

Metodologia: O experimento foi conduzido em casa 
de vegetação na universidade Federal de Santa catarina. 
As espécies em estudo foram adaptadas em hidroponia e, 
posteriormente, foram submetidas aos testes de toxicidade. 
Foram realizadas análises diárias de evapotranspiração, bio-
massa fresca, medidas do comprimento da raiz e do caule e 
pesagem da biomassa seca. os resultados de transpiração 
absoluta das espécies foram convertidos em transpiração 
relativa normalizada (TRN). o efeito das doses dos poluentes 
foi determinado por análise de variância (ANovA), a 5% de 
significância (P< 0,05).

Resultados: Os efeitos fitotóxicos foram evidentes nas 
maiores concentrações e causaram clorose das folhas, dimi-
nuição da ramificação das raízes, escurecimento da planta 
acompanhado de murchamento e queda foliar. Nos testes 
de toxicidade com diesel, a timbaúva apresentou a maior 
taxa de evapotranspiração, além de não apresentar diferença 
estatística significante para as demais variáveis. O garapuvu 
também demonstrou ser tolerante ao diesel considerando o 
peso seco. A bracatinga não apresentou diferença estatística 
para as variáveis comprimento e biomassa fresca. Para os 
testes com gasolina a bracatinga apresentou maior taxa de 
evapotranspiração e foi a mais tolerante em relação ao peso 
seco; nenhuma das espécies apresentou diferença estatística 
no comprimento e biomassa fresca, indicando que a presença 
de gasolina não prejudicou seu desenvolvimento.

Discussão: unindo-se todos os resultados obtidos neste 
trabalho, pode-se apontar o enterolobium contortisiliquum 
como potencial fitorremediador para o diesel, e,Mimosa 
scabrella como possível fitorremediadora para a gasolina, já 
que se apresentaram tolerantes para todas as variáveis testa-
das nos experimentos de diesel e gasolina, respectivamente.

Agência de Fomento: cAPeS

AM71 - AVALIAÇÃO DA INFLUENCIA DE POLI-
MORFISMOS NO GENE QUE CODIFICA A OXIDO 
NITRICO SINTASE ENDOTELIAL (ENOS) SOBRE 
A PRODUÇÃO DE OXIDO NITRICO EM INDIVI-
DUOS EXPOSTOS AO MERCURIO

MARco, k.c.1; BARBoSA JuNIoR, F.1

1. FCFRP - USP - Universidade de São Paulo (Av. Café, s/n CEP 
14040903 Monte Alegre - Ribeirao Preto - SP)

Introdução: O Hg é um metal tóxico que apresenta efeitos 
sobre o sistema cardiovascular como aumento do risco de 
hipertensão, infarto do miocárdio e doenças coronarianas. 
estudos indicam que o hg promove uma redução na síntese 
de óxido nítrico (NO), uma molécula fundamental para a 
manutenção do sistema cardiovascular, sintetizada pela Óxi-
do Nítrico Sintase endotelial (eNoS) presente no endotélio 
vascular. Devido a importância do No, é de grande interesse 
o estudo de polimorfismos no gene que codifica a eNOS 
(T-786C na região promotora e Glu298Asp no éxon 7) que 
possam interferir na atividade desta enzima e potencializar 
os efeitos do hg.

objetivo: Avaliar se a presença de fatores genéticos e a 
exposição ao Hg promovem alteração na produção de NO.

Metodologia: Foram coletadas amostras de sangue de 
voluntários expostos ao Hg pelo consumo de peixes. A deter-
minação de mercúrio no sangue total foi realizada IcP-MS. 
A determinação de NO foi feita através da quantificação de 
nitrito plasmático por quimioluminescência. A genotipagem 
dos polimorfismos foi realizada através de reação de PCR, 
digestão enzimática e eletroforese.

Resultados: os resultados estão apresentados como varia-
ção, média ± desvio padrão. Foram 202 voluntários dos quais 
98 homens e 104 mulheres. Idade: 18-80 anos, 41,3±14,4 
anos. Concentração de mercúrio: 1,7-179,3&mug/L, 
50,47±35,22&mug/L. Concentração de nitrito: 85,7-
695,8&etaM, 251,1±106,5&etaM. Para o polimorfismo 
T-786C foram observados 131 voluntários com genótipo 
TT, 71 TC e 12 CC. Para Glu298Asp foram observados 131 
voluntário com genótipo GG, 73 GT e 10 TT. Não foi ob-
servada diferença significativa nas concentrações de nitrito 
plasmático entre os indivíduos de acordo com o genótipo 
para os polimorfismos estudados.

Discussão: Após uma análise multivariada foi observado 
que dentre as variáveis estudadas, apenas a concentração de 
Hg (P=0,02), a idade (P=0,01) e o sexo (P=0,006) contribu-
íram para explicar a variação que ocorre na concentração de 
nitrito enquanto que a presença dos polimorfismos T-786C e 
Glu298Asp não exerceu influência sobre a produção de NO 
e portanto não estariam contribuindo para aumentar a susce-
tibilidades aos efeitos cardiotóxicos do Hg, em concordância 
com outros estudos que mostram que esses polimorfismos não 
estão associados a doenças cardiovasculares.

Agência de Fomento: Fapesp
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AM72 - ESTUDO DE HAPLÓTIPOS DA ÓXIDO NÍ-
TRICO SINTASE ENDOTELIAL (ENOS) ASSOCIA-
DOS A EXPOSIÇÃO AO MERCÚRIO E SEUS EFEI-
TOS SOBRE A PRODUÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO

MARco, k.c.1; BARBoSA JuNIoR, F.1

1. FCFRP - USP - Universidade de São Paulo (Av. Café s/n - 
Monte Alegre CEP 14040-903 - Ribeirão Preto/SP)

Introdução: A Óxido Nítrico Sintase Endotelial (eNOS) 
é uma enzima presente no endotélio vascular responsável 
pela produção do óxido nítrico (NO), uma molécula funda-
mental para manutenção do sistema cardiovascular. Grande 
parte das doenças cardiovasculares está ligada a alterações 
na produção do No, que pode ser modulada pela presença 
de polimorfismos no gene que codifica a eNOS (T-786C, 
27-pb vNTR e Glu298Asp), bem como pela combinação 
dos mesmos em determinados haplótipos. Somada e esses 
fatores genéticos, fatores ambientais como a exposição ao 
mercúrio (Hg) também exerce influência sobre a atividade 
dessa enzima e trabalhos reportam a associação com doenças 
cardiovasculares. 

Objetivo: Avaliar se a presença dos polimorfismos (hapló-
tipos) combinada com a exposição ao Hg exerce influência 
sobre a produção do No. 

Metodologia: Foram coletadas amostras de sangue de 202 
voluntários expostos ao Hg. A determinação de mercúrio no 
sangue total foi realizada por IcP-MS. A determinação de 
NO foi feita através da quantificação de nitrito plasmático 
por quimioluminescência. A genotipagem dos polimorfismos 
foi realizada através de reação de PcR, digestão enzimática e 
eletroforese. A frequência haplotípica foi obtida com auxílio 
de programas computacionais. 

Resultados: os resultados estão apresentados como va-
riação, média ± desvio padrão. Concentração de mercúrio 
no sangue: 1,7-179,3&mug/L, 50,47±35,22&mug/L. Con-
centração de nitrito: 85,7-695,8&etaM, 251,1±106,5&etaM. 
Para o polimorfismo T-786C: 131 voluntários apresentaram 
genótipo TT, 71 Tc e 12 cc. Para o Glu298Asp foram ob-
servados 131 voluntário com genótipo GG, 73 GT e 10 TT. 
Para o 27-VNTR 10 voluntários apresentaram genótipo 4a4a, 
54 4a4b e 138 4b4b. 

Discussão: o haplótipo mais frequente combina os alelos 
selvagens para todos os polimorfismos (T, 4b e G) e o de 
menor frequência combina os alelos variantes para esses três 
polimorfismos, em acordo com estudos que avaliaram outras 
populações brasileiras e também populações de outras etnias 
e países. A concentração de nitrito é afetada em decorrência 
da combinação alélica, sendo que concentrações menores 
foram observadas para o haplótipo G-c-4b, de acordo com 
outro estudo que mostra essa mesma associação em uma po-
pulação do sudeste. o presente estudo sugere que os fatores 
genéticos (haplótipos) podem influenciar a produção de NO 
e que a combinação com a exposição ao Hg podem aumentar 
a suscetibilidade aos efeitos cardiotóxicos do metal através 
da modulação da atividade da eNoS.

Agência de Fomento: Fapesp

AM73 - EFEITO DA EXPOSIÇÃO AO BISFENOL A 
DURANTE A AMAMENTAÇÃO SOBRE PARÂME-
TROS ESPERMÁTICOS EM CAMUNDONGOS MUS 
MUSCULUS RODENTIA

kALB, A.c.1; kALB, A.L.1; vAReLA JuNIoR, A.S.1; 
coRcINI, c.D.2; MARTíNeZ, P.e.1

1. FURG - Universidade Federal de Rio Grande (Av Itália km 8 
s/n CampusCarreiros, ICB, Rio Grande, RS, Brasil)
2. UFPel - Universidade Federal de Pelotas (Campus Capão 
do Leão, Faculdade de Veterinária, REPROPEL, Pelotas, RS, 
Brasil)

Introdução: o Bisfenol A (BPA) é comumente empregado 
na produção de plástico. Em 2008 foram produzidos mais 
de 4.000.000 de toneladas de BPA e sua produção mundial 
continua aumentando. o BPA tem atividade estrogênica 
e estimula a produção de prolactina “in vivo” e “in vitro” 
afetando a fertilidade em ratos e camundongos, entretanto 
existem controvérsias com relação às vias e concentrações 
que produzem estas alterações. Para ratos a menor concen-
tração na qual se observam efeitos adversos (LoAeL) é de 
50mg/kg/dia.

Objetivo: O objetivo de este trabalho foi verificar o efeito 
da transferência materna de BPA por exposição oral durante a 
amamentação em doses inferiores à LOAEL sobre parâmetros 
espermáticos avaliados nos filhotes após a maturidade sexual.

Metodologia: 28 fêmeas prenhes foram obtidas do Bioté-
rio central (FuRG), aclimatadas com temperatura controlada 
(23°C) com fotoperíodo 12/12 (claro/escuro), com água ad 
libitum e alimentados com ração sem farelo de soja. Após 
o parto foram divididas em 4 grupos e receberam durante a 
lactação, via gavagem, os seguintes tratamentos: controle 
SAL (de salina 0,9%); Controle ÓLEO (500 µL de óleo de 
oliva); BPA 300 (BPA 300 µg/Kg de peso); BPA 900 (BPA 
900 µg/Kg de peso) e BPA 3000 (BPA 3000 µg/Kg de peso). 
Às 32 semanas de idade os animais formam sacrificados e o 
epidídimo e vaso deferente foram retirados para as avaliações 
espermáticas: motilidade (MoT), integridade da membrana 
(IM) [utilizando CFDA e iodeto de propídio (IP)]; integridade 
acrossômica (IA) (utilizando FITc-PNA e IP); integridade do 
DNA (DNA) (Acridine orange) e funcionalidade mitocondrial 
(FM) (empregando rodamina 123 e IP).

Resultados: Foram avaliados 10 machos em cada tra-
tamento. Todas as variáveis espermáticas analisadas foram 
prejudicadas (p).

Discussão: A exposição precoce durante a lactação ao 
disruptor endócrino BPA afetou a qualidade espermática de 
camundongos. Estes achados alertam sobre o risco da expo-
sição humana ao BPA.

Agência de Fomento: FAPERGS Proc. Nº 0613848, Bolsa 
de doutorado cAPeS, BIc cNPq
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AM74 - AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA CONTA-
MINAÇÃO AMBIENTAL EM BIOMARCADORES 
BIOQUÍMICOS NO MEXILHÃO PERNA PERNA

RoLA, R.c.1,2; MoNTeIRo, M.1; ReIS, S.1; SANDRINI, 
J.Z.1,2

1. FURG - Universidade Federal do Rio Grande (Av. Itália km8)
2. PPGFAC - Programa de Pós-Graduação em Fisiologia Animal 
Comparada (Brasil, RS, Rio Grande, Av. Itália km8)

Introdução: ecossistemas marinhos são tipicamente sub-
metidos a uma variedade de estressores, contendo misturas 
complexas com altas concentrações de xenobióticos, os quais 
podem afetar os organismos de diversas formas. em contato 
com o organismo, estes xenobióticos podem levar a indução 
de mecanismos de detoxificação celular e modificar direta 
ou indiretamente o balanço entre a concentração de pró-
-oxidantes e antioxidantes. Estes estressores podem exercer 
seus efeitos inicialmente no nível molecular e bioquímico, 
como, por exemplo, a alteração da atividade enzimática. 
Assim, medidas de biomarcadores nos níveis bioquímicos 
detectam rápida e especificamente a presença de diversos 
compostos tóxicos.

objetivo: o objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta 
de biomarcadores bioquímicos envolvidos em processos de 
detoxificação celular e defesas antioxidantes no mexilhão 
Perna perna.

Metodologia: Os mexilhões foram coletados em dois 
pontos do litoral sul do Rio Grande do Sul com diferentes 
históricos de contaminação. como ponto controle foi escolhi-
do o “navio encalhado”, localizado na praia do cassino (Rio 
Grande/RS), e como ponto poluído foi escolhido o Molhes 
da Barra, localizado na cidade de São José do Norte/RS, que 
tem influência do Porto do Rio Grande e de toda a saída da 
Lagoa dos Patos. Após a coleta, os animais foram dissecados 
e amostras de brânquias foram homogeneizadas em tampão 
Tris 20mM, EDTA 1mM, sucrose 0,5 M e KCl 0,15 M, e 
então utilizadas para as análises de atividade enzimática da 
glutationa S-transferase (GST) e catalase (cAT).

Resultados: A atividade da enzima CAT foi significati-
vamente reduzida (p0,05), porém exibindo uma tendência 
a redução no local contaminado com relação ao controle.

Discussão: Devido a cAT ser uma enzima envolvida nas 
defesas antioxidantes celulares, estes resultados indicam uma 
supressão das defesas antioxidantes nas brânquias de mexi-
lhões dos Molhes da Barra, o que pode resultar em aumento 
dos danos oxidativos nestes animais. É importante ressaltar 
que este local encontra-se sob influência portuária e exibe 
um histórico de contaminação ambiental por xenobióticos 
diversos. este resultado pode estar indicando a presença de 
algum mecanismo compensatório ou de adaptação bioquímica 
a exposição crônica a poluentes, já demonstrado em outras 
situações.

Agência de Fomento: cNPq

AM75 - INIBIÇÃO DA BIOENERGÉTICA EM  
MITOCÔNDRIAS ISOLADAS DE CABEÇA E  
TÓRAX DE ABELHAS (APis MEllifERA L.) PELO 
IMIDACLOPRIDO

NIcoDeMo, D.1; MINGATTo, F.e.1; JoNG, D.D.2; 
MAIoLI, M.A.1; MeDeIRoS, h.c.D.1; oLIveIRA, J.e.M.1
1. UNESP/CED - Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” (Rod. Cmte. João Ribeiro de Barros, SP 294, 
Km 651, 17900-000, Dracena - SP)
2. USP/FMRP - Universidade de São Paulo (Av. Bandeirantes, nº 
3900, 14049-900, Ribeirão Preto/SP)

Introdução: o Imidacloprido, inseticida do grupo neoni-
cotinóide, é o princípio ativo de vários produtos utilizados na 
agricultura para combater diversas espécies de insetos praga, 
como cupins e cigarrinhas das raízes da cana-de-açúcar, algo-
dão, batata, milho, soja, arroz, cevada e feijão. Mesmo sendo 
destinado exclusivamente para o tratamento de sementes, 
sua toxicidade é alta para abelhas que efetuam atividades de 
forrageamento nas plantas tratadas, pois esse inseticida tem 
caráter sistêmico. Pesquisadores já descreveram os efeitos le-
tais e alguns efeitos subletais desse inseticida para as abelhas. 
Nos últimos anos, a apicultura tem enfrentado um problema 
sem causa definida, conhecido como “o desaparecimento das 
abelhas”, o qual é caracterizado por colmeias que definham 
sem alimento, pois as abelhas campeiras que saem da colmeia 
para forragear não regressam. há suspeitas de que o uso de 
alguns inseticidas pode contribuir para esse mal. 

objetivo: o objetivo desse trabalho foi avaliar se o inse-
ticida Imidacloprido afeta a bioenergética mitocondrial em 
abelhas melíferas. 

Metodologia: O experimento foi desenvolvido a partir de 
cinco colméias de abelhas Africanizadas, criadas no apiário 
da UNESP, Campus de Dracena, SP. Aproximadamente 300 
abelhas foram coletadas das colmeias e anestesiadas em 
refrigerador por 15 minutos, a 4oc. em seguida, as cabeças 
e tórax das abelhas foram removidos e separados em dois al-
mofarizes. Os tórax e as cabeças foram gentilmente triturados 
com o pistilo e o homogenato obtido foi utilizado para o 
isolamento das mitocôndrias por centrifugação diferencial. 
A proteína mitocondrial foi determinada utilizando-se a 
reação do biureto, e albumina de soro bovino como padrão. 
Os ensaios de respiração foram realizados a 30ºC usando-se 
mitocôndrias energizadas com 4 mM de piruvato (complexo 
I), 4 mM de succinato (complexo II) ou 250 µM de TMPD + 
3 mM de ascorbato (complexo IV). As velocidades de con-
sumo de oxigênio foram calculadas e expressas em nmols de 
oxigênio consumido por mg de proteína por minuto.

Resultados: Nas concentrações testadas (25, 50, 75 e 
100 µM), Imidacloprido inibiu a velocidade da respiração 
estimulada por ADP (estado 3) de maneira dose-dependente 
para os substratos do complexo I e II, sendo as mitocôndrias 
isoladas de cabeça mais sensíveis do que as de tórax.

Discussão: esses resultados indicam que o Imidacloprido 
atua como um inibidor da cadeia respiratória mitocondrial, 
inibindo a síntese de ATP, e esse efeito pode estar relacionado 
com a toxicidade deste composto às abelhas.

Agência de Fomento: FAPeSP
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AM76 - EFEITO DO BISFENOL A EM PARÂME-
TROS MORFOLÓGICOS E DE ESTRESSE OXIDA-
TIVO EM FÍGADO DE CAMUNDONGAS  
LACTANTES (MUS MUSCULUS RODENTIA)

kALB, A.c.1; kALB, A.L.1; vAReLA JuNIoR, A.S.1; 
MARTíNeZ, P.e.1

1. FURG - Universidade Federal do Rio Grande (Av. Itália Km8 
s/n Campus Carreiros, Rio Grande, RS, Brasil)

Introdução: o Bisfenol A (BPA) é considerado um disrup-
tor endócrino e possui ação sistêmica. No fígado, diminui a 
atividade de isoformas da citocromo P450, testosterona α e β 
hidroxilase. Contaminantes ambientais como o BPA podem 
causar distúrbios no balanço prooxidantes⁄antioxidantes, 
induzindo estresse oxidativo.

objetivo: Avaliar o efeito do BPA em parâmetros hepáti-
cos como diâmetro nuclear e estresse oxidativo.

Metodologia: 20 fêmeas divididas em 4 grupos foram 
expostas durante o período de lactação (21 dias) via gavagem 
aos seguintes tratamentos: controle SAL (de salina 0,9%); 
BPA 300 (BPA 300 µg⁄Kg⁄dia); BPA 900 (BPA 900 µg⁄Kg⁄dia); 
BPA 3000 (BPA 3000 µg⁄Kg⁄dia). Foram feitos cortes histo-
lógicos para avaliação de parâmetros morfológicos, e foram 
avaliados parâmetros de estresse oxidativo como Capacidade 
antioxidante total (ACAP), Atividade da enzima GCL e Con-
centração de GSh e Dano lipídico (TBARS).

Resultados: Os resultados foram expressos em médias 
e erro padrão, foi efetuado ANovA e posteriormente foi 
realizado o teste Post hoc SNk (p

Discussão: os resultados em geral mostram que o BPA 
induziu um estado de estresse oxidativo hepático. Em parti-
cular, a concentração de BPA300 teve um efeito mais pronun-
ciado, provocando dano lipídico e deplecionando as defesas 
antioxidantes, o que possivelmente traduziu-se nas alterações 
morfológicas observadas.o BPA foi capaz de produzir efeito 
nos parâmetros observados, sendo mais acentuado na menor 
concentração. Esse fato evidencia a importância da exposição 
ambiental ao BPA, visto que não há dados concretos sobre a 
dose diária de exposição.

Agência de Fomento: FAPERGS Proc. Nº 0613848, Bolsa 
de doutorado cAPeS, BIc cNPq

AM77 - A INTERAÇÃO DOS AZO CORANTES 
MUTAGÊNICOS DISPERSE RED 1, DISPERSE RED 
13 E DISPERSE ORANGE 1 COM O DNA E COM A 
BASE NITROGENADA GUANOSINA

cheQueR, F.M.D.1; ZANoNI, M.v.B.2; oLIveIRA, 
D.P.1

1. FCFRP-USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto (Av. do Café, s/nº. - Campus Universitário da USP 
- Ribeirão Preto/SP - 14040-903)
2. UNESP- Araraquara - Universidade Paulista Júlio de Mesqui-
ta Filho - (R. Francisco Degni, s/n° Bairro Quitandinha 14800-
900 Araraquara - SP)

Introdução: Os azo corantes são usados extensivamente 
na indústria têxtil, no entanto cerca de 10 a 15% são perdidos 
durante o processo e liberados para o meio ambiente, podendo 
apresentar efeitos mutagênicos, carcinogênicos e tóxicos aos 
seres humanos e ao meio ambiente. 

objetivos: Nosso grupo estudou o potencial mutagênico 
dos corantes Disperse Red 1, Disperse Red 13 e Disperse 
orange 1 e todos apresentaram resultados positivos no Teste 
de Micronúcleos em células hepG2 e em linfócitos humanos, 
além do ensaio Salmonella/microssoma. Assim, visando 
estudar o mecanismo de ação do dano ao material genético, 
o objetivo deste trabalho foi avaliar a interação dos corantes 
com o DNA e a Guanosina. 

Metodologia: Foram adicionados volumes diferentes 
das soluções de DNA às soluções dos corantes. Logo após 
a adição do DNA, foi realizada a primeira leitura espectro-
fotométrica. os espectros foram monitorados sob potenciais 
fixos e as mudanças dos espectros monitoradas simultanea-
mente no intervalo de 200 a 1200 nm no espectrofotômetro. 
em seguida, as soluções foram guardadas ao abrigo da luz 
e à temperatura ambiente. Após 4 horas, foram submetidas 
a novas medidas espectrofotométricas. Para as análises dos 
corantes com a Guanosina, foram adicionadas concentrações 
diferentes de cada corante e as reações foram também moni-
toradas nas mesmas condições do DNA. 

Resultados e Discussão: os corantes foram capazes de 
interagir com o DNA apenas na maior concentração (0,3 
mgDNA/mL). Além disso, pode-se observar que nenhum 
dos três corantes foi capaz de se ligar à Guanosina. Assim, 
apesar deles causarem tanto a mutação cromossômica com-
provada pelo Teste de Micronúcleos como a mutação por 
deslocamento do quadro de leitura do DNA identificada pelo 
ensaio Salmonella/microssoma, a formação de adutos destes 
corantes com o DNA, mais especificamente com a guanosina, 
não é um mecanismo de ação mutagênica relevante. 

conclusões: embora estes corantes foram mutagênicos 
nos ensaios citados, o seu efeito mutagênico não parece 
relacionado com a ligação da Guanosina com o grupo azo. 

Agência de Fomento: cNPq
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AM78 - AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DO LODO 
DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
PARA vibRiO fisCHERi, dAPHNiA siMilis E 
lACTUCA sATivA

SILvA, N.B.1; ToScANo, e.2; oLIveIRA, A.c.2;  
ALMeIDA, G.2; FRANçA, J.T.T.L.1; uMBuZeIRo, 
G.A.2; PIReS, M.S.G.2; coRAuccI FILho, B.1

1. FEC-Unicamp - Faculdade de Engenharia Civil (Av. Albert 
Einstein,915, Campinas, SP)
2. FT-Unicamp - Faculdade de Tecnologia (R. Paschoal Marmo, 
1888, Limeira, SP)

Introdução: o lodo de esgoto, resíduo proveniente das 
estações de tratamento de efluentes (ETE), pode ser utilizado 
como insumo na agricultura, devido aos seus altos teores de 
matéria orgânica e nutrientes. contudo, pode conter agentes 
tóxicos que causam efeitos adversos aos ecossistemas sendo 
necessária sua caracterização antes da aplicação no solo. A 
aplicação de lodo na agricultura é regulamentada pela Re-
solução Conama 375/2006, que exige uma série de análises 
químicas e biológicas nem sempre viáveis de serem realiza-
das. Recentemente foi proposto um índice de Periculosidade 
(IPLE) baseado em ensaios de toxicidade com organismos 
representativos.

objetivo: o objetivo deste trabalho foi utilizar ensaios de 
toxicidade com Víbrio fischeri, Daphnia similis e Lactuca 
sativa, para obter mais dados para validação deste índice e 
sua possível aplicação.

Metodologia: As metodologias empregadas foram a 
norma L5.227 da CETESB (2001) para Víbrio fischeri, a 
NBR 12.713 (2009) ABNT para Daphnia similis e oecD 
Método 206 (1984) e EPS1/RM/45 (2007) para Lactuca sa-
tiva e também foram realizadas análises químicas, segundo 
o Manual de análises químicas de solo, plantas e fertilizantes 
(Embrapa, 2009).Os parâmetros analisados foram: umidade, 
ph, sólidos, série de nitrogênio, fósforo e metais. Foi realiza-
da a solubilização aquosa do lodo seco na proporção de 1/4 
em um agitador de tombo por 22h, em seguida, o frasco foi 
deixado em repouso por 1 hora e realizado a centrifugação 
do material sobrenadante para os testes ecotoxicológicos, 
conforme Matthews, J.e. e hastings, L. (1987).o IPLe foi 
calculado como o log natural de um somado ao número de 
testes positivos multiplicado pela ecotoxicidade média obtida 
nos testes, convertidos em unidade tóxica. 

Resultados: os resultados encontrados para as análises 
químicas indicam o potencial de reuso do lodo no que diz 
respeito aos parâmetros agronômicos. Para os metais analisa-
dos, os resultados encontrados estão dentro do permitido pela 
Resolução Conama 375/06. Nas análises ecotoxicológicas 
foram encontrados os seguintes resultados: Víbrio fischeri, 
o CE50 em 15 minutos foi 4,7%, para Daphnia similis, o 
CE50 foi 52,2% e para Lactuca sativa apresentou CE50 65%. 
com esses dados foi calculado o o IPLe desta campanha de 
amostragem de lodo de esgoto cujo resultado foi 3,2.

Discussão: em comparação com os resultados apresenta-
dos por Matta e Umbuzeiro (2010), a amostra foi reprovada 
para o uso agrícola por apresentar IPLE acima de 3,0, apesar 

de não excederem os limites da Resolução CONAMA 375 
de 2006 de alguns compostos químicos analisados. Espera-se 
que a utilização do índice baseado em testes ecotoxicológicos 
se constitua em ferramenta auxiliar na caracterização inicial 
do lodo para sua liberação e disposição no solo, sem a neces-
sidade da realização de todas as análises químicas solicitadas 
na Resolução Conama 375/2006. 



M
icrobiologia Industrial

 Toxicologia Ambiental e Ecotoxicologia 141

Poster    Temas Livres

AM 79 - TOXICIDADE AGUDA E EFEITO SOBRE 
ENZIMA ACETILCOLINESTERASE DO TRI-
CHLORFON PARA O TAMBAQUI (COlOssOMA 
MACROPOMUM)

IGNÁcIo, N.F.1; cRuZ, c.1; veNTuRINI, F.P.2; cuBo, 
P.1; GíRIo, A.c.F.1; cARRASchI, S.P.1

1. UNESP - Universidade Estadual Paulista - FCAV Campus de 
Jaboticabal (Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s/n)
2. UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos (Rodovia 
Washington Luís, km 235 - SP-310)

Introdução: o organofosforado trichlorfon (TRc) na for-
mulação Masoten® é utilizado para o controle de parasitos de 
peixes na aquicultura. A principal restrição para a utilização 
do trichlorfon no tratamento de doenças de peixes pode ser a 
inibição da atividade da enzima acetilcolinesterase (Ache), 
que altera a função neurológica dos animais e pode causar 
mortalidade. Assim, são necessários estudos sobre possíveis 
efeitos ecotoxicológicos em espécies de criação.

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi determinar a toxi-
cidade aguda (CL(I)50;48h) do TRC para a espécie tambaqui 
(Colossoma macropomum) e avaliar o efeito na atividade da 
enzima Ache no cérebro e no músculo após os testes.

Metodologia: Para tanto, os organismos testes foram 
aclimatados por sete dias em sala de bioensaio a 25 ± 2 
ºC. Foi avaliada a sensibilidade dos organismos em testes 
com a substância referência cloreto de potássio (kcl) e a 
CL50;48h estimada para o tambaqui foi de 1,73 g.L-1. Os 
testes com TRc foram conduzidos em sistema estático, com 
as concentrações de 0,03; 0,05; 0,07; 0,1; 0,3 mg.L-1 e um 
controle, com três repetições e três peixes por réplica. Após 
os testes, foram coletados o cérebro e o músculo dos peixes, 
sendo imediatamente colocados em gelo seco e levados para 
refrigeração à -80ºC. A atividade da AChE cerebral e muscular 
foi determinada a partir de reações com as amostras e a ati-
vidade enzimática foi quantificada em um espectofotômetro 
ultravioleta visível e expressa em unidades de acetilcolina 
hidrolisada por miligrama de proteína.

Resultados: A CL(I)50;48h estimada do TRC para o tam-
baqui foi de 0,10 mg.L-1, com limite inferior de 0,05 mg.L-1 
e limite superior de 0,17 mg.L-1. A mortalidade dos peixes 
nos testes definitivos foi de 0,0 no controle e em 0,03 mg.L-1, 
33% em 0,05 e 0,07 mg.L-1, 77% em 0,1 mg.L-1 e 100% na 
concentração de 0,3 mg.L-1. Durante os testes de toxicidade 
aguda ocorreram sinais de intoxicação nas concentrações 
de 0,05; 0,07; 0,1; e 0,3 mg.L-1, como natação errática e 
espasmos musculares. Após a exposição ao TRC, ocorreu 
diminuição significativa da atividade da AChE cerebral 
(90% em 0,05 mg.L-1) e muscular (90% em 0,1 mg.L-1) do 
tambaqui em todas as concentrações em relação ao controle, 
sendo esta a causa dos sinais de intoxicação.

Discussão: o TcR na formulação Masoten® foi consi-
derado como altamente tóxico (CL50 < 1,0 mg.L-1) para 
o tambaqui e pode afetar a atividade da enzima Ache em 
baixas concentrações e, consequentemente levar o organismo 
à morte.

Agência de Fomento: IC/FAPESP, proc. n. 2009/14416-9

AM80 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ECOTOXICO-
LOGIA : UMA PROPOSTA DE ENSINO A JOVENS 
PARTICIPANTES DO IX CIÊNCIA E ARTE NAS 
FÉRIAS

PAIXãO FILHO, J.L.1; SILvA, N.B.1; coRAuccI FI-
Lho, B.1; ToRReS, D.L.F.F.1; PIReS, M.S.G.2

1. FEC-Unicamp - Faculdade de Engenharia Civil (Av, Albert 
Einstein, 915. Campinas -SP)
2. FT- Unicamp - Faculdade de Tecnologia (R. Paschoal Marmo, 
1888 - CEP:13484-332 - Jd. Nova Itália - Limeira, SP)

Introdução: Segundo a united Nations Institute for Trai-
ning and Research aproximadamente 100.000 substâncias 
químicas estão presentes no mercado mundial, das quais 
20.000 são consideradas perigosas. Tal consumo exagerado 
pode provocar situações de poluição e degradação ambiental 
em nosso ambiente. Para que seja possível buscar ações mais 
conscientes dentro desse contexto, pode-se trabalhar a Edu-
cação Ambiental juntamente com conceitos ecotoxicológicos 
permitindo uma melhor compreensão dessa problemática. De 
acordo com Martins (2001), a metodologia de ensino através 
da pesquisa cientifica destina-se estabelecer o equilíbrio entre 
o pensamento científico e o desenvolvimento humano pela 
aplicação de uma metodologia assentada no tripé: curiosida-
de, investigação e descoberta.

objetivo: Assim o objetivo deste trabalho foi apresentar 
como aliado ao aprendizado da educação ambiental testes eco-
toxicológicos para avaliar a saúde do ambiente. Participaram 
do projeto oito jovens do ensino Médio da rede pública do 
município Campinas/SP, participantes do programa IX CAF 
durante o mês janeiro de 2011 na Unicamp.

Metodologia: Testes de toxicidade aguda utilizando 
semente de alface (Lactuca sativa) e Daphnia similis foram 
realizados segundo, respectivamente, o OPPTS 850.4200 da 
EPA (1996) e NBR 12.713 (2009) ABNT. Posteriormente a 
ela, foram realizados os experimentos com L. sativa e D. 
similis, utilizando substâncias de referência. o teste em D. 
similis utilizou como amostra Nacl. As mesmas diluições 
foram utilizadas para o teste em L. sativa, além de ZnSo4. 
Além disso, para o teste com sementes foram testados dois 
meio suporte diferentes, papel toalha e papel higiênico.

Resultados: os resultados obtidos permitiram aos jovens 
observar a toxicidade das substâncias testadas por meio da 
EC50, para o teste em D. similis, e por meio da taxa de ger-
minação e crescimento da raiz em L. sativa.

Discussão: As atividades elaboradas permitiram concluir 
que o processo educativo através das atividades de ecoto-
xicologia é possível, pois é capaz de transformar e educar 
os jovens ambientalmente utilizando testes científicos. Isso 
permitiu uma maior compreensão e engajamento dos pro-
blemas ambientais.
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AM81 - TOXICIDADE AGUDA DO ANTIBIÓTICO 
ENROFLOXACINA PARA O PACU (PiARACTUs 
MEsOPOTAMiCUs)

cARRASchI, S.P.1,2; IkeFuTI, c.v.1,2; GíRIo, A.c.F.2; 
RIBeIRo, c.c.2; cRuZ, c.2; PAIvA, M.J.T.R.3

1. CAUNESP - Centro de Aquicultura da UNESP (Via de Acesso 
Prof. Dr. Paulo Donato Castellane, s/no Zona Rural Jaboticabal-
-SP)
2. NEPEAM -UNESP - Núcleo de Estudos e Pesquisas Am-
bientais em Matologia (Via de Acesso Prof. Dr. Paulo Donato 
Castellane, s/no Zona Rural Jaboticabal-SP)
3. IP-SP - Instituto de Pesca de São Paulo (Av. Franscisco Mata-
razzo nº455 Perdizes Cep 05001-900 São Paulo/SP)

Introdução: A enrofloxacina (ENRO) é um antibiótico 
eficaz no controle de bactérias gram negativas e seu modo de 
ação é por meio de interferência na DNA girase e é utilizado 
no tratamento de doenças de peixes de criação. 

objetivo: Assim, os objetivos deste trabalho foram estimar 
a toxicidade aguda (CL50;48h) da enrofloxacina para o pacu 
(P. mesopotamicus) e avaliar as variáveis de qualidade de 
água e os sinais de intoxicação dos peixes durante os ensaios. 

Metodologia: Os peixes com peso entre 0,5 e 1,0 grama 
foram aclimatados por dez dias em sala de bioensaio a 27 ± 
2 ºC. Primeiramente foram realizados ensaios de sensibili-
dade com o cloreto de potássio para avaliar a sensibilidade 
dos organismos teste com CL50;48h de 1,54 g.L-1 (1,28 - 
1,86 g.L-1). Dois ensaios definitivos foram realizados e os 
animais foram expostos a 90; 105; 120; 135 e 150 mg.L-1 
de eNRo e um controle. os ensaios foram conduzidos em 
sistema estático com três réplicas e três peixes por réplica. Os 
sinais de intoxicação dos peixes e as variáveis de qualidade 
de água (pH, temperatura, condutividade elétrica e oxigênio 
dissolvido) foram monitoradas diariamente.

Resultados: A CL50;48h média estimada da ENRO foi 
116,7 mg.L-1 com limite inferior de 108,19 e superior de 
125,89 mg.L-1. No controle não ocorreu mortalidade, em 90 
mg.L-1 a mortalidade foi de 16,56%; em 105, 27,72%; em 
120, 44,67%, em 135, 88,94%; e em 150 mg.L-1, 100%. As 
variáveis de qualidade não foram alteradas pela presença do 
xenobiótico na água (temperatura se manteve em média em 
26,3 0C, condutividade em 0,216 µS.cm-1, pH, 7,6 e oxigê-
nio dissolvido, 4,17 mg.L-1). Os peixes em zero e 24 horas 
após a exposição à ENRO, exibiram aumento do batimento 
opercular e agitação e em 48 horas, os peixes expostos a 120 
e 135 mg.L-1 apresentaram espasmos musculares. 

Discussão: A eNRo pode ser considerada praticamente 
não tóxica para o pacu e não altera as variáveis físico-
-químicas da água.

Agência de Fomento: FAPESP proc. no 2010-09888-6

AM82 - GESTAÇÃO, EXPOSIÇÃO A PESTICIDAS E 
LEUCEMIAS EM LACTENTES NO BRASIL

FeRReIRA, J.D.1; couTo, A.c.1; oLIveIRA, M.S.P.2; 
koIFMAN, S.1

1. Fiocruz - Fundação Oswaldo Cruz (Rua Leopoldo Bulhões, 
1480 - Manguinhos)
2. Inca - Instituto Nacional do Câncer (Rua André Cavalcanti, 
37)

Introdução: A leucemia em lactentes consiste em uma 
neoplasia hematológica rara, relacionada com rearranjos do 
gene MLL, dentre os fatores de riscos encontram-se exposi-
ções maternas durante a gestação como hormônios, dipirona 
e inibidores da DNA topoisomerase II, alto peso ao nascer, 
exposição a pesticidas, entre outros. 

Objetivo: Investigar a associação entre a exposição 
materna a pesticidas durante o período pré-concepcional, 
gestacional e pós-natal, segundo a especificidade química, 
tipo de contato e frequência de uso e o desenvolvimento de 
leucemias em lactentes. 

Metodologia: Trata-se de um estudo multicêntrico caso-
-controle de base hospitalar realizado em 15 centros diagnós-
ticos no Brasil. Mães de 252 casos de leucemias em lactentes 
de idade entre 0-24 meses e de 423 controles, pareados por 
freqüência de idade e local de residência foram entrevistadas, 
e os dados de exposições ambientais maternas durante os 
períodos pré-concepcional, gestacional e lactação, incluindo a 
exposição a pesticidas, foram obtidas. Foi realizada regressão 
logística não condicional e as odds ratios (oR) foram obtidas 
com intervalo de confiança de 95% e permitiram estimar a 
associação entre exposição materna a pesticidas e leucemias 
em lactentes, ajustadas por uso de contraceptivos orais du-
rante a gestação, idade materna, escolaridade materna, peso 
ao nascer e cor de pele dos lactentes. 

Resultados: A OR ajustada 2,39 (IC95%1,63-3,51) foi 
observada para a associação entre leucemias em lactentes e a 
exposição a pesticidas durante a gestação, sendo mais elevada 
para LMA (OR ajustada 3,50 IC95% 2,01-6,11). O uso de 
piretróides durante a gestação revelou oR=2,18 (Ic95% 1,44-
3,29) enquanto o uso de outros pesticidas mostrou OR=3,61 
(IC95% 1,69-7,73). O contato doméstico apresentou OR 
ajustada= 2,25 (IC95% 1,48-3,43) e na lavoura OR ajusta-
da=9,26 (IC95% 2,82-30,38). De acordo com a frequência de 
exposição, foi observada OR ajustada= 2,48 (IC95% 1,5-4,00) 
dentre as mães que reportaram contato inferior a uma vez por 
semana, e OR= 2,34 (IC95% 1,3-4,21) mais de um contato 
semanal (p-trend < 0,0001). Foi analisada a exposição mista 
a diferentes compostos químicos observando oR ajustada 
= 3,83 (IC95% 1,33-11,03) e a exposição a distintas classes 
químicas OR ajustada= 8,87 (IC 95% 1,55-50,63).

Discussão: os resultados encontrados nesse estudo 
apóiam a hipótese que o uso de pesticidas domésticos e ou-
tros contaminantes podem estar associados à etiologia das 
leucemias em lactentes. 

Agência de Fomento: cnpq, Swiss Brigde, FAPeRJ
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AM83 - AVALIAÇÃO DO EFEITO PRÓ-OXIDANTE 
E COMPORTAMENTAL NO CA E NO LCE EM CA-
MUNDONGOS TRATADOS COM EXTRATO CON-
TENDO ANATOXINA-A(S)

vANIA, R.1; SPINoSA, h.1; eRNANI, P.1

1. USP - Universidade de São Paulo (Av. Prof. Lineu Prestes, 580)

Introdução: A anatoxina-a(s) (antx-a(s)) é uma cianotoxina 
cujo mecanismo de ação consiste na inibição irreversível da 
atividade da enzima acetilcolinesterase (Ache). em razão 
da instabilidade da molécula e da inexistência de um padrão 
analítico, as informações referentes à sua presença nos reser-
vatórios de água doce e, a completa elucidação dos processos 
envolvidos na sua toxicidade são escassas.

objetivo: Avaliar o efeito comportamental e os mecanis-
mos bioquímicos envolvidos na ação pró-oxidante de extratos 
contendo antx-a(s) em camundongos.

Metodologia: camundongos machos Swiss foram tratados 
por via ip com extrato contendo antx-a(s) (20 mg.kg-1) e 
após 24 h, 48 h, 7 e 14 dias foi avaliado comportamento no 
campo aberto e no labirinto em cruz elevado. Posteriormente, 
o sangue foi colhido por punção cardíaca e a atividade das 
enzimas Ache, butirilcolinesterase (Buche), catalase (cAT), 
glutationa peroxidase (GPx), glutationa redutase (GR) e supe-
róxido dismutase (SOD) foi avaliada por espectrofotometria. 
os dados foram comparados por ANovA de uma via, seguido 
do teste de Dunnes. O nível de significância considerado para 
todas as análises foi de 95% (p˂0,05).

Resultados: A distância e a velocidade na zona periférica 
do CA foram os únicos parâmetros aumentados significan-
temente nos animais tratados com extrato após 24 h de ex-
posição (p˂0,05). A atividade enzimática das colinesterases 
manteve-se inibida 58% com relação ao controle por até 48 
h após tratamento (n=9, p)

Discussão: O extrato contendo antx-a(s) (20 mg.kg-1) 
demonstrou exercer capacidade pró-oxidante em camun-
dongos pela indução de alterações na atividade das enzimas 
antioxidantes, porém o tratamento com esse extrato não 
permitiu caracterizar alterações no comportamento desses 
animais. Dessa maneira, comprovou-se pela primeira vez que 
o extrato contendo antx-a(s) além de inibir as colinesterases 
sanguíneas também é capaz de promover o desequilíbrio do 
sistema enzimático antioxidante.

Agência de Fomento: cAPeS, FAPeSP

AM84 - CULTIVOS CELULARES COMO FERRA-
MENTA PARA AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE RE-
LACIONADA AO TRATAMENTO DE EFLUENTES

JAeGeR, N.1; MoRAeS, J.1; RoDRIGueS, M.A.S.1; 
ZIuLkoSkI, A.L.1

1. FEEVALE - Universidade Feevale (Rodovia RS-239, 2755)

Introdução: Na Região do vale dos Sinos há uma intensa 
poluição dos recursos hídricos, com destaque para os curtu-
mes, e prejuízo ao equilíbrio ambiental. o uso de cultivos 
celulares possui vantagens para a avaliação de possíveis danos 
celulares relacionados à exposição a poluentes ambientais em 
comparação aos métodos convencionais.

objetivo: o objetivo deste trabalho foi utilizar a avaliação 
da viabilidade mitocondrial em cultivos celulares como alter-
nativa para determinar a toxicidade de efluentes de curtume.

Metodologia: As linhagens celulares utilizadas foram 
cRIB e hep-2, mantidas em condições padrão. cultivos semi-
confluentes, acompanhados em microscópio óptico invertido, 
foram expostos por 24 horas a diferentes diluições (1:10000 a 
1:1, em quadruplicatas) de efluente bruto (tratamento padrão) 
e efluente tratado por processos oxidativos avançados (POA) 
por diferentes períodos de tempo. Previamente, os efluentes 
foram esterilizados por microfiltração e misturados ao meio 
de cultivo, com pH final 7,0. Para fins de controle, cultivos 
também foram submetidos às mesmas diluições com PBS. 
Após as 24 horas, a viabilidade mitocondrial foi avaliada 
pelo método do MTT. Foram considerados significativamente 
diferentes resultados com p<0,05.

Resultados: Os resultados demonstraram que a exposição 
aos efluentes causa diminuição da viabilidade celular em 
relação aos controles, mais pronunciada, na diluição 1:1, em 
ambos os tipos celulares. Além disso, foi possível verificar 
que o efluente tratado por POA apresentou-se mais citotóxico 
do que o efluente bruto, nas condições testadas. Curiosamente, 
nas células cRIB, o aumento do tempo de tratamento com 
PoA parece diminuir o dano mitocondrial. Na observação 
microscópica, verificou-se a formação de vacúolos citoplas-
máticos na exposição ao efluente bruto, enquanto o efluente 
PoA causou perda de adesão ao substrato, na menor diluição.

Discussão: Possivelmente, a perda de viabilidade celular 
observada seja relacionada à produção de espécies intercala-
res ou espécies reativas de oxigênio, durante o processo de 
tratamento. Através destes resultados, podemos afirmar que 
esse tipo de abordagem experimental é útil na avaliação da 
toxicidade biológica de efluentes de curtume, podendo ser 
aplicada na verificação da relação entre tratamento realizado 
e dano celular.

Agência de Fomento: cNPq e FAPeRGS
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AM85 - VAZAMENTO DE MERCAPTANO OCORRI-
DO EM USINA TERMOELÉTRICA À GÁS  
NATURAL EM MANAUS

coSTA, h.T.S.1; JAMeL, A.S.1; RIBAS, A.M.1; MAR-
QueS, v.B.P.1; GALvão, T.F.1

1. CIT/AM - Centro de Informações Toxicológicas/AM (Av. Apuri-
nã, 04, Praça 14 de Janeiro, Manaus-AM)

Introdução: o Metil-mercaptano é um gás utilizado como 
odorizador de GLP, que pode gerar efeitos na saúde humana 
mesmo em exposições a baixas concentrações (TEEL-0 = 
0,5 ppm). Nestes casos, irritação nos olhos, pele e mucosas, 
náuseas, vômitos e cefaléia são relatados. em vazamentos 
de grande volume do gás, recomenda-se iniciar plano de 
contingenciamento, remover pessoas dos arredores até o 
reestabelicimento das condições atmosféricas normais, tratar 
sintomaticamente os casos agudos e orientar sobre os perigos 
da exposição.

objetivo: Relatar a atuação do centro de Informações 
Toxicológicasdo Amazonas (CIT⁄AM) frente a um vazamento 
de mercaptano ocorrido em usina termoelétrica à gás natural 
na cidade de Manaus⁄AM. 

Metodologia: Após relato pela imprensa de grande vaza-
mento de mercaptano em usina termoelétrica à gás natural 
em Manaus e notificação ao CIT⁄AM de sinais e sintomas 
por parte de membros de uma das equipes de reportagem 
que trabalhavam no local, o Centro de Informações Toxico-
lógicas iniciou busca ativa em 100 residências próximas ao 
local do vazamento para avaliar a ocorrência de intoxicação 
entre os moradores. os sinais e sintomas relatados foram 
notificados em fichas de atendimento do serviço a partir das 
quais realizou-se análise dos dados. 

Resultados: 90 moradores notificaram ter apresentado, 
entre 2 e 48 horas após o vazamento, sintomas que sugerem 
intoxicação por gás mercaptano: 66% mulheres; 43% entre 
20 e 39 anos, 26% de 40 a 64 anos e 21% menores de 13 
anos. Os sinais e sintomas relatados foram: cefaléia (60%), 
náuseas (52%), tontura (38%), irritação nos olhos (33%), 
dispnéia (16%), agitação (7%) e vômitos (3%), para os quais 
o cIT orientou remoção do local e tratamento sintomático. 

Discussão: Dados obtidos na literatura e os sintomas 
referidos por moradores dos arredores da usina indicam 
toxicidade do gás e demonstram a importância da adequada 
comunicação de risco em acidentes com produtos químicos 
e o quanto os cIT podem contribuir nestas situações. 

AM86 - DETERMINAÇÃO DA CL50-96H DO THIO-
DAN PARA FÊMEAS DE LAMBARIS AsTyANAx 
biMACUlATUs EM MATURAÇÃO AVANÇADA

MARcoN, L.1; MoRAeS, J.c.1; BeNJAMIN, L.A.1; 
MouNTeeR, A.h.1; SILvA FILho, P.B.1; MAchADo, 
M.v.o.1; RuFATo, P.M.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Av. P.H. Rolfs)

Introdução: certas práticas de produção agrícola, como 
uso excessivo e inadequado de agroquímicos, destruição da 
cobertura vegetal dos solos para plantio, não-preservação 
de matas ciliares e vegetações protetoras de nascentes, são 
responsáveis por grande parte dos problemas com os recur-
sos hídricos. A lixiviação desses agroquímicos no solo pode 
ocasionar a contaminação de lençóis e afetar os cursos de 
água superficiais, acarretando conseqüências indesejáveis 
para o ecossistema. É necessário determinar os efeitos dos 
poluentes por meio de investigações da CL50 para peixes 
nativos que podem ser úteis como indicadores de poluição 
no ambiente aquático.

objetivo: o objetivo do presente trabalho foi determinar 
a CL50-96h do Thiodan® para fêmeas de lambaris em ma-
turação avançada, que podem ser úteis como bioindicadores 
de poluição aquática.

Metodologia: Foram adotadas três repetições contendo 5 
peixes cada, estabelecendo-se um grupo controle sem tóxico 
e sete grupos contendo 1,5; 3,0; 6,0; 12,0; 24,0; 48,0 e 96,0 
µg/L de Thiodan®. As concentrações foram distribuídas em 
recipientes plásticos com 1,5L de água dos próprios aquários. 
Lambaris fêmeas, adultas, em maturação avançada, com apro-
ximadamente 8cm de comprimento-padrão, permaneceram 
em sistema de água estático de acordo com a ABNT (2006), 
verificando-se a mortalidade a cada seis horas. O fotoperíodo 
estabelecido foi de 12 horas. Para acompanhamento da tem-
peratura, foi adicionado 1,5L de água do mesmo aquário em 
um recipiente sem peixes, mantido sob as mesmas condições. 
A CL50-96h foi calculada pelo programa PROBIT (USEPA). 
os procedimentos seguiram as normas da comissão de Ética 
do Departamento de veterinária/uFv.

Resultados: A temperatura da água variou entre 22,0 
e 24,5ºC, com média de 23,3±0,72ºC. As concentrações 
testadas mostraram toxicidade crescente sobre os peixes. A 
CL50-96h foi de 13,6µg/L, com intervalo de confiança de 
10,1 a 18,4 µg/L (P

Discussão: o A. bimaculatus é um possível bioindicador 
nativo; porém, sua sensibilidade é baixa ao agroquímico, 
quando comparado com outras espécies descritas na literatura, 
podendo ser substituído por outro bioindicador mais sensível 
ao Thiodan®. 

AGRADecIMeNToS: À cAPeS, pela bolsa de estudos; 
à FAPEMIG, pelo financiamento do projeto e pela bolsa de 
iniciação científica; e à Joelma Crespo Moraes, pelo forne-
cimento dos espécimes.

Agência de Fomento: FAPeMIG
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AM87 - AVALIAÇÃO DO POTENCIAL GENOTÓXI-
CO GERADO PELA QUEIMA DE CANA-DE-AÇÚ-
CAR NA AMAZÔNIA BRASILEIRA ATRAVÉS DO 
ENSAIO DE MICRONÚCLEO EM TRAdEsCANTiA 
PAllidA

SISeNANDo, h.A.1,2; MeDeIRoS, S.R.B.3; SALDIvA, 
P.h.N.4; ARTAXO, P.4; hAcoN, S.S.1

1. ENSP - Escola Nacional de Saúde Pública (Rio de Janeiro, 
21041-2010, RJ, Brasil)
2. UFF - Universidade Federal Fluminense (Niterói, 24033-900, 
RJ, Brasil)
3. UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal, 
59072-970, RN, Brasil)
4. USP - Universidade de São Paulo (São Paulo, 05508-900, SP, 
Brasil)

Introdução: A Amazônia brasileira vem sofrendo com o 
desenvolvimento econômico não sustentável, em especial 
devido ao avanço das “commodities” agrícolas em áreas de 
floresta. A região de Tangará da Serra está inserida no Sul 
da Amazônia Legal, numa área de transição entre o bioma 
Amazônico e o cerrado, e que se caracteriza pelo plantio 
de cana-de-açúcar não mecanizado destinado a produção de 
biocombustível. Além da exposição aos poluentes gerada 
pela queima da palha da cana durante o período da colheita, 
a região também está na rota de dispersão dos poluentes 
gerados pelo Arco do Desmatamento.

objetivo: o objetivo do estudo foi avaliar o potencial 
genotóxico da atmosfera da região de Tangará da Serra atra-
vés da Tradescantia pallida como bioindicador in situ, como 
também correlacionar os resultados de micronúcleo com os 
dados ambientais (temperatura, umidade e material particu-
lado fino) e de saúde (morbidade por doenças respiratórias 
em crianças) da região.

Metodologia: o estudo foi desenvolvido em dois períodos, 
durante (agosto-outubro/2008) e após a colheita (dezembro-
-fevereiro/2009), onde os bioindicadores foram avaliados em 
dois modelos de exposição, Ativo com 06 pontos e Passivo 
com 07 pontos amostrais analisados. Em cada ponto foram 
avaliadas 3000 células em estágio de tétrade por período. 

Resultados: os resultados mostraram que em todos os 
pontos amostrais, independente do modelo de exposição e 
com significância no período de colheita da cana-de-açúcar, 
houve uma elevação na freqüência de micronúcleos em com-
paração com os resultados obtidos na área controle. Também 
foi observada uma relação forte e significante entre o aumento 
da freqüência de micronúcleos e a elevação da concentração 
de material particulado fino (PM2.5) exposto e da morbidade 
hospitalar por doenças respiratórias em crianças.

Discussão: com base nos resultados é possível concluir 
que os poluentes presentes na atmosfera da região tiveram a 
capacidade de gerar dano à molécula de DNA da T. pallida, 
como também, foi possível correlacionar este tipo de dano 
com a concentração de PM2.5 e com os agravos a saúde 
humana.

Agência de Fomento: cNPq

AM88 - TOXICIDADE AGUDA DO HERBICIDA 
ROUNDUP TRANSORB PARA MACHOS MADUROS 
DE TETRA SERPA (HyPHEssObRyCON EqUEs)

NuNeS, L.R.1; MAchADo, M.v.o.1; MARcoN, L.1; 
MoRAeS, J.c.1; SILvA FILho, P.B.1; heLMeR, J.L.2; 
MouNTeeR, A.h.1; BeNJAMIN, L.A.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Av. P. H. Holfs)
2. (ISE-FAESA) - Instituto Superior de Educação (Rodovia Sera-
fim Derenzi, 3115 São Pedro, Vitória, ES, CEP: 29030-001)

Introdução: As principais fontes de poluição dos corpos 
d’água na zona rural são provenientes de efluentes dos siste-
mas de confinamento animal e da agricultura por meio dos 
agroquímicos. herbicidas a base de glifosato são os mais 
utilizados do mundo, sendo o Roundup sua principal for-
mulação. esses contaminantes podem afetar os seres vivos 
promovendo prejuízos ambientais e econômicos.

Objetivo: Determinar a CL50 do Roundup Transorb® para 
machos maduros de Hyphessobrycon eques em condições 
laboratoriais.

Metodologia: O teste de toxicidade aguda (CL50) 
seguiu as normas técnicas para sistema estático da ABNT-
-NBR15088. O teste teve duração de 96h, sendo testadas seis 
concentrações (0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 16,0; 32,0 e 64,0 mg/L) 
e um controle, cada um com três repetições e cinco animais 
cada. As concentrações testadas basearam-se em resultados 
da toxicidade desse produto para outras espécies de peixes. 
A temperatura da água foi medida a cada 6 horas por meio de 
termômetro. O cálculo da CL50 foi realizado utilizando-se 
o programa Probit. 

Resultados: A temperatura média foi de 18±1,2ºC. No 
decorrer do experimento, a mortalidade foi proporcional às 
concentrações, e os animais submetidos às maiores doses 
morreram em um espaço curto de tempo em relação às me-
nores doses. Mortalidade de 100% foi observada após seis 
horas nos tratamentos com concentrações de 16,0; 32,0 e 64,0 
mg/L; e após 24h na concentração de 8,0 mg/L. As demais 
concentrações (0,5; 1,0; 2,0 e 4,0 mg/L) apresentaram, res-
pectivamente, mortalidade de 0%; 0,67%; 13,33% e 86,67% 
ao final do experimento (96h). É importante salientar que no 
grupo controle não houve mortalidade, conferindo credibili-
dade aos dados obtidos no teste, mostrando que a mortalidade 
nos demais grupo se deu pela concentração da substância 
em questão na água. A CL50 calculada foi de 2,6mg/L, com 
intervalo de confiança de 2,1 a 3,3mg/L. 

Discussão: Como a CL50 calculada encontra-se dentro 
do intervalo de 1,0 a 10,0 mg/L, o Roundup Transorb® é 
considerado uma substancia com toxicidade moderada para 
Hyphessobrycon eques, e esta espécie apresenta potencial 
como um bioindicador. 
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AM89 - FREQÜÊNCIA DE MICRONÚCLEOS EM 
CRIANÇAS EXPOSTAS A POLUIÇÃO GERADA 
PELA QUEIMA DE BIOMASSA NA AMAZÔNIA 
LEGAL BRASILEIRA

SISeNANDo, h.A.1,2; MeDeIRoS, R.S.B.3; ARTAXO, 
P.4; hAcoN, S.S.1

1. ENSP - Escola Nacional de Saúde Pública (Rio de Janeiro, 
21041-210, RJ, Brasil)
2. UFF - Universidade Federal Fluminense (Niterói, 24033-900, 
RJ, Brasil)
3. UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal, 
59072-970, RN, Brasil)
4. USP - Universidade de São Paulo (São Paulo, 05508-900, SP, 
Brasil)

Introdução: A Amazônia Legal brasileira sofre com o 
desenvolvimento econômico não sustentável que tem como 
uma das principais conseqüências a emissão de material 
particulado fino (PM2.5) devido à queima de biomassa em 
áreas urbanas, rurais e de florestas nativas. O PM2.5 tem a 
capacidade de adsorver compostos genotóxicos presentes 
no ambiente e os transportar através da arvore respiratória 
até os alvéolos. 

objetivo: o objetivo do estudo foi avaliar o potencial 
genotóxico dos poluentes gerados pela queima de biomassa 
na Amazônia Brasileira. 

Metodologia: o estudo foi desenvolvido em duas áreas 
expostas, uma sob influência dos poluentes gerados pela 
queima de cana-de-açúcar (Tangará da Serra (TS)) e outra sob 
influência dos poluentes gerados pela poluição urbana (Porto 
velho (Pv)); e uma área controle (chapada dos Guimarães 
(CG)). A genotoxicidade foi avaliada através do ensaio de 
micronúcleos em mucosa oral de 574 crianças com idade es-
colar. Parâmetros como condição econômica, gênero e idade 
também foram avaliados quanto à influência na formação de 
micronúcleos (MNs). o estudo também avaliou as variáveis 
ambientais (temperatura, umidade e PM2.5) obtidas através do 
modelo cATT-BRAMS nas regiões estudadas.

Resultados: Os resultados mostram que as áreas expostas 
à queima de biomassa apresentaram uma concentração média 
de PM2.5 muito superior ao apresentado pela área controle 
(TS:21µg/m3, PV:19µg/m3 e CG:10µg/m3). embora não 
tenha observado influência de parâmetros como condição 
econômica, gênero e idade na formação de MNs, o estudo 
observou uma diferença significativa entre os dados obtidos 
das áreas expostas a queima (TS:1,43±0,84 e PV:1,13±0,63) 
em relação a área controle (CG:0,29±0,41).

Discussão: em conclusão, o estudo mostra uma relação 
direta entre o aumento da concentração do PM2.5 e o aumento 
da freqüência de MNs em células esfoliadas de mucosa oral 
de crianças.

Agência de Fomento: cNPq

AM90 - DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS QUÍ-
MICOS EM AMOSTRAS DE CABELO DE ADO-
LESCENTES RESIDENTES EM ÁREA URBANA DE 
PORTO ALEGRE

cARNeIRo, M.F.h.1; RhoDeN, c.R.2; BARBoSA 
JuNIoR, F.1

1. USP - Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto (Avenida do 
Café, s/ n, Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP)
2. UFCSPA - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Por-
to Alegre (Rua Sarmento Leite, 245, Centro, Porto Alegre - RS)

Introdução: cabelos constituem-se em amostra biológica 
de importância considerável para avaliação de risco, visto 
que podem ser utilizados como gravadores biológicos de 
exposição. Além disso, essa matriz pode ser obtida de forma 
não invasiva, coletada com baixo investimento e é facilmente 
armazenada. esses atributos fazem do cabelo um substrato 
importante para estudos de biomonitoramento. entretanto, 
estudos propondo valores de referência para elementos quí-
micos nesta matriz, ainda mais em populações jovens, são 
escassos na literatura.

objetivo: estabelecer valores de referência para elemen-
tos tóxicos e essenciais em cabelo de jovens residentes em 
área urbana de Porto Alegre. Adicionalmente, correlações 
entre elementos e distribuição das concentrações ajustada 
por sexo foram avaliados.

Metodologia: Amostras de cabelo (n = 167) foram coleta-
das de estudantes com idade entre 12-18 anos. A concentração 
dos elementos foi determinada por espectrometria de massa 
acoplada a plasma indutivamente (IcP-MS). Análises esta-
tísticas foram conduzidas utilizando-se um P≤ 0.05 (SPSS, 
version 13.0, Inc., Chicago, IL, USA).

Resultados: Concentrações relativamente baixas de ele-
mentos tóxicos e essenciais foram observadas nas amostras 
de cabelo. Adicionalmente, correlações significativas entre 
diferentes elementos químicos em cabelos consideradas 
novas na literatura foram obtidas (MoxCo, CoxMn, PbxCd, 
CdxMn, CdxCo, SbxCo e SbxPb). As concentrações de 
mercúrio apresentaram valores estatisticamente maiores em 
indivíduos do sexo masculino.

Discussão: os resultados globais do presente estudo, 
no que diz respeito a concentrações de elementos químicos 
no cabelo, são de primordial importância, já que podem ser 
utilizados como valores de referência frente a estudos de 
biomonitoramento de outras populações jovens expostas 
ambientalmente em centros urbanos.

Agência de Fomento: cNPq, SeS-RS
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AM91 - APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE FLUORES-
CÊNCIA DE RAIOS X POR DISPERSÃO EM ENER-
GIA (EDXRF) NA MENSURAÇÃO DE METAIS, 
MACRO E MICROELEMENTOS EM SANGUE DE 
BOVINOS UTILIZADOS COMO BIOMONITORES

SMucZek, B.1; MeLQuIADeS, F.L.1; ALMeIDA, e.2; 
Wouk, L.c.1; PeReS, J.A.1

1. UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro-Oeste (R: 
Simeão Camargo Varela de Sá, 03/CEDETEG, CEP:85040080)
2. USP/CENA - Universidade de São Paulo (Piracicaba, São 
Paulo, Brasil.)

Introdução: Metais, macro e microelementos são encon-
trados naturalmente na natureza ultrapassando a quantidade 
tolerável pela ação antropogênica. A proximidade de convi-
vência e a utilização dos bovinos para consumo fazem com 
que estes apresentem potencial para serem utilizados como 
bioindicadores.

Objetivo: O objetivo foi identificar a presença de metais, 
macro e microelementos em amostras de sangue fazendo uso 
da técnica de EDXRF. O ambiente ao redor dos locais em que 
os animais se encontravam foram monitorados com amostras 
de água, solo, capim e suplemento mineral. os pontos de 
amostragem foram em propriedades rurais na bacia do Rio 
das Pedras, em Guarapuava, PR.

Metodologia: o sangue foi coletado por venopunção (5 
mL) de animais clinicamente saudáveis. A análise foi reali-
zada no sangue coagulado na fração líquida e as amostras 
coletadas em recipientes plásticos nas propriedades onde 
permaneciam os animais foram analisadas pela mesma 
técnica. A água foi filtrada em membrana para retenção do 
material particulado em suspensão, pré-concentrados com 
agente quelante APDC e refiltradas para obtenção da fração 
de elementos dissolvidos. As amostras sólidas foram secas a 
60ºC por 24h e analisadas in natura recobertas com filme de 
mylar para posterior irradiação. Para certificação da acurácia 
da metodologia de quantificação, foram mensurados materiais 
de referencia certificados.

Resultados: Nas amostras de sangue foram quantificados 
os seguintes elementos nas respectivas faixas, em mg L-1: K 
(169 – 553), Ca (81 – 481), Fe (174 – 418) e Zn (18 – 326). 
Na água somente Fe (0.047 – 0.110) mg L-1. No capim foram 
quantificados, em mg kg-1: Ti (350 – 2454), Mn (444 – 930), 
Fe (2787 – 27049), Zn (30±7), Rb (29±5), K, Ca, Zr, e Pb 
foram identificados. No sedimento quantificou-se, em %: Ti 
(0,13 – 3,6), Fe (0,035 – 13,7) e Zr (0.0039 – 0,0495) identi-
ficado Pb em duas amostras. No suplemento mineral foram 
feitas análises qualitativas identificando K, Ca, Fe, Br e Sr 
no sal e k, ca, Ti, Mn, Fe, cu, Zn, Rb, Sr, Zr, e Pb.

Discussão: Fazendo uso da EDXRF foi possível delimitar 
as localidades com maiores concentrações de elementos no-
civos a saúde dos bovinos e consequentemente do homem. A 
técnica torna possível a determinação de desequilíbrios entre 
metais, macro e microelementos os quais comprometem a 
saúde e o bem estar dos animais e do homem.

AM92 - AVALIAÇÃO DO EFEITO GENOTÓXICO 
DE DIFERENTES TIPOS DE SOLOS PARA BIOMO-
NITORAMENTO COM TRAdEsCANTiA PAllidA

PASSoS, L.1; XAVIER, B.O.1; oLIveIRA, R.c.2,3; 
MIeLLI, A.c.2,3

1. UNASP - Universidade Adventista de São Paulo (São Paulo, 
SP, Brasil)
2. INAIRA - Instituro Nacional de Analise Integrada de Risco 
Ambiental (São Paulo, SP, Brasil)
3. HC FMUSP - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da USP (São Paulo, SP, Brasil)

Introdução: os efeitos gerais de poluição na qualidade 
do ar, da água e do solo, originaram-se de várias maneiras 
distintas, principalmente após o desenvolvimento industrial 
e urbano, são causas de grande preocupação, não apenas 
como ameaças para a diversidade biológica, mas também por 
causa de seus efeitos na saúde humana. uma das ferramentas 
da ciência para avaliar e determinar os efeitos causados por 
poluentes no ambiente é a ecotoxicologia, ela descreve a 
relação entre os poluentes químicos e o ambiente em que são 
liberados e a biota naquele ambiente.

Objetivo: Avaliar a genotoxicidade de diferentes solos 
com Teste do Micronúcleo com Tradescantia (TRAD-MN) 
para sua utilização no cultivo de Tradescantia pallida para 
biomonitoramento.

Metodologia: As plantas foram cultivadas em floreiras 
com tipos diferentes de solos: Padrão (mistura duas partes de 
terra compostada, uma parte de terra especial para hortaliças, 
uma parte de vermiculita expandida e ¼ de parte de húmus 
de minhoca) atualmente utilizado para o cultivo da T. pallida, 
orgânico (mistura de compostos orgânicos em decomposição 
casca de frutas, sementes, folhas secas de plantas, borra de 
café, terra, húmus de minhoca, esterco de galinha, casca de ar-
roz carbonizada, um pouco de calcário e serragem) e Químico 
(composto por farinha de osso, torta de mamona, calcário e 
terra) durante três meses, tempo este determinado em função 
do aparecimento de inflorescências jovens necessárias para o 
ensaio. Todas as floreiras permaneceram no mesmo local, sob 
as mesmas condições climáticas. Posteriormente, foram cole-
tadas de 5 - 10 hastes florais por grupo experimental, onde as 
células germinativas da planta foram observadas, analisadas e 
contadas o número de micronúcleos em microscópio óptico. 
os dados obtidos foram avaliados utilizando-se a análise de 
variância (ANOVA) seguida pelo post-hoc de Tukey sendo 
que, os resultados obtidos para cada solo, correlacionados 
entre si apresentando significância de p<0,05.

Resultados: o solo químico (8,74%) apresentou dife-
rença significativa (p< 0,01) em relação aos solos orgânico 
(1,52%) e padrão (1,1%), cujos resultados foram expressos 
em freqüência de micronúcleo por tipo de solo.

Discussão: Neste estudo, o solo químico foi caracteri-
zado como genotóxico para a planta, pois apresentou maior 
freqüência de micronúcleos. 

Agência de Fomento: FFMuSP e INAIRA
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AM93 - COMPARAÇÃO ENTRE O CRESCIMENTO E 
PRODUÇÃO DE CLOROFILA-A POR DUAS CEPAS 
DE CyliNdROsPERMOPsis RACibORskii PRODU-
TORA E NÃO PRODUTORA DE SAXITOXINAS

SAMPAIo, J.1; PINTo, e.1; cARNeIRo, R.L.1

1. FCF - USP - Faculdade de Farmácia - Universidade de São 
Paulo (Av. Prof. Lineu Prestes, 580, CEP: 05508-900 São Paulo 
- SP - Brasil)

Introdução: o interesse na pesquisa por cianobactérias 
brasileiras, especificamente pelo gênero de Cylindrosper-
mopsis raciborskii tem aumentado cada vez mais e parte 
disso por esta espécie estar associada a graves prejuízos que 
florações podem causar à qualidade da água. Além disso, pode 
apresentar cepas toxigênicas, produtoras de neurotoxinas do 
tipo saxitoxinas (STXs).

objetivo: Diante disto, o objetivo desse trabalho foi veri-
ficar a relação entre o crescimento e a produção de clorofila-
-a entre as duas cepas de Cylindrospermopsis raciborskii 
comparando estes parâmetros fisiológicos com a produção 
ou não de STXs.

Metodologia: Foram investigadas duas cepas de Cylin-
drospermopsis raciborskii, uma produtora (Itep 18) e outra 
não produtora (Itep 30) de STXs. Culturas destas cepas foram 
inoculadas em meio ASM-1 e mantidas por 18 dias em fo-
toperíodo de 12h (20μmol fótons.m-2.s-1). O crescimento e 
produção clorofila-a foi avaliado por contagem de células em 
alíquotas amostradas de 3 em 3 dias (n=3). Nos tempos 6, 12 
e 18 dias foram amostradas alíquotas para determinação da 
produção de STXs. A contagem de células foi realizada por 
microscopia e as análises para determinação da produção de 
clorofila-a e STXs foram realizadas por técnicas de HPLC-
-DAD e Lc-MS.

Resultados: os resultados obtidos demonstraram que a 
cepa Itep 30 cresce exponencialmente até o 18° dia, enquanto 
que a cepa Itep 18 somente até o 12º dia. Em relação a cloro-
fila, enquanto a cepa itep 18 mantem constante a produção de 
clorofila-a por célula, a cepa itep 30 diminui esta concentração 
durante o crescimento celular. A cepa Itep 18 produz STXs 
por células numa relação direta com o tempo de cultivo, 
sendo maior com 18 dias. A maior produção de clorofila-a 
na cepa Itep 18 quando comparada a cepa Itep 30 pode estar 
associada a produção de STXs na primeira.

Discussão: Diante destes resultados, ao fato de uma linha-
gem produzir saxitoxinas pode estar associada a maior pro-
dução de clorofila e conseqüente maior crescimento celular.

AM 94 - NEUROTOXICOLOGIA AMBIENTAL DO 
MANGANÊS: É A HORA DE REAVALIAR OS VALO-
RES DE REFERÊNCIA AMBIENTAL PARA ESTE 
METAL?

heRNANDeZ, R.B.1,2; FARINA, M.3; BARBoSA Ju-
NIoR, F.4; SuñoL, c.5; SchoLZ, S.5; SouZA-PINTo, 
N.c.2; eSPÓSITo, B.P.2

1. UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo (Rua Prof. Ar-
tur Riedel, 275 - Jd. Eldorado-CEP 09972-270 - Diadema - SP)
2. IQ-USP - Universidade de São Paulo-Instituto de Química. (Av 
Lineu Prestes 748 - s. 1265)
3. UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópo-
lis-SC)
4. USP-FCFRP - 4Universidade de São Paulo- Faculdade de 
Ciências Farmacêuti (Riberão Preto)
5. IIBB - 5Instituto de Investigaciones Biomedicas de Barcelona 
(Barcelona-Espanha)
6. UFZ - 6Helmholtz Centre for Environmental Research (Permo-
serstrasse 15, Leipzig, Germany)

Introdução: o Brasil é um dos principais produtores de 
manganês, um elemento essencial, que pode ser neurotóxico 
em concentrações não fisiológicas, especialmente durante o 
desenvolvimento. Porém os mecanismos neurotoxicidade 
deste metal estão baseados em dados ainda controversos, onde 
a especiação química tem sido negligenciada em ocasiões. A 
companhia de saneamento ambiental de São Paulo-ceTeSB 
tem apontado nos últimos 11 anos que as águas superficiais 
das bacias Alto Tietê (com 43% da população do estado) e 
Alto do Paranapanema (ALPA) apresentam desconformida-
des ambientais (manganês > 0,1 mg/L).

objetivo: estudar a importância da especiação e do fra-
cionamento químico do manganês, para a geoquímica e a 
neurotoxicologia deste metal.

Metodologia: Foram desenvolvidos esquemas de fra-
cionamento químico em amostras de águas superficiais e 
de sedimentos na bacia ALPA, de agosto/2006 a abril/2007; 
e subseqüentes estudos neurotoxicológicos com espécies 
de Mn (Mncl2, Mn(II)cit, Mn(III)cit, Mn(III)PPi (cit: 
Citrato, PPi: Pirofosfato), usando modelos in vitro – mode-
los de neurônios (viabilidade celular via MTT, Rhodomina 
123 e iodeto de propídeo, com e sem neuroprotetores, 
analises de status REDOX via dosagem dos níveis de 
glutationa total, e quantificação de Mn por ICP/MS) e in 
vivo – embriões de zebrafish (comportamento e expressão 
gênica via RT-PcR).

Resultados: Foi identificado que, o Mn tem origem natural 
na bacia AlPA, porém com ~ 30 % de riscos ecotoxicológicos. 
Neste sentido, in vitro o Mn(III) parece ser mais tóxico do 
que o Mn(II), ao contrario de in vivo. contudo, independen-
temente da especiação química, o Mn foi mais tóxico para 
neurônios glutamatérgicos do cerebelo em diferenciação, e 
para o zebrafish no período embrio-larval, no qual foram veri-
ficados danos neuromusculares. No entanto, para exposições 
prolongadas (120 h) o Mn(II)Cit foi mais tóxico.

Discussão: Acredita-se que esses eventos podem estar 
associados com danos mitocôndrias, via inibição do meta-
bolismo do lactato, do ascorbato, de potenciais de membrana 
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e alteração no gene mitocondrial mt-co1, o qual apresentam 
ortologos em quase todas as espécies, pelo que há probabi-
lidade de que esses eventos aconteçam nos seres humanos 
também, Nós estamos sugerindo que os valores de referência 
de Mn em sistemas aquáticos sejam revistos, em função das 
contribuições de frações e espécies biodisponíveis; e que estes 
estudos sejam estendidos à bacia Alto Tietê.

Agência de Fomento: FAPeSP/cNPq/DAAD

AM95 - UTILIZAÇÃO DE TESTES DE TOXICI-
DADE PARA A PROTEÇÃO DE COMUNIDADES 
AQUÁTICAS NO BRASIL

MARTINS, S.e.G.1; BIANchINI, A.1

1. FURG - Universidade Federal do Rio Grande-FURG (Av. 
Itália km 8 s/n - CEP 96201900, Rio Grande, RS)

Introdução: Os testes de toxicidade são ensaios conduzi-
dos para verificar a sensibilidade de organismos a estressores 
ambientais, sendo importantes no âmbito da Legislação para 
estabelecer padrões de qualidade.

objetivo: No presente estudo foi avaliada a situação atual 
dos testes toxicológicos com espécies aquáticas nativas do 
Brasil, através de um levantamento dos dados científicos 
disponíveis na literatura, utilizando-se as bases de dado Scielo 
e Web of Science. 

Metodologia: o conjunto de informações obtidas foi orga-
nizado em um banco de dados eletrônico (http://www.inct-ta.
furg.br/bd_toxicologico.php), que consiste em uma impor-
tante ferramenta de auxílio aos pesquisadores na escolha de 
espécies aquáticas para utilização em testes de toxicidade. 

Resultados: A análise do banco de dados mostra que a 
utilização de ensaios ecotoxicológicos no Brasil cresceu 
significativamente na última década, com a inserção de 
novas espécies nativas e caracterização da toxicidade de 
diversos compostos químicos. No entanto, o número de 
testes conduzidos no país ainda é pequeno quando se consi-
dera a importância e diversidade dos ecossistemas aquáticos 
brasileiros. De acordo com os dados obtidos, a pesquisa em 
Ecotoxicologia no Brasil se restringe aos grupos dos molus-
cos (15,29%), crustáceos (26,38%), equinodermos (11,1%) 
e peixes (47,21%), sendo 83,1% realizadas em laboratórios 
das regiões Sul e Sudeste.

Discussão: Sendo assim, os dados apontam para a necessi-
dade urgente do desenvolvimento de estudos ecotoxicológicos 
com outros grupos de animais, como cnidários e foraminífe-
ros, para os quais os estudos são virtualmente ausentes, apesar 
da grande importância ecológica destes grupos. A ampliação 
do número de espécies nativas utilizadas nos testes, aliada 
a maior abrangência das áreas estudadas, poderia contribuir 
para o estabelecimento ou refinamento dos atuais critérios de 
qualidade de água estabelecidos pelas agências ambientais, 
com a intenção de melhor proteger os diferentes ecossistemas 
aquáticos brasileiros. O banco de dados toxicológico aqui 
apresentado é, portanto, uma importante ferramenta de acesso 
público. Por ser baseado em informações sólidas e de cunho 
científico, este pode ainda auxiliar os Órgãos Brasileiros de 
Regulamentação Ambiental a estabelecer padrões de quali-
dade de água derivados de estudos realizados com espécies 
nativas, que verdadeiramente representam os ecossistemas 
ameaçados pela crescente poluição no país, e assim proteger 
as comunidades aquáticas, assegurando ou restabelecendo o 
equilíbrio ecológico. 

APoIo: cNPq, McT, INcT-TA
Agência de Fomento: cNPq, McT , INcT-TA
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AM96 - BIOMONITORAMENTO ATIVO DE ME-
TAIS UTILIZANDO MEXILHÕES (LINNAEUS, 
1758) TRANSPLANTADOS COMO INDICADORES 
AMBIENTAIS

Seo, D.1; cAThARINo, M.G.M.1; MoReIRA, e.G.1; 
PeReIRA, c.D.S.3; MoReIRA, e.c.P.2; SAIkI, M.1; 
vAScoNceLLoS, M.B.A.1

1. IPEN-CNEN/SP - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucle-
ares (Avenida Professor Lineu Prestes, 2242, Cidade Universitá-
ria, São Paulo/ SP)
2. IO-USP - Instituto Oceanográfico da USP (Praça do Oceano-
gráfico, 191, Cidade Universitária, São Paulo/ SP)
3. UNISANTA - Universidade Santa Cecília (Rua Oswaldo Cruz, 
277, Boqueirão, Santos/ SP)

Introdução: o ambiente marinho vem sendo fortemente 
alterado em função de múltiplos impactos decorrentes das ati-
vidades antrópicas. Neste contexto, um dos métodos aplicados 
para avaliar os níveis da contaminação das substâncias tóxicas 
presentes em água do mar é por meio do biomonitoramento 
utilizando espécies de bivalves. Dentre estes biomonitores, 
estão os mexilhões que apresentam vantagens devidas prin-
cipalmente à sua capacidade de acumular metais tóxicos em 
concentrações muitas vezes superiores às encontradas no 
meio, sem causar a sua morte.

objetivo: o objetivo do presente estudo foi determinar 
As, Co, Cr, Mn, Se, U e V em tecidos de mexilhões Perna 
perna (Linnaeus, 1758) transplantados de uma região não 
contaminada (Praia da cocanha, em caraguatatuba) para 
locais supostamente contaminados (São Sebastião, Ilhabela, 
Ilha das Palmas e Ponta de Itaipu).

Metodologia: A metodologia analítica utilizada foi a 
análise por ativação com nêutrons (NAA). os tecidos dos 
mexilhões coletados após 3 meses de exposição foram limpos, 
triturados, homogeneizados e liofilizados para posteriores 
análises. Alíquotas das amostras obtidas na forma de pó 
foram pesadas em invólucros de polietileno e irradiadas no 
reator nuclear IEA – R1 do IPEN-CNEN/SP juntamente com 
padrões sintéticos de elementos. As medições das atividades 
gama das amostras e dos padrões foram feitas utilizando 
um detector de Ge hiperpuro ligado ao multianalisador de 
espectro digital da canberra. As concentrações dos elementos 
foram calculadas pelo método comparativo.

Resultados: o controle de qualidade analítica foi realizado 
por meio da análise de materiais de referência certificados 
NIST SRM 1566b oyster Tissue e NIST 2976 Mussel Tissue, 
tendo-se obtido erros relativos inferiores a 8,3% e desvios 
padrão relativos inferiores a 7,3%. As mais altas concentra-
ções dos elementos obtidas na base seca para mexilhões, em 
μg g-1, foram: As = 3,74 ± 0,05; Co = 0,17 ± 0,009; Cr = 
0,56 ± 0,02; Mn = 29,37 ± 0,72; Se = 0,73 ± 0,05; V = 6,76 
± 0,25 e U = 101,1 ± 6,01.

Discussão: conclui-se que o procedimento de NAA 
utilizado para a determinação dos elementos foi satisfatório, 
apresentando boa exatidão e precisão. Dados obtidos nas 
análises dos mexilhões indicaram que com a exposição houve 
o acúmulo dos elementos na maioria dos pontos estudados 
em relação ao ponto de referência da Praia da cocanha. os 

resultados obtidos demonstraram a aplicabilidade de me-
xilhões Perna perna como biomonitores da contaminação 
marinha por elementos tóxicos.

Agência de Fomento: Instituto de Pesquisas energéticas 
e Nucleares (IPeN-cNeN/SP)
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AM97 - MONITORAMENTO DA FAUNA DE AVES 
E MAMÍFEROS NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL 
AGRÍCOLA DE HOLAMBRA - SP

RoDRIGueS, R.1; SANTIAGo, R.2; cAReSSATo, c.1; 
GoMIDeS, L.1

1. SYN - Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. (Av. das Nações 
Unidas 18001, São Paulo - SP CEP 04795-900)
2. Plantec - Plantec Laboratórios (Rodovia SP-147 Km 128, 
Iracemápolis - SP, CEP 13495-000)

Introdução: A avaliação do risco ambiental é fundamental 
para o uso seguro de defensivos agrícolas. A proteção da 
fauna se dá com o uso responsável e Boas Práticas Agrícolas.

objetivo: Monitorar a fauna como indicador de qualidade 
ambiental concomitante às atividades agrícolas na estação 
experimental de Holambra no período de 2003 a 2010; ii) 
Avaliar a efetividade das medidas de recuperação ambiental 
(reflorestamentos e manejo dos corpos d’água).

Metodologia: um inventário de diversidade, composição 
e abundância de espécies de aves e mamíferos foi realizado 
durante três semanas entre os meses de abril e agosto em 2003, 
2005 e 2010. Observações foram realizadas visualmente, 
utilizando-se máquinas fotográficas e registros de som, em 
horários de maior atividade, o nascer e o por do sol, em cada 
etapa anual. em paralelo, consideramos os dados das subs-
tâncias utilizadas de forma regular na estação experimental 
para manutenção dos cultivos.

Resultados: A diversidade total de espécies de aves entre 
os levantamentos de 2003, 2005 e 2010 foi de 135, 119 e 
157 espécies de aves em toda a área da estação experimental. 
houve um aumento na diversidade de espécies, e observa-
ções de espécies raras. observou-se o aumento de espécies 
de ambientes florestais e de aves aquáticas, e também a 
ocorrência de espécies indicadoras de ecossistemas íntegros. 
A diversidade de mamíferos encontrada (13 espécies) repre-
senta uma fração de espécies, observável com a metodologia 
empregada. encontrou-se tanto espécies resistentes quanto 
espécies sensíveis à antropização. Cerca de 25% das espécies 
encontradas são sensíveis à degradação e, tratando-se de uma 
área de reflorestamento, pode-se afirmar que esta iniciativa 
propicia a ocorrência de espécies antes ausentes na área.

Discussão: A partir da diversidade, da composição e da 
abundância relativa da fauna de aves e mamíferos registra-
dos neste estudo podemos afirmar que o ecossistema local 
não está afetado pelas atividades agrícolas experimentais 
na área e não há indícios de impactos negativos à fauna. 
Medidas compensatórias tomadas nas duas últimas décadas, 
em destaque o reflorestamento da mata ciliar e o manejo dos 
corpos d’água surtem efeitos muito positivos na diversidade 
dos grupos estudados.

AM98 - TESTES LIMITE DE TOXICIDADE AGUDA 
EM PEIXES E FORMULAÇÕES DE DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS

WheeLeR, J.1; cReToN, S.3; GoMIDeS, L.2; RoDRI-
GueS, R.2

1. SYN Jeallot´s Hill - Syngenta Jeallot´s Hill Int. (Bracknell, 
Berkshire, Reino Unido)
2. SYN - Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. (Av. das Nações 
Unidas 18001, São Paulo, SP, CEP 04795-900)
3. NC3Rs - NC3Rs (Gibbs Building, 215 Euston Road, London, 
NW1 2BE)

Introdução: A oecD publicou recentemente uma meto-
dologia com nova abordagem para os testes de toxicidade 
aguda em peixes que propõe a realização de um teste limite, 
cuja concentração é o valor mais baixo de CE50 obtido em 
testes com algas e Daphnia magna. Se nenhuma mortalidade 
é observada nesta concentração limite (threshold), o valor de 
toxicidade aguda para peixes é expresso como sendo superior 
ao limite testado. Se mortalidade for observada, um teste 
completo de dose-resposta se faz necessário. 

objetivo: Avaliar a aplicabilidade da metodologia na 
avaliação de toxicidade aguda para peixes de formulações de 
defensivos agrícolas, visando à redução do uso de animais 
em testes ecotoxicológicos e seu refinamento.

Metodologia: criou-se uma base dados com valores de 
toxicidades para algas, invertebrados aquáticos e peixes de 
185 produtos. Estabeleceu-se os níveis de toxicidade limite 
e o potencial de redução do número de testes.

Resultados: Resultados mostraram que uma redução de 
38% no número de animais testados seria possível. Observou-
-se também que o teste limite não resultaria em mortalidade 
de peixes em 76% dos casos estudados, e que em 64% dos 
casos não seriam observados efeitos tóxicos de nenhuma 
natureza (incluindo efeitos sub-letais). os dados mostram que 
a abordagem é promissora tanto para reduzir o número de 
testes realizados quanto de animais utilizados. No entanto, é 
necessário que seja aceita pelas autoridades regulatórias. Nos 
casos onde avaliações de risco para peixes são requeridas, 
e estimativas precisas de toxicidade aguda para peixes são 
usadas, a aplicabilidade desta metodologia deve ser validada. 
No Reino unido membros da indústria e reguladores discutem 
a viabilidade desta abordagem e a maneira de se utilizar esta 
nova ferramenta no registro de defensivos agrícolas.

Discussão: A abordagem se mostrou adequada para obten-
ção de informação sobre toxicidade aguda para peixes com 
reduzido número de testes e uso de animais. No entanto ainda 
não está estabelecida a forma com que será utilizada, princi-
palmente em regiões com requisitos regulatórios complexos. 

Referência: http://www.oecd.org/dataoecd/45/30/ 
41888165.pdf 
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AM99 - TOXICIDADE AGUDA DO HERBICIDA 
CLOMAZONE PARA A AzOllA CAROliNiANA

SILvA, A.F.1; NeTo, A.N.1; MARQueS, A.M.1; GIRIo, 
A.c.F.1; cRuZ, c.1; PITeLLI, R.A.1

1. NEPEAM - Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais em Ma-
tologia (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
UNESP Jaboticabal SP)

Introdução: o clomazone é o principal herbicida per-
tencente à classe dos inibidores da síntese de carotenóides, 
é utilizado e pode atingir os ambientes aquáticos e causar 
impactos negativos a biota aquática. A pteridófita Azolla 
caroliniana pode ser utilizada em ensaios de toxicidade aguda 
por apresentar pequeno porte, ampla distribuição, sensível e 
fácil manejo.

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi estimar a toxici-
dade aguda (CL50;7d) para a Azolla caroliniana exposta ao 
herbicida clomazone.

Metodologia: As plantas foram aclimatadas em sala de 
bioensaio a 26°C e fotoperíodo de doze horas, por 72 horas. 
Após a aclimatação foram selecionadas 5 plantas que foram 
desinfetadas em uma solução aquosa de hipoclorito de sódio 
a 3%. Para os ensaios definitivos foram usados as seguintes 
concentrações do herbicida clomazone (90; 105; 120; 135; 
150; 165; 180; 200 e 240 mg.L-1), e o controle, em triplicata. 
A avaliação foi realizada no 3º, 5º e 7º dia após a aplicação.

Resultados: A concentração letal 50%, CL50;7d foi de 
129,63 mg.L-1 com intervalo de confiança de 124,93 e 134,51 
mg.L-1. Na avaliação de 7 dias em 90 mg.L-1 a inibição de 
crescimento foi de 16,67%; em 105 mg.L-1 foi de 33,33%; 
em 120 mg.L-1 foi de 36,67%; em 135 mg.L-1 foi de 46,67%; 
em 150 mg.L-1 foi de 63,33%; em 165 mg.L-1 foi de 83,33% 
em 180 mg.L-1 foi de 93,33% e em 200 mg.L-1 a inibição 
de crescimento foi de 100%.

Discussão: conclui-se que herbicida clomazone é prati-
camente não tóxico para a A. caroliniana.

AM100 - NOVOS GENES CYP1A BIOMARCADO-
RES DE CONTAMINAÇÃO EM PEIXES CIPRINO-
DONTIFORMES SUL-AMERICANOS

ZANeTTe, J.1; FeRReIRA, R.S.1; ScAINI, J.L.R.1; STe-
GeMAN, J.2; BAINy, A.c.D.3

1. FURG - Universidade Federal do Rio Grande (Av. Itália, Km 
8, Campus Carreiros, Rio Grande, RS, Brasil.96201-900)
2. WHOI - Woods Hole Oceanographic Institution (Woods Hole, 
MA, USA)
3. UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópo-
lis, SC, Brasil.)

Introdução: ciprinodontiformes Sul-Americanos, que 
possuem características tais como (1) Adaptação para viver 
em locais contaminados por substâncias tóxicas, (2) Cosmo-
politas e/ou abundantes, (3) Raros e/ou em perigo de extinção, 
representam espécies de interesse para uso em toxicologia 
ambiental. Isso é bastante evidente no hemisfério Norte-
-Americano, onde o ciprinodontiforme Fundulus heteroclitus 
(Fundilidae) é utilizado há mais de três décadas como uma 
espécie-modelo em toxicologia.

Objetivo: O presente estudo teve o objetivo de identificar 
novas sequências gênicas de citocromo P450 da família 1, 
isoforma A (CYP1A), em Phalloceros caudimaculatus, Poe-
cilia vivipara, Cnesterodon decemmaculatus (Poecilidae) e 
Jenynsia multidentata (Anablepidae) e avaliar o potencial de 
CYP1A nestas espécies como biomarcador de contaminação 
ambiental e como modelo para estudos toxicológicos.

Metodologia: Os peixes foram coletados em regiões cos-
teiras que circundam o Pólo Industrial/Naval da cidade do 
Rio Grande, RS. Reação em cadeia da polimerase (PcR) com 
iniciadores degenerados, clonagem e sequênciamento, foram 
realizados para identificação dos novos genes CYP1A. A indu-
ção na expressão de CYP1A foi avaliada por PcR em tempo 
real, após 24 hs de exposição para 1uM de beta-naftoflavona 
(BNF),um conhecido indutor sintético de CYP1A via ativação 
do receptor de hidrocarbonetos aromáticos (AhR).

Resultados: Foram identificadas sequências parciais 
com tamanho 540 – 655 pb, que compartilharam 89 -90 
% de identidade na sequencia de aminoácidos traduzida, 
com cyP1A de F. heteroclitus. Todas as quatro espécies de 
ciprinodontiformes demonstraram aumento de CYP1A para 
a substância BNF, porém, com diferentes níveis de indução. 

Discussão: Tais resultados suportam o potencial uso destes 
novos CYP1A em programas de monitoramento ambiental, 
para detecção da presença de substâncias tóxicas agonistas do 
receptor AHR (ex.: PAHs, PCBs e dioxinas) nestas espécies 
de peixe. Estudos estão sendo conduzidos para avaliar se as 
diferenças observadas nos níveis de indução de CYP1A por 
BNF podem representar diferenças na resistência/suscepti-
bilidade para exposição por HPA nestas espécies peixes de 
importância ambiental. o presente estudo apresenta fortes 
bases para o uso de ciprinodontiformes Sul-Americanos como 
modelos biológicos em toxicologia.

Agência de Fomento: CNPq 573949/2008-5
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AM 101 - TOXICIDADE AGUDA DO INSETICIDA 
MIDACLOPRID PARA TILÁPIA (OREOCHROMUs 
NilOTiCUs)

cRuZ, c.1; cARRASchI, S.P.1; IGNÁcIo, N.F.1; RIBeI-
Ro, c.c.1; MARQueS, A.M.1; GIRIo, A.c.F.1; PITeLLI, 
R.A.1

1. Nepeam - Nepeam/FCAV/Unesp - Jaboticabal (Via Paulo Do-
nato Castelanne, s/n, Jaboticabal, São Paulo, Brasil.)

Introdução: o inseticida imidacloprid atua como agonista 
do pós-sináptico dos receptores de acetilcolina nicotínicos e 
este neonicotinóide e apresenta potencial para ser utilizado 
em aquicultura para controle de odonatas e outros parasitas 
de peixes. 

objetivo: Assim, os objetivos deste trabalho foram estimar 
a concentração letal 50% (CL50;48h) e classificar toxicidade 
aguda do imidacloprid para a tilápia (o. niloticus) e avaliar as 
variáveis físico-químicas da água durante os ensaios. 

Metodologia: Os peixes com peso entre 0,5 e 1,0 grama 
foram aclimatados por dez dias em sala de bioensaio a 27 ± 
2 ºC. Primeiramente, foram realizados ensaios preliminares 
para determinar o intervalo de concentração que causam zero 
e 100% de mortalidade. A seguir, três ensaios definitivos fo-
ram realizados e os animais foram expostos a 200; 250; 300; 
350 e 400 mg.L-1 de imidacloprid e um controle, com três 
réplicas e três animais por réplica. As variáveis de qualidade 
de água (pH, temperatura, condutividade elétrica e oxigênio 
dissolvido) foram monitoradas diariamente. 

Resultados: A concentração letal 50% média (CL50;48h) 
estimada para o imidacloprid foi 249,68 mg.L-1 com limite 
inferior de 226,86 mg.L-1 e superior de 274,85 mg.L-1. No 
controle não ocorreu mortalidade, em 200 mg.L-1 a morta-
lidade foi de 11,11%; em 250, foi de 47,78%; em 300, foi de 
92,22%; e em 350 e 400 mg.L-1, a mortalidade foi de 100%. 
A presença do inseticida na água não alterou as variáveis de 
qualidade durante os ensaios de toxicidade aguda com a tem-
peratura média em 24,37 0C, condutividade elétrica em 0,190 
µS.cm-1, pH em 7,4 e oxigênio dissolvido em 4,75 mg.L-1. 

Discussão: o imidacloprid pode ser considerado prati-
camente não tóxico para a tilápia e não altera as variáveis 
físico-químicas da água em ensaios de toxicidade aguda. 

AM102 - TOXICIDADE AGUDA DO HERBICIDA 
OXYFLOURFEN PARA A SAMAMBAIA D’ÁGUA 
(AzOllA CAROliNiANA)

SILvA, A.F.1; NeTo, A.N.1; BARBúIo, R.1; cRuZ, c.1; 
PITeLLI, R.A.1

1. NEPEAM - Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais em 
Matologia (Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da 
UNESP, Jaboticabal, São Paulo.)

Introdução: O herbicida oxyflourfen é muito utilizado para 
controle de plantas daninhas pré e pós emergentes, pode atin-
gir ambientes aquáticos e causar impactos negativos a biota 
aquática. A Azolla caroliniana é uma pteridófita de pequeno 
porte, fácil manejo, ampla distribuição e alta sensibilidade.

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi estimar a toxici-
dade aguda (CL50;7d) para a Azolla caroliniana.

Metodologia: As plantas foram aclimatadas em sala de 
bioensaio a 26°C, com fotoperíodo de doze horas, por 72 
horas. Após a aclimatação foram selecionadas 5 plantas que 
foram desinfetadas em solução aquosa de hipoclorito de 
sódio a 3%. Os ensaios definitivos foram realizados com as 
concentrações (10; 40; 80; 120; 160; 180; 210 mg.L-1), e o 
controle, todos em triplicata. As avaliações ocorreram no 3º, 
5º e 7º dia após a aplicação.

Resultados: A concentração letal 50%, CL50;7d foi de 
80,50 mg.L-1 com intervalo de confiança de 70,36 e 90,10 
mg.L-1. Na avaliação de 7 dias em 10 mg.L-1 a inibição de 
crescimento foi de 28,33%; em 40 mg.L-1 foi de 20,00%; em 
80 mg.L-1 foi de 50,00%; em 120 mg.L-1 foi de 61,67%; em 
160 mg.L-1 foi de 85%; em 180 mg.L-1 foi de 93,33% e em 
210 mg.L-1 a inibição de crescimento foi de 100%.

Discussão: Conclui – se que o herbicida oxyflourfen é 
ligeiramente tóxico para a Azolla caroliniana.
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AM103 - EXPOSIÇÃO A PESTICIDAS E EFEITOS 
ADVERSOS NO NASCIMENTO - UM ESTUDO 
ECOLÓGICO NA REGIÃO SUL DO BRASIL.

cReMoNeSe, c.1; MeyeR, A.2; koIFMAN, S.1

1. ENSP/Fiocruz - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 
Arouca (Rua Leopoldo Bulhões, 1480 - Manguinhos, Rio de 
Janeiro. CEP: 21041-210)
2. IESC/UFRJ - Instituto de estudos em saúde coletiva (Avenida 
Horácio Macedo, S/N Ilha do Fundão-RJ CEP 21941-598)

Introdução: Agrotóxicos atuam no organismo sobre o 
sistema nervoso ou desregulando o sistema endócrino. es-
tudos relatam que a exposição durante a gestação pode estar 
potencialmente associada à ocorrência de eventos adversos, 
tais como, nascimentos prematuros, baixo peso e índice de 
Apgar insatisfatório.

objetivo: Investigar a associação entre o consumo per 
capita de agrotóxicos, por microrregiões, na região sul do 
Brasil, no período de 1996 a 2000 e a ocorrência de efeitos 
adversos no nascimento.

Metodologia: estudo ecológico realizado com infor-
mações sobre o consumo de agrotóxicos na região Sul e a 
ocorrência de desfechos reprodutivos. Informações obtidas 
junto ao IBGE referentes ao consumo de venda de agrotóxi-
cos (em reais) por microrregiões no ano de 1996 na região 
sul do Brasil, e características maternas e de seus produtos 
nascidos vivos, durante 1996 a 2000, através do banco do 
DATASuS. Realizada análise descritiva e comparativa por 
quartis. Razões de prevalência e testes de tendência linear 
foram obtidos nos diferentes estratos com objetivo de iden-
tificar diferenças entre eles.

Resultados: O consumo per capita de agrotóxicos apre-
sentou uma média de R$ 7,00/habitante (quartil 1) chegando 
a R$ 71,15/habitante no quarto. Através da RP, observou-se 
uma tendência linear significativa (p)

Discussão: A ação dos agrotóxicos como disruptores 
endócrinos, atuando sobre o sistema reprodutivo, podem ser 
apontados como possíveis fatores associado ao aumento nas 
RP de gestações com evolução.

Agência de Fomento: capes

AM104 - TOXICIDADE AGUDA DA SUBSTÂNCIA 
REFERÊNCIA CLORACETAMIDA PARA MINHO-
CA EisENiA fOETidA EM ENSAIOS COM SOLOS

MARcheSI, B.B.1; cARRASchI, S.P.1; MARQueS, 
A.M.1; GoNçALveS, S.P.1; cRuZ, c.1; PITeLLI, R.A.1

1. Unesp - Nepeam-FCAV/Unesp, Jaboticabal (Via Paulo Donato 
Castelanne s/n, Jaboticabal, São Paulo, Brazil)

Introdução: Na ecotoxicologia, a cloroacetamida é utili-
zada como substância referência para avaliar a sensibilidade 
de organismos do solo, como as minhocas como a eisenia 
foetida. Para a montagem de ensaios ecotoxicológicos são 
recomendados a utilização de artisol (solo artificial), teste 
em papel de filtro e solo recomposto a partir de substratos 
essenciais. Porém, é necessário do desenvolvimento de 
uma metodologia que utilize solo em condição similar ao 
ambiente natural. 

objetivo: Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 
toxicidade aguda (CL50;14d) da cloroacetamida (ClCH2CO-
Nh2) para minhoca (eisenia foetida) em um solo composto 
por 75% de latossolo e 25% de areia fina.

Metodologia: Para tanto, os animais foram aclimatados 
em caixa com areia durante 24 horas, para a limpeza de seu 
trato intestinal. Nos ensaios definitivos foram colocados 10 
animais com peso entre 3,3 e 4,0 gramas em 12 recipientes 
contendo solo com uma mistura de latossolo e areia (3:1 v/v). 
As concentrações avaliadas foram 10,0; 15,0; 20,0; e 25,0 
mg.kg-1 de cloroacetamida e o controle, com três réplicas 
durante 14 dias.

Resultados: A concentração letal 50% (CL50;14d) da 
cloroacetamida foi de 18,35 mg.kg-1, com limite inferior 
(LI) de 16,23 mg.kg-1 e superior (LS) de 20,74 mg.kg-1. No 
controle e em 10,0 mg.kg-1 não ocorreu mortalidade. Em 
15,0 mg.kg-1 a mortalidade foi de 46,67%; em 20,0 mg.kg-1, 
40,0%; e em 25,0 mg.kg-1 foi de 80%. Os organismos do 
solo apresentaram médias significativas de perda de peso 
durante o experimento, porém no controle e em 10 mg.kg-1 
não ocorreu uma redução considerada. Na concentração de 
15,0 mg.kg-1 ocorreu redução de 3,53 para 0,73 gramas; em 
20 mg.kg-1, de 3,65 para 0,84 gramas; e em 25,0 mg.kg-1 , 
de 3,37 para 0,27 gramas.

Discussão: A partir do teste realizado, conclui-se que a 
cloroacetamida foi pouco tóxica para minhoca e a resposta a 
esta substância teste no solo indica que este tipo de substrato 
pode ser aplicado em testes ecotoxicológicos para minhocas.
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AM105 - ATIVIDADE DOS SISTEMAS ANTIOXI-
DANTES DA MiNUTOCEllUs POlyMORPHUs 
FRENTE À EXPOSIÇÃO A CÁDMIO

DecLevA, D.1; coLePícoLo NeTo, P.2

1. USP - Universidade de São Paulo (Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas)
2. USP - Universidade de São Paulo (Instituto de Química)

Introdução: o cádmio (cd) é um metal que não possui 
função biológica nos organismos vivos e a maior fonte de 
emissão de cd para o ambiente são as fontes antrópicas. o 
uso de biomonitores e biomarcadores no monitoramento 
ambiental vem sendo amplamente utilizados. os apectos para 
caracterizar um biomarcador eficiente ele deve apresentar 
boa susceptibilidade, sensibilidade, especificidade e baixo 
custo de análise.

objetivo: o presente trabalho objetivou por desenvolver 
e padronizar a curva de crescimento, estabelecer a concen-
tração para inibição do crescimento em 50% (IC50), analisar 
e quantificar alterações nos sistemas oxidantes.

Metodologia: As amostras da Minutocellus Polymorphus 
foram cultivadas no laboratório de Bioquímica e Biologia 
Molecular de Algas do Instituto de Quimica da uSP-SP. Para 
a realização da curva de crescimento foi iniciada uma nova 
cultura com densidade igual a 1,4x10℘5 células/mL℘-1. 
O crescimento dessa cultura foi acompanhado por 20 dias 
através de contagem microscópica e fluorescência da clorofila 
α, com intensidade de emissão de 480nm e leitura entre 660 
e 695nm. A determinação da IC50 se deu através de exposi-
ções de várias culturas a concentrações crescentes, de 0,1 a 
0,5mM.L℘-1 de Cd. Para quantificação das alterações nos 
sistemas antioxidantes foi utilizado a cromatografia líquida 
de alta eficiência acoplada ao espectrômetro de massas. Na 
determinação da curva de crescimento, foi estabelecido 
que a M. polymorphus apresenta período de crescimento 
exponencial de 7 dias, entrando em período estacionário e 
mantendo-se estável até o final do período de 20 dias. Nas 
análises dos antioxidantes apresentou aumento no índice de 
glutationa reduzida de 2,98x10℘3 em cultura controle para 
6,6x10℘3 em cultura exposta. A glutationa oxidada não teve 
expressão significativa.

Resultados: os resultados obtidos nos mostra a possibili-
dade do uso da M. polymorphus como um bioindicador, uma 
vez que apresenta boa taxa de crescimento, boa sensibilidade 
e alterações significativas em índices enzimáticos.

Discussão: A M. polymorphus apresenta um bom perfil 
para se caracterizar como bioindicador de estresse ambiental, 
porém serão necessárias mais algumas análises para que isto 
se confirme.

Agência de Fomento: cAPeS

AM106 - TOXICIDADE AGUDA DO HERBICIDA 
AMETRINA PARA O MICROCRUSTÁCEO dAPH-
NiA MAgNA

NocITI, L.A.S.1; GAvASSI, M.A.1; cRuZ, c.1; cAR-
RASchI, S.P.1; PITeLLI, R.A.1; PLeSe, L.P.M.2

1. NEPEAM - UNESP - Núcleo de Estudos e Pesquisas Am-
bientais em Matologia (Via de Acesso Prof. Dr. Paulo Donato 
Castellane, s/no Zona Rural Jaboticabal-SP)
2. UFAC - Universidade Federal do Acre (BR-364, 6637, quilô-
metro 4, Distrito Industrial - Rio Branco (AC))

Introdução: A ametrina é um herbicida, da família das 
triazinas, utilizado no controle de plantas daninhas em muitas 
culturas agrícolas. Esse xenobiótico pode atingir o ambiente 
aquático e causar efeitos adversos à fauna aquática. 

objetivo: Assim, o objetivo deste trabalho foi estimar a 
toxicidade aguda (CE50;48h) da ametrina para o microcrus-
táceo Daphnia magna .

Metodologia: Para tanto, os neonatos foram mantidos em 
câmara incubadora à temperatura de 20 ± 2ºC, água ajustada 
para pH 7,0 a 7,6, condutividade de 160 µScm-1 e dureza 48 
e 60 em mgL-1 de CaCO3. Os ensaios foram realizados com 
organismos de 2 a 26 horas de idade, em ambiente escuro, 
sem alimentação com duração de 48 horas. As concentrações 
testadas de ametrina foram: 13,0; 25,0; 50,0; 100,0; e 200,0 
mg.L-1 e um controle com quatro réplicas e cinco neonatos 
por réplica, totalizando 20 animais por concentração. Em 
24 e 48 horas de exposição, os animais que permaneceram 
imóveis durante 15 segundos foram considerados mortos.

Resultados: A concentração efetiva 50% (CE50;48h) da 
ametrina foi de 53,64 mg.L-1, com limite inferior de 44,28 e 
superior de 64,97 mg.L-1. No controle e em 13 mg.L-1 não 
ocorreu imobilidade, em 25,0 a imobilidade foi de 5,0%; em 
50, 45%, em 100, 90% e em 200 mg.L-1, 100%. 

Discussão: Assim, com base na toxicidade aguda a ametri-
na pode ser considerada pouco tóxica para Daphnia magna .
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AM107 - ECOTOXICIDADE DE CORANTES TÊX-
TEIS E ALIMENTÍCIOS E CLASSIFICAÇÃO DA 
PERICULOSIDADE AMBIENTAL DE ACORDO 
COM O GHS

LuNA, L.A.v.1; LIMA, W.A.1; PINTo, P.A.S.1; oLIveI-
RA, A.c.1; kuMMRoW, F.2; uMBuZeIRo, G.A.1

1. UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas (R. Paschoal 
Marmo, 1888 - CEP:13484-332 - Jd. Nova Itália - Limeira/SP)
2. UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo (R. Prof. Artur 
Riedel, 275 - Jd. Eldorado - Cep 09972-270 - Diadema/SP)

Introdução: corantes possuem uma diversidade de estru-
turas e aplicações, mas devido à ineficiência de tratamentos 
biológicos de seus efluentes, estes podem colocar em risco 
a biota aquática, seja inibindo a fotossíntese, seja casusando 
toxicidade.

Objetivo: Foram avaliados os corantes têxteis C.I. Vat 
Green 3, C.I. Reactive Black 5, C.I. Acid Orange II e os 
alimentícios C.I. Food Yellow 3 e C.I. Food Red 17 quanto 
a toxicidade para organismos aquáticos.

Metodologia: Os testes de toxicidade foram realizados 
seguindo a ABNT. Os testes de toxicidade aguda utilizando 
Daphnia similis foram conduzidos por 48h e o número de 
organismos imóveis foi reportado. A CE50 (Concentração 
de efeito 50%) foi calculada com o programa JSPEAR. Os 
testes de toxicidade crônica utilizando Ceriodaphnia dubia 
foram conduzidos por 7 dias com avaliação a cada 48h e 
renovação da solução. A avaliação consistiu na contagem de 
neonatos. A Cip50 (Concentração de inibição da reprodução 
50%) foi calculada com o programa ICPIN. Os corantes foram 
classificados de acordo com o Global Harmonized System 
of Classification and Labelling of Chemicals nas categorias: 
Agudo – 1 (muito tóxico), 2 (tóxico) e 3 (danoso); Crônico 
– 1 (muito tóxico com efeitos duradouros), 2 (tóxico com 
efeitos duradouros), 3 (danoso com efeitos duradouros) e 4 
(pode causar efeitos danosos duradouros).

Resultados: O corante Vat Green 3 foi mais tóxico para 
ambos os organismos, tendo valor agudo de 6,9 mg.L-1 e 
crônico de 0,52 mg.L-1, (categoria 2 e 2). O Reactive Black 
apresentou valor agudo de 35,8 mg.L-1 e crônico de 24,6 
mg.L-1, (categoria 3 e 3). O Acid Orange II apresentou valor 
agudo de 86,6 mg.L-1 e crônico de 32,6 mg.L-1, (categoria 
3 e 3). Food Yellow e Food Red não apresentaram toxicida-
de aguda até a dose de 1000 mg.L-1 e nos testes crônicos 
apresentaram valores de 412 e 248 mg.L-1 respectivamente, 
(categoria 4).

Discussão: Para complementação do estudo estão sendo 
realizados testes de toxicidade com alga e elfuentes gerados 
estão sendo tratados por processos oxidativos avançados para 
que seja avaliada a sua eficiência na redução da toxicidade.

Agência de Fomento: FAPeSP

AM108 - TOXICIDADE AGUDA DO HERBICIDA 
CLOMAZONE PARA LENTINHA D’ÁGUA (lEMNA 
MiNOR)

GíRIo, A.c.F.1; SILvA, A.F.1; cRuZ, c.1; PLeSe, 
L.P.M.2; PITeLLI, R.A.1

1. NEPEAM-UNESP - Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais 
em Matologia-UNESP (Via de Acesso Prof. Dr. Paulo Donato 
Castellane, s/no, ZonaRural, Jaboticabal SP)
2. UFAC - Universidade Federal do Acre (BR-364, 6637, quilô-
metro 4, Distrito Industrial - Rio Branco)

Introdução: o clomazone é um herbicida amplamente 
utilizado em cultura de arroz alagado e cana de açúcar e a sua 
presença no ambiente aquático pode causar efeitos adversos 
na fauna aquática. A macrófita Lemna minor é uma macrófita 
utilizada em testes ecotoxicológicos como organismos bioin-
dicadores para monitorar níveis de contaminação ambiental. 

objetivo: Assim, o objetivo deste trabalho foi estimar a 
toxicidade aguda (CL50;7d) do clomazone para da Lemna 
minor. 

Metodologia: Para tanto, após o período de cultivo a ma-
crófita foi submetida à etapa de desinfecção em uma solução 
aquosa de hipoclorito a 0,2%. A seguir, as plantas foram 
transferidas para cristalizadores para a aclimatação em 500 
mL de solução de Hoagland’s com pH ajustado em 6,5 ± 0,2 
em sala de bioensaio durante sete dias a temperatura de 24 ± 
2°C e fotoperíodo de 24 horas de luz. Para a realização dos 
testes de toxicidade foram utilizados 12 frondes saudáveis 
de L. minor distribuídos em quatro colônias que foram sele-
cionados e transferidos para béqueres de 100 mL contendo 
inicialmente 50 mL de meio de Hoagland’s. Foram testadas 
seis concentrações (1,0; 10,0; 20,0; 40,0; 60,0 e 80,0 mg.L-
1) e um controle com três réplicas. A avaliação dos ensaios 
ocorreu durante os dias 1, 3, 5 e 7 e foi baseada na taxa de 
crescimento relativo. 

Resultados: Para a lentinha d’água (Lemna minor) o 
clomazone causou clorose a partir da concentração de 10,0 
mg.L-1 o número de frondes saudáveis diminuiu com o 
aumento das concentrações de clomazone na solução teste, 
não ocorrendo frondes saudáveis a partir de 80,0 mg.L-1. A 
toxicidade aguda do clomazone para a L. minor foi de 8,41 
mg.L-1 com intervalo de confiança de 95% de 7,13 a 9,92 
mg.L-1. 

Discussão: Assim, de acordo com a toxicidade aguda, o 
herbicida pode ser considerado moderadamente tóxico para 
este espécie.
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AM 109 - TOXICIDADE AGUDA DO HERBICIDA 
CLOMAZONE PARA O MICROCRUSTÁCEO dA-
PHNiA MAgNA

NocITI, L.A.S.1; RIBeIRo, c.c.1; cRuZ, c.1;  
BARBuIo, R.1; PITeLLI, R.A.1; PLeSe, L.P.M.2

1. NEPEAM-UNESP - Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais 
em Matologia-UNESP (Via de Acesso Prof. Dr. Paulo Donato 
Castellane, s/ no ZonRural Jaboticabal, SP)
2. UFAC - Universidade Federal do Acre (BR-364, 6637, quilô-
metro 4, Distrito Industrial - Rio Branco)

Introdução: o clomazone é um herbicida amplamente 
utilizado em cultura de arroz alagado e em cana de açucar 
e a contaminação do ambiente aquático por esse herbicida 
pode causar efeitos adversos na fauna aquática. A toxicidade 
do clomazone é considerada alta e sua meia-vida no solo é 
de 30 a 150 dias.

objetivo: Assim, o objetivo deste trabalho foi estimar a 
toxicidade aguda (CE50;48h) do herbicida clomazone para 
o microcustráceo Daphnia magna.

Metodologia: As culturas de D. magna foram mantidas 
em câmara incubadora com temperatura de 20 ± 2 ºC, com 
água ajustada para pH 7,0 a 7,6, condutividade elétrica de 
160 µS.cm-1 e dureza 48 e 60 em mg.L-1 de CaCO.3. Para 
a avaliação da concentração efetiva CE(50;48h) foram utili-
zados organismos jovens de 2 a 26 horas de idade e testadas 
cinco concentrações de clomazone (65,0; 130,0; 250,0; 500,0; 
e 1000,0 mg.L-1) e um controle, com quatro réplicas e cinco 
animais por réplica. os ensaios foram realizados em um de-
lineamento inteiramente casualizado, em ambiente escuro, 
com duração de 48 horas. Em 24 e 48 horas de exposição, 
os animais imóveis que não foram capazes de nadar durante 
15 segundos foram considerados mortos.

Resultados: A concentração efetiva 50% (CE50;48h) do 
clomazone para D. magna foi de 938,64 mg.L-1 e somente 
ocorreu imobilidade na maior concentração testada, sendo 
55,0% em 1000,0 mg.L-1. Não ocorreu correlação entre a 
concentração letal 50% e a imobilidade dos organismos testes 
até 1000,0 mgL-1.

Discussão: Assim, o herbicida clomazone pode ser con-
siderado praticamente não tóxico para D. magna.

AM110 - FREQUENCIA DOS ESTÁDIOS DO CICLO 
DO EPITÉLIO SEMINÍFERO DE CAMUNDONGOS 
EXPOSTOS AO MATERIAL PARTICULADO FINO 
(PM 2,5) DURANTE A GESTAÇÃO, AMAMENTA-
ÇÃO E/OU APÓS O NASCIMENTO

PAMPALoNI, A.c.M.1; PIReS, A.1

1. FMUSP - Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (Av. Dr. Arnaldo, 455, Cerqueira César, São Paulo)

Introdução: O material particulado fino (PM2,5) da polui-
ção atmosférica interfere no processo cíclico de maturação das 
células germinativas provocando assincronia na freqüência 
dos estádios do ciclo espermatogênico de camundongos 
adultos.

objetivo: caracterizar os efeitos dos níveis ambientais 
PM2,5 da poluição atmosférica na espermatogênese de ca-
mundongos durante ou após a gestação e/ou no período de 
amamentação.

Metodologia: Uma geração parental (BALB/c) foi exposta 
à poluição do ar em duas câmaras de topo aberto, uma com 
filtragem de partículas e outra sem, durante 4 meses. Após 
este período, os animais foram acasalados e na medida em que 
nascia a promeira geração parte das fêmeas (n=12) com sua 
prole foram transferidas da câmara filtrada para a não filtrada 
formando o grupo de exposição pós-natal, da mesma forma, 
fêmeas (n=12) e prole da câmara não filtrada foram trans-
feridas para a câmara filtrada formando o grupo pré-natal. 
Os animais restantes ficaram em suas respectivas câmaras 
até o desmame e, então, outro grupo de fêmeas (n=12) foi 
transferida da câmara filtrada para não filtrada e vice-versa, 
formando os grupos de exposição pós-natal desmame e pré-
-natal desmame, respectivamente. os animais remanescentes 
de ambas as câmaras constituíram os grupos não exposto e 
pré+pós-natal. Após 90 dias, os animais foram pesados, anes-
tesiados e sacrificados para coleta dos testículos, que foram 
fixados em solução de Bouin e corados com ácido periódico 
de Schiff (PAS). Duzentas secções transversais de túbulos 
seminíferos foram avaliadas pelos métodos da morfologia 
tubular e acrossômico para a obtenção das frequências dos 
estádios do ciclo espermatogênico. os dados foram subme-
tidos análise de variância one-Way (ANovA) e a diferença 
entre os grupos foi obtida pelo teste de Tukey.

Resultados: o grupo pós-natal apresentou alteração do ci-
clo do epitélio seminífero pelo método da morfologia tubular 
com o aumento da frequência do estádio 5 (p = 0,041). Os 
demais estádios não apresentaram alterações significativas, 
bem como os estádios avaliados pelo método acrossômico.

Discussão: embora o período gestacional seja crítico para 
o desenvolvimento e a amamentação uma importante via de 
exposição do lactente, o PM2,5 não foi capaz de provocar 
assincronia dos estádios do ciclo espermatogênico nestes 
períodos, por outro lado, a exposição pós-gestacional até a 
idade adulta foi. A assincronia do ciclo provoca retardo no de-
senvolvimento das células germinativas o que pode provocar 
redução na produção de espermatozóides. Sendo assim, estes 
resultados mostram que o PM2,5 pode afetar a reprodução 
masculina de animais expostos após a gestação pelo desequi-
líbrio da freqüência dos estádios do ciclo espermatogênico.
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AM111 - TOXICIDADE AGUDA DE CORANTES 
TÊXTEIS SOBRE PLANÁRIAS DULCÍCULAS gi-
RARdiA TigRiNA

LeMe, M.1; RIBeIRo, A.R.1; uMBuZeIRo, G.A.1

1. FT/UNICAMP - Faculdade de tecnologia, Universidade Esta-
dual de Campinas (R. Paschoal Marmo, 1888 - CEP:13484-332 
- Jd. Nova Itália - Limeira, SP)

Introdução: uma das principais características das indús-
trias têxteis é o elevado consumo de água com geração de 
efluentes líquidos coloridos. Estes, principalmente oriundos 
da etapa de beneficiamento dos tecidos e quando não devida-
mente tratados, podem atingir os corpos hídricos ameaçando 
a biota aquática. A planária dulcícula Girardia tigrina possui 
uma capacidade regenerativa avançada e apresenta sensibili-
dade a diversos contaminantes ambientais.

Objetivo: Este trabalho visou analisar a toxicidade aguda 
de dois diferentes corantes têxteis sobre filhotes de G. tigrina.

Metodologia: utilizando água de cultivo de planárias 
como solvente, soluções de concentrações crescentes dos 
corantes Reactive Black 5 (CAS Number 17095-24-8) e Vat 
Green 3 (CAS Number 3271-79-9) foram preparadas. Foram 
expostos a 50 ml de cada solução teste 7 recém nascidos (má-
ximo 10 dias). Paralelamente realizou-se controles negativos 
utilizando água de cultivo. A mortalidade e outras alterações 
nos organismos foram registradas após 24, 48, 72 e 96 horas.

Resultados: Para o corante Reactive Black 5 a CL50 
(96hs) foi 23 mg⁄L e para o corante Vat Green 3 foi maior que 
400 mg⁄L. Após 48hs de exposição, efeitos subletais como 
alterações morfológicas e de mobilidade foram observadas 
em todas as planárias expostas as concentrações iguais e 
superiores a 100 mg⁄L de Vat Green 3.

Discussão: O corante reativo apresentou maior toxicidade 
que o corante vat. Mais estudos estão em andamento para 
verificar a interferência dessas substâncias na capacidade de 
regeneração encefálica e na taxa de natalidade de G. tigrina. 
estudos com diferentes endpoints em organismos repre-
sentativos do ecossistema aquático são muito importantes 
para o estabelecimento de concentrações seguras desses 
contaminantes. 

Financiamento: FAPESP Projeto Temático n. 2008⁄0449-7 
Agência de Fomento: FAPeSP Projeto Temático n. 

2008/10449-7

AM112 - TOXICIDADE AGUDA E RISCO AMBIEN-
TAL AGUDO DOS LARVICIDAS DIFLUBENZURON 
E TEMEFÓS PARA TILÁPIA (OREOCHROMUs 
NilOTiCUs).

ABe, F.R.1; coLeoNe, A.c.1,2; MAchADo, A.A.1; MA-
chADo NeTo, J.G.1

1. FCAV-UNESP - Faculdade de Ciências Agrárias e Veteriná-
rias (Via de Acesso Prof.Paulo Donato Castellane s/n)
2. UFLA - Universidade Federal de Lavras (Campus Universitá-
rio, Caixa Postal 3037)

Introdução: Os inseticidas temefós (Fersol®) e o diflu-
benzuron (champion®) são utilizados para o controle das 
larvas do mosquito transmissor do vírus da dengue, o Aedes 
aegypti. A concentração indicada do diflubenzuron na água é 
de 0,25 mg.L-1 e do temefós é de 1,0 mg.L-1. Os larvicidas 
são diluídos nas águas e podem atingir os ambientes aquáticos 
e intoxicar os peixes de cultivo em piscicultura como a tilápia.

Objetivo: Objetivou-se avaliar a toxicidade aguda para 
a tilápia do Nilo (oreochromis niloticus), por meio da esti-
mativa da concentração letal (CL50;48h) do diflubenzuron 
e do temefós, e classificar estes inseticidas em classes de 
toxicidade aguda e de risco ambiental agudo para a tilápia.

Metodologia: Os peixes juvenis foram aclimatados por 
dez dias em sala climatizada com 25 ± 2 ºC e fotoperíodo de 
12 horas claro⁄escuro. Para avaliação da sensibilidade dos 
peixes foram realizados testes com a substância referência 
cloreto de potássio (KCl). Os valores de CL50;48h foram 
calculado pelo método Trimmed Spearman-karber.

Resultados: O valor de CL50;48h estimado para o KCl 
foi de 1,37 g.L-1 (1,14 - 1,66 g.L-1). Após a avaliação da 
sensibilidade dos peixes, foram realizados testes prelimi-
nares para determinadar o intervalo de concentrações que 
causa 0 e 100% de mortalidade dos animais, para estabelecer 
as concentrações nos testes definitivos. As concentrações 
utilizadas no teste definitivo com temefós foram de 10; 17; 
31; 38, 45 e 59 mgL-1, e com o diflubenzuron de 24; 31; 38; 
45; 52; 59 e 66 mgL-1, ambos os testes com um tratamento 
controle. os testes foram conduzidos em sistema estático em 
delineamento inteiramente casualizado, com três repetições 
e três peixes por repetição.Os inseticidas foram classificados 
nas classes de toxicidade aguda, citadas por Zucker (1985), 
e de risco ambiental agudo, baseadas no quociente de risco 
(QR), citadas por Goktepe (2004). A CL50;48h do temefós 
estimada foi de 18,34 mg.L-1 (14,81 - 22,72 mg.L-1). A 
CL50;48h do diflubenzuron estimada foi de 47,92 mg.L-1 
(43,09 - 53,30 mg.L-1).

Discussão: O temefos é 2,61 vezes mais tóxico para a 
tilápia do Nilo que o diflubenzuron, mas ambos classificam-
-se como ligeiramente tóxicos e de baixo risco ambiental 
agudo (QRdiflubenzuron=0,005 e QRtemefós=0,05) para 
esta espécie de peixe de cultivo em piscicultura.

Agência de Fomento: cNPq
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AM113 - TOXICIDADE AGUDA E RISCO AMBIEN-
TAL AGUDO DO INSETICIDA DIFLUBENZURON 
PARA A MACRÓFITA AQUÁTICA lEMNA MiNOR

ABe, F.R.1; DoNADoN, J.T.1,2; MAchADo, A.A.1;  
coLeoNe, A.c.1,3; GoNçALveS NeTo, J.M.1

1. Fcav/Unesp - Universidade Estadual Paulista (Via de Acesso 
Prof. Paulo Donato Castellane s/n)
2. Uniara - Centro Universitário de Araraquara (Rua Carlos 
Gomes, 1338, Centro)
3. UFLA - Universidade Federal de Lavras (Campus Universitá-
rio, Caixa Postal 3037)

Introdução: O diflubenzuron (DFB) é usado no controle 
químico de larvas do mosquito transmissor da dengue Ae-
des aegypti na concentração de 0,25 mg.L-1 de água nos 
recipientes criadouros, onde pode contaminar ambientes 
aquáticos naturais. Portanto, há a necessidade de se avaliar 
a toxicidade aguda e o risco ambiental agudo do DFB para 
organismos não-alvos representativos dos grupos da biota 
aquática. A macrófita aquática Lemna minor é utilizada como 
representante dos vegetais aquáticos nesse tipo de avaliação 
da poluição das águas.

Objetivo: Objetivou-se avaliar a toxicidade aguda do 
DFB para a L. minor, por meio da estimativa da concentra-
ção letal (CL50;7dias); classificar este inseticida em classes 
de toxicidade e de risco ambiental para os organismos; e 
as alterações nas variáveis de qualidade da água durante a 
realização do teste.

Metodologia: Exemplares da macrófita foram aclimatados 
em sala climatizada com temperatura de 24 +/- 2ºC e fotope-
ríodo de 16/8horas de claro/escuro, em solução de Hoagland’s 
com ph 5,8. A sensibilidade da L. minor foi avaliada por meio 
de teste de toxicidade aguda com a substância referência clo-
reto de sódio (Nacl). os valores de cL;7d foram calculados 
pelo método de Trimmed Spearman-Karber, estimando 3,84 
g.L-1 (3,62 - 4,08 g.L-1). Após a avaliação da sensibilidade, 
foi realizado o teste de toxicidade aguda com o DFB nas 
concentrações de 200; 500; 800; 1100; 1400; e 1700 mg.L-1, 
e um tratamento controle. o teste foi conduzido em sistema 
estático, com delineamento inteiramente casualizado e com 
três repetições. As variáveis de qualidade de água (tempera-
tura, condutividade elétrica, pH e oxigênio dissolvido) foram 
registradas durante o teste.

Resultados: A CL50;7d do DFB para a L. minor foi de 
1037,62 mg.L-1 (917,97 - 1241,68 mg.L-1). Em média, houve 
aumento do pH das águas de 5,8 para 7,0 e da condutividade 
elétrica de 293 μs.cm-1 para 597 μs.cm-1; o teor de oxigênio 
dissolvido reduziu de 6,4 mg.L-1 para 5,5 mg.L-1; e não 
houve alteração da temperatura (22ºC).

Discussão: Na aplicação em águas, para o controle quí-
mico de larvas do mosquito da dengue, o DFB classifica-se 
como praticamente não-tóxico e de baixo risco ambiental 
agudo para a L. minor. A aplicação do DFB aumenta o ph 
e a condutividade elétrica da água, reduz o teor de oxigênio 
dissolvido e não altera a temperatura.

Agência de Fomento: cNPq

AM114 - PUBLICAÇÕES SOBRE ANÁLISE DE 
EFLUENTES HOSPITALARES A PARTIR DE ESTU-
DOS ECOTOXICOLÓGICOS

RIoS, k.c.R.c.1; MIcheLINI, L.1; koPP, k.1

1. PPGEMA - Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Ambiental (Escola de Engenharia Civil, Goiânia, Goiás, Praça 
Universitária s/n)

Introdução: O estudo de efluentes hospitalares tem se tor-
nado um assunto cada vez mais urgente na gestão otimizada 
de efluentes urbanos, e a sua caracterização é importante 
devido à grande variedade de substâncias descartadas que 
apresentam possibilidade de risco tóxico, infeccioso ou até 
radioativo. Trabalhos de revisão são relevantes para o desen-
volvimento da ciência, pois geram um panorama sobre as 
pesquisas que estão sendo realizadas permitindo a verificação 
do que já foi feito e aonde ainda é necessário investimentos.

objetivo: Partindo dessa premissa, esse trabalho teve 
como objetivo fazer uma análise quantitativa temporal dos 
estudos ecotoxicológicos realizados com efluentes hospita-
lares no mundo.

Metodologia: utilizando a rotina “advanced search” do 
sítio Scopus foi feita uma busca dos trabalhos que citavam os 
termos “hospital sewage”, “hospital wastewater”, “hospital 
effuents”, “ecotoxicology” e “environmental toxicology”. 
As seguintes informações foram obtidas: língua em que o 
documento foi escrito, número de artigos publicados por país, 
número de publicações por ano e organismos-teste utilizados.

Resultados: A língua inglesa foi a mais utilizada pelos 
autores sendo responsável por 96,4% do total de publicações. 
os países que mais publicaram foram a Alemanha e a França 
(22,2% cada), e o Brasil publicou apenas dois artigos (7,4%). 
Quanto ao tipo de documento, o formato mais utilizado foi o 
artigo (88,5%). em relação ao ano das publicações, o ano de 
2009 atingiu 22,2%. Os demais anos variaram entre 3,7% a 
18,5% do total das publicações e datam entre 2001 a 2011, 
sendo um publicado em 1974. Nem todos os trabalhos utiliza-
ram organismos-teste como método de estudo, apenas 40,7%. 
os demais utilizaram levantamentos de dados (18,5%), equi-
pamentos para tratamento dos efluentes (14,8%), revisão de 
publicações já existentes (11,1%) e apresentação de novos 
termos (3,7%). Dos trabalhos que utilizaram organismos, o 
crustáceo Daphnia magna totalizou 36,8%, o restante fez 
uso de algas (21,05%), bactérias (31,6%), plantas (5,26%) e 
células humanas (5,26%).

Discussão: Os resultados obtidos demonstram que existem 
poucos estudos sobre a toxicidade de efluentes hospitalares 
tanto em nível mundial e principalmente em nível nacional. 
Por isso é primordial que se realizem mais pesquisas sobre 
o assunto uma vez que esse tipo de efluente não apresenta 
tratamento prévio na maioria dos hospitais, além da possibi-
lidade de apresentarem 5 a 15 vezes mais toxicidade do que 
efluentes domésticos.
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AM115 - ELETROFORESE E DOSAGEM DE PRO-
TEÍNAS TOTAIS DE FÍGADO DE LAMBARI As-
TyANAx biMACUlATUs EXPOSTO AO THIODAN®

SILvA FILho, P.B.1; BeNJAMIN, L.A.1; PIMeNTeL, 
e.R.2; MAchADo, M.v.o.1; MoRAeS, J.c.1;  
MARcoN, L.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Rua PH Rolfs S/N, 
Viçosa, MG)
2. UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas (Av. Roxo 
Moreira, 410, Campinas, SP)

Introdução: A contaminação do ambiente por agrotóxicos 
em áreas de agricultura intensa tem despertado o interesse de 
pesquisas para a avaliação de indicadores biológicos, uma vez 
que o ambiente aquático é considerado o compartimento final 
na recepção de agrotóxicos. Os peixes apresentam sensibili-
dade e capacidade de respostas diferentes entre as espécies, 
aumentando a importância de um bioindicador nativo e um 
biomarcador a partir de um órgão alvo.

Objetivo: Foi verificar diferenças na expressão de pro-
teínas no fígado de lambaris Astyanax bimaculatus machos 
adultos expostos a diferentes concentrações de Thiodan®.

Metodologia: Foi coletado um pool de fígados de 12 
lambaris expostos por 96h às concentrações de 1,15; 2,3 e 
5,2 µg.L-1 do princípio ativo endosulfan contido no Thio-
dan®, além de um grupo controle. os fígados foram subme-
tidos a uma solução extratora contendo 0,1g de fígado em 
1mL de Triton-X 100 1%, glicerol 5%, 0,1M PBS pH 7,2 e 
centrifugados a 7200rpm/10min. A extração realizada em 
homogenizador de Dounce. A dosagem de proteínas totais 
foi realizada pelo micrométodo de Bradford em 590nm de 
absorbância, utilizando-se 3µL do sobrenadante por amostra. 
A corrida do gel de eletroforese foi padronizada com corrente 
de 300mA em SDS-PAGE com 4 a 16% de poliacrilamida, 
adicionando-se padrão de referência de baixo peso molecular. 
Foram aplicados 50µg de proteína de extrato por slot de gel.

Resultados: As medidas de todas as amostras enqua-
draram-se dentro da curva padrão, com concentrações que 
aumentaram do grupo controle para a maior concentração 
(1,5; 2,7; 3,1 e 2.2 µg.µL-1 de proteína por extrato).

Discussão: o comportamento das diferentes concen-
trações sugere um aumento crescente na expressão de pro-
teínas, com repetição de todas as bandas do gel em todas 
as concentrações, inclusive no grupo controle. conclui-se 
que o aumento de proteínas pode ser um indício de resposta 
gradativa ao tóxico e suas diferentes concentrações, sendo 
necessárias novas repetições para confirmação estatística de 
relevância da diferença apresentada entre as concentrações 
encontradas.

Agência de Fomento: cAPeS, FAPeMIG, cNPq e 
FuNARBe 

AM116 - ESPECIAÇÃO QUÍMICA DE ARSÊNIO EM 
ALGAS DO LITORAL BRASILEIRO

BATISTA, B.L.1; cARNeIRo, M.F.h.1; PAuLeLLI, 
A.c.c.2; eRBeRT, c.1; SouZA, S.S.1; BARBoSA, F.1

1. FCFRP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto (Av. do Café s/n, BLA, SL85A, Rib. Preto, SP)
2. FB-UNIFAL - Faculdade de Biomedicina - UNIFAL (R. Ga-
briel Monteiro e Silva, Alfenas - MG)

Introdução: Sabe-se que o Arsênio (As) é um elemento 
altamente tóxico, porém esta toxicidade está ligada as suas 
espécies. Por ordem crescente de toxicidade, para as espécies 
mais comuns, segue-se: arsenobetaína (AsB), dimetil-arsênio 
(DMA), monometil-arsênio (MMA), As(v) e As(III). Plantas 
e animais marinhos possuem alta capacidade de acumular As, 
o que gera uma preocupação em países onde esses alimentos 
fazem parte da dieta básica. Nas algas o metabolismo do As 
leva a formação de um grande número de compostos organo-
arsenicais (o-As), sendo a AsB e os dimetilasinoil ribosídeos 
os mais comuns. hoje se sabe que esses compostos podem 
se biotransformar no organismo em DMA, um potencial 
carcinógeno.

objetivo: Determinar a concentração total de As por IcP-
-MS, aplicar método de extração de espécies de As, fazer a 
especiação por hPLc-IcP-MS e correlacionar as concentra-
ções das espécies de As em 9 amostras de algas provenientes 
do litoral de Santa Catarina – Brasil.

Metodologia: A digestão para obtenção da concentração 
total dos elementos foi feita utilizando o método de Sucha-
rová e Suchara (2006). Para extração das espécies utilizou-
-se o método 10% (v/v) + 2% (v/v) HNO3 e aquecimento 
2hs. Utilizou-se ICP-MS ELAN DRC II e HPLC Series 200 
(Perkin Elmer) e análise de Spearman com p

Resultados: A concentração para As total variou de 2396 
a 35416 ng/g. A recuperação para o método de extração 
foi >85%. Na maioria das amostras a AsB foi a espécie de 
maior concentração. O As(V) e o As(III) variaram de 738-
13824 e 1-360 ng/g, respectivamente. Observou-se outras 
espécies, porém não identificadas, prováveis As-ribosídeos. 
Os limites de detecção para a especiação foram: 0,1; 0,4; 
0,1; 0.1 µg.L-1 para AsB, As(III), DMA, MMA e As(V), 
respectivamente. Fortes correlações entre espécies de arsênio 
foram encontradas.

Discussão: A identificação das espécies e de suas intera-
ções, além, obviamente, de suas concentrações (especialmen-
te As inorgânico) são de grande importância toxicológica, 
uma vez que em vários países as algas são utilizadas na 
alimentação. Neste estudo as concentrações ultrapassaram 
o limite permitido pela legislação brasileira de 1 mg de As 
/kg de alimento, inclusive quando consideramos o As(v), 
segundo de maior toxicidade. Assim, é fundamental a deter-
minação de As e suas espécies para a segurança alimentar.

Agência de Fomento: Fapesp/cNPq
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AM117 - PRODUÇÃO DE ANATOXINA-A(S) POR 
ANAbAENA sPiROidEs EM DIFERENTES FASES 
DO CRESCIMENTO

FReITAS, B.c.1; SALAZAR, v.c.R.1; cARNeIRo, R.L.1; 
PINTo, e.1

1. USP - Universidade de São Paulo (Av. Prof. Lineu Prestes, 
580)

Introdução: As cianobactérias são micro-organismos 
procariontes e autotróficos. Estes organismos, além de gerar 
gosto e odor desagradáveis em corpos d’água, podem produ-
zir toxinas, representando um grande risco à saúde humana. 
Dentre as ciantoxinas, a anatoxina-a(s) (antx-a(s)) é um 
potente inibidor irreversível de acetilcolinesterase (Ache), 
que apresenta DL50 20 μg por kg de peso corpóreo. Poucos 
estudos são encontrados na literatura sobre esta cianotoxina. 
No Brasil, apenas duas citações descrevem a produção de 
antx-a(s) em cepas de Anabaena spiroides.

objetivo: Diante da falta de informação, este estudo tem 
por objetivo caracterizar a atividade residual de inibição da 
AChE por extratos de uma cepa de A. spiroides em diferentes 
momentos do crescimento celular.

Metodologia: Foi escolhida a cepa ITeP 24 de A. spiroides 
que foi mantida em meio ASM-1, em temperatura de 24±1oC 
e fotoperíodo de 12h (20 μmol de fótons.m-2.s-1), durante 
21 dias (n=3). A cada três dias foram retiradas alíquotas para 
avaliação do crescimento celular por microscopia óptica e 
para análise de clorofila-a por técnicas de hPLc-DAD. Nos 
tempos 12 e 21 dias de cultivo, alíquotas foram coletadas, 
concentradas por centrifugação e secas por liofilização. O 
material seco foi extraído com uma solução de metanol e 
água (2:8, v/v) e centrifugado. o sobrenadante foi recolhido 
e posteriormente ocorreu uma limpeza deste com a utilização 
de colunas de octadecilsilano. O extrato eluído das colunas 
foi utilizado para os ensaios de atividade residual de Ache 
por espectrofotometria cinética.

Resultados: A cepa ITEP 24 apresentou crescimento ex-
ponencial até o décimo quinto dia de cultivo e não apresentou 
variação significativa (p>0.05) na concentração de clorofila 
por célula durante o crescimento celular. A atividade de Ache 
é proporcional ao número de células utilizadas para extrato. 
Enquanto 2,7x10^7 células inibiram a AChE em 93,52% 
(±1,65%), 6,8x10^5 células foram capazes de inibir somente 
79,0% (5,6%) da atividade desta enzima.

Discussão: estes resultados apontam para uma dife-
renciação da produção de antx-a(s) em diferentes fases do 
crescimento de A. spiroides.

Agência de Fomento: cNPq

AM118 - TOXICIDADE CRÔNICA DO INSETICIDA 
TEFLUBENZURON PARA O PACU (PiARACTUs 
MEsOPOTAMiCUs)

IkeFuTI, c.v.1,2; cARRASchI, S.P.1,2; RIBeIRo, c.c.2; 
cRuZ, c.2; oNAkA. e.M.3; PAIvA, M.J.T.R.4

1. CAUNESP - Centro de Aquicultura da Unesp (Via de Acesso 
Prof. Paulo Donato Castellane , s/n)
2. NEPEAM - 2Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais em 
Matologia (Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane , s/n)
3. IP - Instituto de Pesca - São José do Rio Preto (Rodovia Wa-
shington Luis Km 445, São José do Rio Preto)
4. IP - Instituto de Pesca - São Paulo (Av Francisco Matarazzo 
455, São Paulo)

Introdução: A intensificação dos sistemas de produção 
aquícola aliada a fatores como manejo inadequado e alta 
densidade de estocagem podem ocasionar o aparecimento 
de doenças, que causam grandes perdas econômicas. o te-
flubenzuron (TFB) é um inseticida derivado da uréia e tem 
sido utilizado na aquicultura para o controle de parasitos de 
peixes devido sua eficácia e baixa toxicidade.

objetivo: os objetivos deste trabalho foram avaliar o 
efeito crônico (mortalidade) deste inseticida e determinar a 
concentração de efeito não-observado (ceNo), a concen-
tração de efeito observado (ceo) para o pacu (Piaractus 
mesopotamicus) e avaliar as variáveis de qualidade de água 
durante o ensaio.

Metodologia: Para tanto, os peixes foram aclimatados em 
sala de bioensaio a 25 ± 2 ºC. As concentrações utilizadas 
no ensaio definitivo foram baseadas na CL(I)50;48h de > 
100 mg.L-1, obtida no ensaio de toxicidade aguda do TFB 
para o pacu. Assim, foram testados os seguintes quocientes: 
controle, CL50/5, CL 50/10, CL50/50 e CL50/100 referente 
a 0,0; 1,0; 2,0; 10,0 e 20,0 mg.L-1, em sistema estático e com 
oxigenação artificial, com três peixes por réplica com duração 
de 7 dias. As avaliações de mortalidade e das variáveis de 
qualidade de água (pH, temperatura, oxigênio dissolvido e 
condutividade elétrica) ocorreram nos dias 1, 3, 5 e 7 após a 
exposição ao inseticida.

Resultados: Não ocorreu mortalidade durante o teste de 
toxicidade crônica e as variáveis de qualidade de água não 
sofreram alteração.

Discussão: o risco ambiental foi calculado pela a razão: 
concentração ambiental estimada/concentração de efeito não-
-observado. A CENO foi > 20 mg.L-1. O TFB não apresenta 
efeito crônico para o pacu e a CENO indica efeito não tóxico. 
O valor do quociente de risco ambiental foi < 1, assim o TFB 
não pode causar risco de intoxicação ambiental para o pacu. 

Apoio Financeiro: cAPeS 
Agência de Fomento: cAPeS
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AM119 - AVALIAÇÃO DA FOTOELETROCATÁLISE 
COMO TRATAMENTO PARA REMOVER A TOXI-
CIDADE DE AMOSTRAS AQUOSAS CONTAMINA-
DAS COM AZO CORANTES

oLIveIRA, G.A.R.1; FeRRAZ, e.R.A.1; AccoRoNI, 
k.A.G.1; ZANoNI, M.v.B.2; oLIveIRA, D.P.1

1. FCFRP/USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto (Avenida do Café, s/número, 14040-903, Ribeirão 
Preto, São Paulo, Brasil)
2. UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (Rua Francisco Degni, s/n, 14800-900, Araraquara, São 
Paulo, Brasil)

Introdução: Disperse orange 1 é um azo corante am-
plamente utilizado para o tingimento de fibras têxteis e é 
mutagênico para os ensaios de Salmonella/microssoma e de 
micronúcleos em linfócitos humanos e células hepG2. As-
sim, quando lançado em efluentes industriais, este composto 
contamina o ambiente e pode prejudicar a saúde humana, 
uma vez que não é degradado por processos de tratamento 
convencionais. A fotoeletrocatálise é um processo oxidativo 
que consiste na aplicação de um potencial elétrico através 
de um fotoanodo, que por sua vez retarda a recombinação 
de cargas nas partículas do semicondutor e, gera radicais 
hidroxilas, capazes de oxidar e degradar poluentes orgânicos.

Objetivo: Avaliar a eficiência do tratamento por fotoele-
trocatálise na remoção da genotoxicidade/mutagenicidade e 
citotoxicidade do azo corante Disperse Orange 1.

Metodologia: o ensaio do cometa e de micronúcleos 
com bloqueio de citocinese (MN) em células hepG2 foram 
realizados para avaliar a genotoxicidade e mutagenicidade. 
Adicionalmente, o ensaio de mutagenicidade com Salmo-
nella typhimurium foi desenvolvido com as linhagens TA98 
e YG1041, na ausência e presença de sistema exógeno de 
metabolização. A viabilidade celular de células hepG2 foi 
determinada pelo ensaio anexina V/ iodeto de propídeo usan-
do citometria de fluxo. Diferentes concentrações do corante 
Disperse orange 1 fotoeletrocatalisado foram testadas pelos 
ensaios do cometa (0,2 – 4,0 µg/mL), MN (0,2 – 0,4 µg/mL), 
Salmonella (doses em escala logarítmica: 0,05 - 1000 µg/
placa) e citotoxicidade (2,5 – 10,0 µg/mL).

Resultados: o tratamento por fotoeletrocatálise removeu 
completamente a genotoxicidade/mutagenicidade do corante. 
Além disso, nenhum efeito citotóxico foi observado após 72 
horas de exposição das células HepG2 ao composto teste 
após tratamento.

Discussão: Dessa forma, a fotoeletrocatálise pode ser 
uma ferramenta promissora para o tratamento de efluentes 
industriais e águas contaminadas com azo corantes. 

Apoio Financeiro: cAPeS e FAPeSP 
Agência de Fomento: cAPeS/FAPeSP

AM120 - AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DE 
CHORUME TRATADO POR  
FOTOELETROOXIDAÇÃO

JAeGeR, N.1; coMeRLATo, L.c.1; ZIuLkoSkI, A.L.1; 
RoDRIGueS, M.A.S.1

1. FEEVALE - Universidade Feevale (Rodovia RS-239, 2755)

Introdução: com o aumento na geração de resíduos 
sólidos urbanos, o aterro sanitário se torna uma alternativa 
viável como método de disposição final. O processo de de-
gradação de resíduos gera o chorume, um líquido escuro, de 
composição muito variável. o chorume possui alto potencial 
de poluição de recursos hídricos e o processo tradicional de 
tratamento apresenta baixa eficiência.

objetivo: Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar 
se o tratamento do chorume por fotoeletrooxidação (FEO) 
modifica o perfil de citotoxicidade.

Metodologia: A amostra de chorume foi coletada no aterro 
municipal de Novo hamburgo e seus componentes foram 
caracterizados por cG-MS. A caracterização do chorume 
e os testes de toxicidade foram realizados antes e após o 
tratamento por FEO. Cultivos semiconfluentes da linhagem 
hep-2, mantidos em condições padrão, foram acompanhados 
em microscópio óptico invertido e expostos por 24 horas a 
diferentes diluições (1:10.000 a 1:1, em quadruplicatas) de 
chorume sem tratamento e chorume tratado por Feo. Previa-
mente, os chorumes foram esterilizados por microfiltração e 
misturados ao meio de cultivo, com pH final 7,0. Após as 24 
horas, a viabilidade mitocondrial foi avaliada pelo método 
da redução do MTT.

Resultados: os resultados obtidos na aplicação da Feo 
demonstraram alta eficiência em reduzir fósforo (79,03%), 
nitrito (95,44%), nitrogênio amoniacal (84,15%), nitrogênio 
total (84,19%), cálcio (95,84%), DQo (85,71%) e sulfatos 
(79,93%). Os resultados de citotoxicidade demonstraram que 
a exposição aos chorumes causa diminuição da viabilidade 
celular em relação ao controle, significativa apenas na dilui-
ção 1:1 no chorume tratado e de 1:100 a 1:1 no não tratado (p

Discussão: Possivelmente, a perda de viabilidade ce-
lular observada seja relacionada à composição química e 
probabilidade de formação espécies reativas de oxigênio. 
Podemos concluir que o tratamento por Feo pode diminuir 
a citotoxicidade do chorume. 

Agradecemos a: cNPq, FAPeRGS, capes e a prefeitura 
de Novo hamburgo 

Agência de Fomento: cNPq, FAPeRGS, capes
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AM121 - BACTÉRIAS DEGRADADORAS DE BTEX: 
ISOLAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO 
DO POTENCIAL DE BIORREMEDIAÇÃO

DöRR, F.1; PINheIRo, F.1; SchNeIDeR, R.P.1

1. USP - Universidade de São Paulo (Av. Prof. Lineu Prestes, 
1730 - São Paulo/SP, Brasil)

Introdução: o grupo de solventes aromáticos, no qual 
estão inseridos o benzeno, tolueno, etilbenzeno e isômeros 
de xileno (BTEX), apresenta-se como o principal grupo de 
contaminantes nas áreas impactadas do estado de São Pau-
lo. A exigência de remediação de áreas contaminadas com 
estes poluentes ocorre devido à sua elevada toxicidade e ao 
fato destes compostos serem os hidrocarbonetos de maior 
solubilidade em água. Os compostos BTEX são poderosos 
depressores do sistema nervoso central, sendo o benzeno o 
mais tóxico deles. Processos físicos e químicos de remedia-
ção, além de dispendiosos, muitas vezes são ineficientes. Já 
os microrganismos têm a habilidade única de interagir quí-
mica e fisicamente com uma grande variedade de compostos 
naturais e sintéticos, levando à sua mudança estrutural ou 
completa degradação.

Objetivo: Isolar, identificar e avaliar o potencial de biorre-
mediação de BTEX de bactérias obtidas de amostras de água 
subterrânea provenientes de uma área industrial contaminada 
por hidrocarbonetos aromáticos.

Metodologia: Foram preparados cultivos contendo meio 
mínimo, amostra de água subterrânea contaminada e, como 
fonte de carbono, B, T, E e X, isoladamente. Após repiques 
sucessivos, diluições seriadas foram plaqueadas em meio 
sólido para isolamento. As cepas isoladas foram avaliadas 
com relação às suas características macroscópicas e micros-
cópicas (por coloração de Gram e microscopia eletrônica de 
varredura). A identificação foi promovida por seqüenciamento 
do DNAr 16S e através da análise de ácidos graxos. De forma 
idêntica aos testes realizados para os consórcios bacterianos, 
foram montados cultivos com culturas puras para verificar 
o potencial de biorremediação destes organismos quando 
expostos, individualmente, aos substratos em que foram 
aclimatados.

Resultados: Foram isoladas 25 cepas, das quais 10 apre-
sentaram capacidade de crescimento quando expostas isola-
damente ao BTEX. Foram identificadas as espécies Serratia 
marcescens, Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus cereus, 
Burkholderia cepacia e Enterobacter sp.

Discussão: A ausência de crescimento de cepas isoladas 
de consórcios que metabolizavam eficientemente os compos-
tos puros BTEX pode ser explicada pelo fato destes serem 
passíveis de degradação apenas por cooxidação ou cometabo-
lismo. Além disso, plasmídios que codificam as enzimas que 
conferem capacidade de degradação podem ter sido perdidos 
durante os subcultivos. 10 cepas mostraram-se eficientes na 
degradação de BTEX, sendo uma excelente alternativa para 
biorremediação da área impactada.

AM122 - EFEITOS DO DISSELENETO DE DIFE-
NILA CONTRA A DISFUNÇÃO MITOCONDRIAL 
INDUZIDA POR METILMERCÚRIO

coRTe, c.L.D.1; BoING, T.1; RochA, J.B.T.1

1. UFSM - Universidade Federal de Santa Maria (Universidade 
Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil)

Introdução: o metilmercúrio (Mehg) é um poluente 
ambiental altamente tóxico cuja principal fonte de exposição 
em humanos é através do consumo de peixes contaminados. 
Um dos mecanismos propostos para a toxicidade do MeHg 
é o estresse oxidativo. Dados in vitro e in vivo sugerem que 
as mitocôndrias podem ser organelas alvo da toxicidade 
do Mehg. considerando que um aumento na produção de 
espécies reativas pode estar relacionado aos efeitos tóxicos 
do Mehg torna-se importante investigar compostos com 
potencial antioxidante que poderiam ser usados na terapia 
contra a intoxicação por este metal pesado. O disseleneto 
de difenila (DPDS), um composto orgânico de selênio com 
atividade antioxidante, protegeu contra alguns efeitos tóxicos 
do MeHg em um estudo ex vivo.

objetivo: Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi estu-
dar o potencial farmacológico do DPDS contra a toxicidade 
do Mehg com ênfase na disfunção mitocondrial.

Metodologia: Para isso, avaliamos a produção de eRo 
pelo método da oxidação da diclorofluoresceína (DCFH), a 
função metabólica mitocondrial através da redução do MTT, 
e o potencial de membrana (ΔΨm) mitocondrial atráves de 
alterações na fluorescência da rodamina 123, em um modelo 
in vitro utilizando mitocôndrias isoladas de fatias de fígado 
de rato.

Resultados: O DPDS (0.5; 1; 5 µM) foi capaz de proteger 
significativamente (p

Discussão: A proteção desempenhada pelo DPDS contra 
a disfunção mitocondrial induzida por Mehg poderia estar 
relacionada as propriedades antioxidantes já bem descritas 
do DPDS, no entanto, outros mecanismos também pode-
riam estar envolvidos nessa proteção. Já a redução do ΔΨm 
mitocondrial induzida por DPDS nas concentrações mais 
altas poderia estar relacionada a oxidação de grupos tióis 
mitocondriais como já descrito anteriormente.os resultados 
apresentados demonstram que o DPDS em uma baixa concen-
tração foi capaz de proteger contra a disfunção mitocondrial 
induzida por Mehg.

Agência de Fomento: cNPq, cAPeS, FAPeRGS, FINeP, 
INcT-eN
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AM123 - DETERMINAÇÃO DE METAIS TÓXICOS 
POR ICP-MS EM AMOSTRAS DE PRAGUICIDAS 
E FERTILIZANTES USADOS NA AGRICULTURA 
BRASILEIRA

SILvA, F.G.1; BATISTA, B.L.1; SouZA, v.c.o.1; BAR-
BoSA JuNIoR, F.1

1. FCFRP-USP - Universidade de São Paulo (Av. do Café s/n - 
Ribeirão Preto - SP)

Introdução: o Brasil apresenta uma área produtiva de mais 
de 61 milhões de hectares e em função da grande quantidade 
de terras agricultáveis, características climáticas favoráveis 
e o uso de defensivos agrícolas, como os praguicidas e fer-
tilizantes desempenham fundamental importância dentro 
do sistema de produção agrícola. entretanto, o uso de tais 
substâncias tem sido alvo de crescente preocupação por parte 
dos diversos segmentos da sociedade em virtude do risco ao 
meio ambiente e a exposição ocupacional.

objetivo: o objetivo deste trabalho foi determinar as con-
centrações de metais tóxicos em 41 amostras de praguicidas 
de diferentes classes toxicológicas e grupos químicos, divi-
didas em herbicidas (n=12); inseticidas (n=17); acaricidas/
inseticida/formicida (n=8) e raticida (n=4); e 20 amostras 
de fertilizantes adquiridas em estabelecimentos comerciais 
especializados da região de Ribeirão Preto-SP.

Metodologia: o método analítico empregado seguiu-se 
por digestão das amostras de praguicidas e fertilizantes em 
microondas utilizando-se HNO3 (14M) sub-destilado, H2O 
Milli-Q e h2o2 seguido de determinação das concentrações 
dos metais por espectrometria de massas com plasma aco-
plado indutivamente ICP-MS (PerkinElmer).

Resultados: os resultados obtidos para os praguicidas e 
fertilizantes estão expressos em valores de média ± desvio pa-
drão e intervalo de concentração. As amostras de praguicidas 
analisadas apresentaram concentrações (µg g-1) de Al 909,07 
± 612,45 (0,69 – 5378,05) e 442,33 ± 831,71 (0,57 – 2757,47) 
para o grupo de herbicidas e inseticidas respectivamente. Pb 
7,13 ± 26,44 (0,004 – 112,78) para o grupo de inseticidas. Os 
valores de As para grupo de herbicidas e inseticidas foram 
1,28 ± 1,12 (0,57 – 4,56) e 4,87 ± 14,94 (0,56 – 64,57) res-
pectivamente. Cd apresentou concentrações (ηg g-1) 34,34 
± 67,03 (0,69 - 134,89) para o grupo dos raticidas e para o U 
151,39 ± 195,99 (0,27 - 499,03) para o grupo dos herbicidas. 
As concentrações obtidas (µg g-1) para os fertilizantes Al 
247,85 ± 676,95 (0,00 – 2900,44), La 58,88 ± 120,29 (0,002 
– 376,46) e Ce 118,75 ± 243,44 (0,003 – 743,06).

Discussão: conclui-se que os resultados do estudo apre-
sentaram considerável variabilidade e concentrações elevadas 
nas amostras analisadas. Ressalta-se que alguns metais podem 
se acumular significativamente com repetidas aplicações de 
fertilizantes e/ou agrotóxicos sendo necessário monitorar a 
concentração destes compostos e seu nível de acumulação 
na cadeia alimentar para avaliar possíveis contaminações a 
saúde e ao meio ambiente.

Agência de Fomento: cNPq

AM124 - NÍVEIS DE CÁDMIO NO CABELO DE 
CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR DA GRANDE 
SALVADOR

MeNeZeS FILho, J.A.1; vIANA, G.F.1; SANToS, N.R.1; 
RoDRIGueS, J.L.G.1

1. UFBA - Universidade Federal da Bahia (Rua Barão de Jere-
moabo s/n Campus de Ondina Salvador, Bahia)

Introdução: o cabelo tem sido uma matriz biológica muito 
utilizada recentemente para avaliar a exposição a inúmeros 
metais, sejam eles nutrientes ou xenobióticos. No entanto, 
faltam valores de referência em nossa população, assim como 
a definição dos fatores de risco associados os níveis elevados 
dos metais tóxicos.

objetivo: os objetivos deste trabalho foram avaliar os 
níveis de cádmio (cd) no cabelo de crianças em idade escolar 
e identificar os principais fatores relacionados aos níveis 
elevados deste metal pesado.

Metodologia: crianças de 6-12 anos residentes nos 
municípios de Lauro de Freitas e Simões Filho cederam 
amostras de cabelo coletados na região occipital, após lava-
gem in vitro, as amostras foram mineralizadas e analisadas 
por espectrometria de absorção atômica em forno de grafite. 
Pais ou responsáveis responderam extenso questionário com 
dados sócio-econômicos e hábitos de vida. Toda a pesquisa 
foi aprovada pelo comitê de ética e os pais assinaram con-
sentimento informado.

Resultados: A média de CdH nos meninos (n=73) foi de 
68 (28 a 677) ng/g e nas meninas (n=84) foi de 70 (28 a 365) 
ng/g, diferença sem significância estatística (p>0,05). Após 
análise bivariada foi observado que fatores como residir pró-
ximo a área industrial, tipo de piso da residência, hábito de 
roer unha e outros não estavam associados a níveis elevados 
de cádmio (CdH>40 ng/g). No entanto, foi observado que a 
presença de ao menos um fumante na residência e o hábito 
de queimar o lixo doméstico estavam significativamente 
associados à maior prevalência de Cd elevado no organismo, 
razão de prevalência de 1,651 (IC95% 1,011 – 2,695) e 1,358 
(IC95% 1,007 – 1,830), respectivamenrte.

Discussão: o cádmio sendo um metal cumulativo, cuja 
meia vida no organismo é em média 30 anos, representa um 
risco a longo prazo para as crianças dessa comunidade. co-
leta adequada do lixo urbano e campanha de saúde pública 
visando diminuir a prática de queima de lixo, assim como 
evitar o uso do cigarro em ambientes fechados e na presença 
das crianças devem ser implementadas.

Agência de Fomento: National Institute of health - esta-
dos unidos da América
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AM125 - ANÁLISE DA ÁGUA DE LASTRO COMO 
VEÍCULO DE TRANSPORTE DE MICROCISTINA 
EM ESCALA GLOBAL

LIMA, G.R.F.1; AZeveDo, A.S.1; PINho, R.S.o.1; MA-
cATRão, c.F.1; FeRReIRA-coRReIA, M.M.1; kuP-
PINGeR, o.1

1. UFMA - Universidade Federal do Maranhão (Av. dos Portu-
gueses, s/nº - Campus do Bacanga São Luís-MA CEP: 65085-
580)

Introdução: os navios são importantes meios de trans-
porte de organismos presentes na água de lastro (AL) e em 
seus sedimentos. A descarga do lastro no litoral favorece 
o estabelecimento de espécies nocivas e patogênicas, que 
competem com espécies nativas e provocam desequilíbrios no 
ecossistema. Além disso, existem microorganismos exóticos 
produtores de toxinas que podem repassar seus genes por 
transferência horizontal, transformando populações nativas 
não-tóxicas em tóxicas, ameaçando a saúde humana e o 
meio ambiente. Os relatos mais frequentes sobre intoxicação 
causada por cianotoxinas estão associados à produção de 
microcistinas (Myc), um heptapeptídeo cíclico produzido 
por diversos gêneros de cianobactérias. A Myc é causadora 
de câncer hepático e do cólon retal sendo sua ação aguda a 
morte por hemorragia intra-hepática.

objetivo: este estudo objetivou analisar a ocorrência de 
transporte de Myc via AL em navios que aportam no com-
plexo Portuário de São Luís, e avaliar a influência das novas 
tecnologias nos processos de deslastro sobre o manejo desta.

Metodologia: coletaram-se amostras em cinco navios, 
de abril a junho de 2010, e acondicionou-as em 9 frascos 
(250mL) por navio. Estas foram analisadas pelo kit ELISA 
Abraxis®, com precisão de 0,04 µg/L.

Resultados: os navios tinham origem em: coréia do Sul, 
equador, espanha, holanda e Singapura. A concentração de 
microcistinas ([MYC]) média foi de 0,19 ± 0,22 µg/L, sendo a 
Holanda possuidora de maior média (0,39 ± 0,11 µg/L). Para 
a análise estatística, agrupou-se os navios em duas categorias 
de acordo com o ano de fabricação: (1) Portadores de antiga 
tecnologia para manobras de deslastro (Antes de 2000); (2) 
Portadores de novas tecnologias (Após 2000). Estas foram 
comparadas por Anova One-Way (F1, 40 = 34,149; g.l = 
40; p < 0,01), demonstrando que navios modernos são mais 
eficientes na troca e miscigenação das águas oceânicas no 
lastro, favorecendo uma menor [MYC] por litro.

Discussão: As sanções legais para uso de AL prevê a troca 
da mesma em alto mar, evitando o transporte de organismos 
exóticos. Todavia, aplicações dessa medida geram preocupa-
ções com a estabilidade do navio. Buscando solucionar esse 
problema, novos mecanismos de construção e distribuição dos 
lastros, bem como formas de deslastros vêm sendo utilizados, 
o que gera uma tendência à diminuição da contaminação do 
litoral por transporte de MYC. Porém, verifica-se que os 
navios são veículos de distribuição de toxinas que podem ser 
bioacumuladas, gerando risco à saúde pública.

AM126 - COMPARAÇÃO PRELIMINAR DO TESTE 
DE FITOTOXICIDADE COM A lACTUCA sATivA 
UTILIZANDO PLACA DE PETRI CONVENCIONAL 
E PLACA PROTÓTIPO ADAPTADA

ALcANTARA, A.1; ToScANo, e.1; AuGuSTo, W.1; 
ALMeIDA, G.1; oLIveIRA, A.1; MATTA, M.e.M.2; 
kuMMRoW, F.3; uMBuZeIRo, G.A.1

1. FT - UNICAMP - Faculdade de Tecnologia - Universidade 
Estadual de Campinas (R. Paschoal Marmo, 1888 - CEP:13484-
332 - Jd. Nova Itália - Limeira, SP)
2. USP - Faculdade de Medicina/FM/USP (Av. Dr. Arnaldo, 455 - 
Cerqueira César - CEP: 01246903 - São Paulo - SP - Brasil)
3. UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo (Rua Prof. 
Arthur Riedel, 275)

Introdução: O teste de fitotoxicidade que avalia o efeito 
adverso de amostras no alongamento das raízes hoje é feito 
com sementes padronizadas, em placas de petri esterilizadas, 
proporcionando o crescimento das sementes de forma irregu-
lar, uma em cima das outras, levando a um excessivo tempo 
nas medições radiculares. 

objetivo: Realizar o teste em um protótipo adaptado para 
facilitar as leituras radiculares, em placas protótipo adaptadas 
proporcionando o crescimento das raízes de forma linear e 
comparar os resultados obtidos com os testes convencionais 
e em placa adaptada utilizando uma substância de referência.

Metodologia: os testes foram realizados com semen-
tes de alface, da espécie Lactuca sativa, utilizando-se 7 
concentrações de sulfato de zinco heptahidratado (0,1; 0,2; 
0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,4 g/L) e um controle negativo (água 
mineral). os testes foram realizados em triplicata em placas 
de petri e placas protótipo adaptadas contendo papel de filtro, 
4 mL de amostra e 20 sementes por placa. A exposição foi 
feita na ausência de luz por 5 dias à temperatura de 22±1 0C. 
o tempo gasto para leitura de cada placa teste foi anotado.

Resultados: A placa protótipo adaptada, foi incubada 
verticalmente, levando ao crescimento linear das semen-
tes. o tempo de leitura/placa foi de 2 minutos para a placa 
protótipo e de 12 minutos para a placa convencional. Nos 
três testes preliminares foi observado um CE50 médio para 
a inibição do alongamento das raízes de 0,5 g/L de sulfato 
de zinco heptahidratado para a placa protótipo e de 0,24 g/L 
placa convencional.

Discussão: observou-se um menor tempo de leitura para 
o teste realizado com a placa protótipo indicando vantagem 
do método modificado, o qual permite documentação foto-
gráfica e leituras posteriores por meio da análise das imagens. 
Mais dados estão sendo obtidos para verificar se há diferença 
significativa entre as respostas obtidas nos dois métodos. 
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AM127 - AVALIAÇÃO DA MUTAGENICIDADE DO 
CORANTE IDANTHRENE OLIVE GREEN (VAT 
GREEN 3) PELOS ENSAIOS DE MICRONÚCLEOS 
E SALMONELLA/MICROSSOMA

PAuLA, e.S.1; LeMe, D.M.1; oLIveIRA, D.P.1

1. FCFRP/USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribei-
rão Preto/ USP (Av. do Café, S/n)

Introdução: os corantes antraquinona constituem a 
segunda classe mais importante de corantes têxteis, depois 
dos azo corantes e pouco de sabe a respeito da toxicidade 
desta classe. o corante Idanthrene olive Green (vat Green) 
pertence à classe antraquinona e por ser pouco solúvel em 
água precisa ser utilizado na forma leuco, forma preparada em 
banho alcalino redutor. Porém, esta forma do corante é muito 
solúvel em água, favorece a contaminação dos ambientes 
aquáticos, representando sérios riscos aos ecossistemas. No 
entanto, para o corante Idanthrene olive Green não foram 
encontrados dados na literatura referentes à sua capacidade 
de causar danos ao material genético. 

objetivo: Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar 
o potencial mutagênico do corante Idanthrene olive Green. 

Metodologia: Para atingir o objetivo proposto foram uti-
lizados o Ensaio de Micronúcleos em células HepG2 (5,0 a 
50,0 μg/mL), além do Ensaio com Salmonella thyphimuriun 
(0-5000 µg/placa), utilizando as linhagens TA98 e TA100 na 
presença e na ausência de ativação metabólica exógena (S9). 

Resultados: No ensaio de Micronúcleos, apenas a concen-
tração de 25,0 μg/mL do corante aumentou a freqüência de 
micronúcleos significativamente em relação ao controle nega-
tivo. Para o ensaio com Salmonella thyphimuriun, o corante 
avaliado apresentou atividade mutagênica para a linhagem 
TA100 na ausência de ativação metabólica exógena (S9), 
apenas para a concentração mais alta (0,0114 revertentes/µg). 

Discussão: Podemos concluir que o corante Indanthrene 
olive Green é capaz de induzir mutações cromossômicas 
em células hepG2 nas condições testadas. Ainda, podemos 
concluir que o corante estudado também é capaz de induzir 
mutação de ponto do tipo substituição de pares de base, tipo de 
dano identificado pela linhagem TA100. Os resultados obtidos 
deixam claro que, apesar de os azo corantes serem considera-
dos a classe mais tóxica dentre esses compostos, outras classes 
como as dos corantes com grupamento antraquinona (como 
é o caso do Idanthrene olive Green) necessitam também de 
terem suas toxicidades avaliadas.

Agência de Fomento: cAPeS, FAPeSP

AM128 - AVALIAÇÃO DA MUTAGENICIDADE DE 
CORANTES REATIVOS TÊXTEIS UTILIZANDO O 
ENSAIO SALMONELLA/MICROSSOMA

LeMe, D.M.1; oLIveIRA, G.A.R.1; oLIveIRA, D.P.1

1. FCFRP/USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribei-
rão Preto/ USP (Av. do Café, s/n)

Introdução: A notável capacidade visual humana na 
distinção de diferentes tonalidades tem estimulado o de-
senvolvimento e comercialização de corantes e pigmentos. 
Inúmeros corantes naturais e sintéticos têm sido empregados 
nos processos de tingimento de tecidos para suprir a neces-
sidade de vestuários coloridos. Apesar de corantes têxteis 
serem avaliados toxicologicamente antes de sua inserção 
no mercado, estudos têm mostrado que diversos grupos de 
corantes, comumente comercializados, são capazes de con-
ferir riscos a saúde humana. o fato dos vestuários poderem 
conter substâncias químicas nocivas e o conhecimento de 
que, mesmo após sucessivas lavagens, os corantes são capa-
zes de migrarem e penetrarem na pele humana em casos de 
transpiração intensa, torna relevante e de caráter imediato a 
melhor avaliação da segurança destes produtos.

objetivo: com o intuito de contribuir para o desenvolvi-
mento de peças de vestuário mais seguras, o presente trabalho 
avaliou a mutagenicidade de 4 corantes reativos (Black 5, 
Blue 2, Green 19 e Red 120) usualmente empregados no 
tingimento de fibras de algodão.

Metodologia: A avaliação do potencial mutagênico dos 
corantes reativos em estudo foi realizada pelo ensaio Sal-
monella/microssoma (teste de Ames) com as linhagens de 
triagem rotineira TA98 e TA100 na ausência e presença de 
ativação metabólica (S9). os ensaios foram conduzidos com 
cinco doses logarítmicas (0,0005; 0,005; 0,05; 0,5 e 5 mg/
placa) de cada corante e em triplicata. o controle negativo foi 
realizado com PBS, que representa o mesmo veículo utilizado 
na dissolução dos corantes.

Resultados: Mutagenicidade foi observada apenas para 
o corante reativo Green 19 no ensaio com a linhagem TA98 
na ausência de ativação metabólica com potência de 0,0116 
revertentes/µg.

Discussão: Tal resultado indica que este corante apre-
senta um potencial de indução de mutações frameshift, que 
promovem o deslocamento do quadro de leitura do DNA. 
No entanto, este corante apresentou uma baixa potencia 
mutagênica, o que o classifica como um mutágeno fraco. A 
análise aqui realizada levanta a hipótese de que a classe dos 
corantes reativos pode ser mais segura que outras classes de 
corantes, e.g. dispersivos, não conferindo grandes riscos à 
saúde humana.

Agência de Fomento: FAPeSP
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AM129 - TOXICIDADE DOS INSETICIDAS NATU-
RAIS ÓLEO DE EUCALIPTO E ÓLEO DE CITRO-
NELA PARA PEIXES “PAULISTINHA”

NAkAGAWA, L.e.1; PoTeNZA, M.R.1

1. IB - Instituto Biológico (Av. Cons. Rodrigues Alves, 1252, CEP 
04014-002)

Introdução: os óleos essenciais de citronela e eucalipto 
são uma alternativa para o controle de cupins na arborização 
urbana. Apesar de serem produtos naturais com curto efeito 
residual, podem ser tóxicos se não forem utilizados de ma-
neira adequada.

Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar toxicidade 
de óleo de eucalipto e de citronela para peixes “paulistinha”.

Metodologia: Peixes “paulistinha” (Brachidanio rerio) 
foram expostos à calda dos produtos comerciais de óleo de 
eucalipto e de citronela nas diluições de 0,05; 0,1; 0,25; 0,5 
e 1,0mL/L de água por 48 horas e avaliados quanto à mor-
talidade e a alterações no comportamento natatório, como 
diminuição ou ausência da mobilidade, falta de coordenação 
e permanência no fundo do aquário ou na superfície da água. 
Foram utilizados 9 animais para cada diluição.

Resultados: A exposição dos peixes a 0,05mL de calda/L 
de água, tanto de óleo de eucalipto como de óleo de citronela, 
não causou alteração de comportamento nem mortalidade dos 
animais. Na diluição de 0,1mL/L de água observou-se leve 
alteração no comportamento nas primeiras horas de exposição 
em 55% dos animais expostos ao óleo de eucalipto e em 89% 
dos peixes expostos ao óleo de citronela, mas após 24 horas 
os animais se recuperaram. Na diluição de 0,25mL/L de água 
observou-se leve a moderada alteração de comportamento 
em 100% dos animais expostos ao óleo de eucalipto nas 
primeiras 24 horas de exposição, com recuperação após 48 
horas; por outro lado, nos peixes expostos ao óleo de citronela, 
observou-se moderada a grave alteração de comportamento 
em 100 % dos animais nas primeiras horas com 44% de 
mortalidade após 48 horas. Na diluição de 0,5mL/L de água 
observou-se, após algumas horas de exposição, 55% de mor-
talidade dos animais expostos ao óleo de eucalipto e 100% 
de mortalidade dos animais expostos ao óleo de citronela. Na 
diluição de 1,0mL/L de água houve 100% de mortalidade nos 
animais expostos ao óleo de eucalipto.

Discussão: Portanto, dependendo da quantidade presente 
na água, os produtos naturais óleo de eucalipto e óleo de citro-
nela podem causar efeitos tóxicos para peixes “paulistinha”, 
indicando a necessidade do uso criterioso destes produtos no 
controle de pragas.

AM130 - TOXICIDADE AGUDA DO HERBICIDA 
CLOMAZONE PARA O CARAMUJO (POMACEA 
CANAliCUlATA)

MARQueS, A.M.1; BARBuIo, R.1; cARRASchI, S.P.1; 
cRuZ, c.1; PLeSe, L.P.M.2; PITeLLI, R.A.1

1. NEPEAM - UNESP - Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambien-
tais em Matologia-UNESP (Via de Acesso Prof. Dr. Paulo Donato 
Castellane, s/no Zona Rural Jaboticabal-SP)
2. UFAC - Universidade Federal do Acre (BR-364, 6637, quilô-
metro 4, Distrito Industrial - Rio Branco (AC))

Introdução: o herbicida clomazone é usado para o con-
trole de plantas daninhas, em regiões de plantio de arroz 
irrigado, principalmente no sul do Brasil. Este xenobiótico 
pode alcançar os corpos hídricos e causar impactos negativos 
a biota aquática. o caramujo de água doce (Pomacea canali-
culata) apresenta ampla distribuição nas bacias hidrográficas 
do Brasil, é de fácil obtenção e manejo, além de apresentar 
ciclo reprodutivo curto em condição de laboratório e pode ser 
empregado em testes ecotoxicológicos e de monitoramento 
ambiental de xenobióticos. 

objetivo: Assim, o objetivo deste trabalho foi determinar 
a toxicidade aguda do herbicida clomazone para o caramujo 
(P. canaliculata) e avaliar as variáveis de qualidade de água 
durante os ensaios.

Metodologia: Para tanto, os animais com peso entre 1,0 
e 2,0 gramas foram aclimatados em sala de bioensaio du-
rante sete dias em caixas com capacidade para 60 litros com 
aeração contínua, temperatura de 24 ± 2°C e alimentados 
diariamente à vontade com a macrófita aquática submersa 
Hydrilla verticillata. Nos ensaios definitivos os animais foram 
expostos a 15, 20, 25, 30 e 35 mg.L-1 de clomazone e um 
controle, com três réplicas em sistema estático. As variáveis 
de qualidade de água (pH, oxigênio dissolvido, temperatura 
e condutividade elétrica) foram avaliadas em 0, 24 e 48 horas 
após a exposição ao herbicida.

Resultados: A concentração efetiva 50% (CE(I)50;48h) 
do clomazone foi de 25,38 mg.L-1, com limite inferior de 
22,85 mg.L-1 e superior de 28,20 mg.L-1. No controle e em 
15,0 mg.L-1 não ocorreu mortalidade, em 20,0 mg.L-1 a 
mortalidade foi de 20,0%; em 25,0, foi de 46,7%; em 30,0, foi 
de 73,3%; e em 35,0, 86,7%. Somente o oxigênio dissolvido 
apresentou alteração variando de 3,5 no controle para 2,54 
mg.L-1 na maior concentração (30,0 mg.L-1).

Discussão: o herbicida clomazone causa diminuição no 
oxigênio dissolvido da água em condição de ensaio agudo 
e pode ser classificado como pouco tóxico para Pomacea 
canaliculata.
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AN01 - FARMACOCINÉTICA DOS ENANTIÔME-
ROS DA CICLOFOSFAMIDA EM PACIENTES COM 
CANCER DE MAMA

FeRNANDeS, B.J.D.1; SILvA, c.M.1; ANDRADe, J.M.2; 
MATTheS, A.c.S.3; BARBoSA, e.c.2; LANchoTe, 
v.L.1

1. FCFRP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto - USP (Av do Café, S/N)
2. FMRP - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP (Av do 
Café, s/n)
3. CBM - Faculdade de Medicina Centro Universitário Barão de 
Mauá (Rua Ramos de Azevedo, 423 - Jardim Paulista - Ribeirão 
Preto - SP)

Introdução: A quimioterapia adjuvante com ciclofosfami-
da (cyc) é utilizada no tratamento do câncer de mama. cyc 
é usada como mistura racêmica, embora dados pré-clínicos 
demonstram diferenças na eficácia e toxicidade dos seus 
enantiômeros, com (S)-(-)-CYC exibindo maior atividade 
terapêutica. 

objetivo: o atual estudo investigou a enantiosseletividade 
e a influência do CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, e CYP3A 
sob a disposição cinética da cyc em pacientes com câncer 
de mama.

Metodologia: Métodos 15 pacientes previamente subme-
tidos para a remoção do tumor e tratados com cyc racêmica 
(900 ou 1,000 mg/m2) e epirrubicina foram incluídos no 
estudo. A atividade in vivo do CYP3A foi avaliada usando 
midazolam com fármaco marcador. Amostras seriadas de 
sangue foram coletadas 24 h após a administração do primeiro 
ciclo da cyc. 

Resultados: A disposição cinética da cyc foi enantiosse-
letiva em pacientes com câncer de mama, com acumulação 
plasmática do enantiômero (S)-(-)-CYC (AUC 195.0 vs 174.8 
lg.h/mL), devido ao clearance preferencial do enantiômero 
(R)-(+)-cyc (5.1 vs. 5.7 L/h). o clearance de ambos enan-
tiômeros não diferem entre os genótipos cyP2B6, cyP2c9 
e CYP2C19 ou em função da atividade in vivo do CYP3A, 
avaliada através do clearance do midazolam. 

Discussão: A farmacocinética da cyc é enantiosseletiva 
em pacientes com câncer de mama tratados, concomitante-
mente, com epirrubicina e ondansetrona. Genótipo e fenótipo 
não contribuíram para o ajuste da dose nos pacientes incluídos 
nesse estudo.

Agência de Fomento: FAPeSP

AN02 - ANÁLISE ENANTIOSSELETIVA DO IBU-
PROFENO EM PLASMA DE RATO USANDO LC-
-MS/MS

cARDoSo, J.L.c.1; LANchoTe, v.L.1; MARQueS, 
M.P.1; ANTuNeS, N.J.1; LePeRA, J.S.2

1. FCFRP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto (Av. Cafe, s/n)
2. FCFAR - Faculdade de Ciências Farmacêuticas-UNESP-Ara-
raquara (Rodovia Araquara-Jau KM1)

Introdução: O ibuprofeno é um antiinflamatório não 
esteroidal disponível na clínica como mistura racêmica dos 
enantiômeros (R)-(-) e (S)-(+). o ibuprofeno in vivo sofre 
inversão quiral unidirecional do menos potente (R)-(-) para 
o mais potente (S)-(+) no homem, ratos e outros animais de 
experimentação.

objetivo: Desenvolver e validar método de análise dos 
enantiômeros do ibuprofeno em plasma de ratos com aplica-
ção em estudo de disposição cinética de dose única.

Metodologia: Alíquotas de 200µL de plasma enriquecidas 
com fenoprofeno (padrão interno) foram precipitadas com 
1mL de acetonitrila. Os sobrenadantes foram extraídos com 
5mL de n-hexano:éter di-isopropílico (50:50% v/v), as fases 
orgânicas foram evaporadas e os resíduos foram retomados 
em 100µL de fase móvel constituída por acetato de amônio 
0,01 M em metanol. Os enantiômeros do ibuprofeno e do 
padrão interno fenoprofeno foram resolvidos na coluna 
Chirex® de 250 x 4,6 mm (Phenomenex, Torrence, CA). Os 
enantiômeros do ibuprofeno foram analisados nas transições 
m/z 205>161 e os enantiômeros do padrão interno fenopro-
feno nas transições 240> 197.

Resultados: o método não mostrou efeito matriz e ra-
cemização. A recuperação de ambos os enantiômeros do 
ibuprofeno foi maior que 80%. O método mostrou linearidade 
no intervalo de concentrações plasmáticas de 0,025-50µg/
mL para ambos os enantiômeros do ibuprofeno. o limite de 
quantificação de 0,025 µg/mL para ambos os enantiômeros 
permite a quantificação do ibuprofeno até 12 h após a admi-
nistração de dose única de 25mg/kg do fármaco racêmico. Os 
coeficientes de variação e as % de desvios foram inferiores a 
15% nos estudos de precisão e exatidão intra e inter ensaios. 
os resultados relativos aos testes de estabilidade incluindo 
3 ciclos de congelamento/descongelamento, curta duração 
(4 h a 25ºC) e pós processamento (24h no injetor a 12ºC) 
asseguram % de desvios inferiores a 15%.

Discussão: o método desenvolvido e validado permite 
a resolução direta dos enantiômeros do ibuprofeno em co-
luna de fase quiral, empregando apenas 200µL de plasma e 
apresenta sensibilidade e especificidade compatíveis com a 
aplicação em estudos de disposição cinética de dose única 
em ratos.

Agência de Fomento: FAPeSP
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AN03 - OTIMIZAÇÃO DE METODOLOGIA PARA 
DETERMINAÇÃO DE AGROTÓXICOS EM ÁGUA

SuchARA, e.A.1; ANNuNcIATTo, J.1; coSTA, L.L.F.2

1. CUA_UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso (Rodovia 
MT 100, Km, 3,5 Pontal do Araguaia, MT)
2. LACEN/SC - Laboratório Central de Saúde Pública - SC (Ave-
nida Rio Branco, 152, Florianópolis, SC)

Introdução: Atualmente técnicas de preparo de amostra 
que não sejam prejudiciais ao meio ambiente, como a mi-
croextração em fase sólida (SPME), são necessárias para 
a investigação de agrotóxicos em água. Os agrotóxicos são 
contaminantes ambientais importantes, visto a sua intensa 
utilização nas diversas culturas de nosso país e os potenciais 
riscos que estes trazem ao homem e ao meio ambiente. 

Objetivo: Otimizar parâmetros de extração e validar 
metodologia analítica, por SPMe, para a determinação de 
atrazina, alaclor, pentaclorofenol, propanil, trifluralina e 
pendimentalina em amostras de água.

Metodologia: Foram otimizados os parâmetros que in-
fluenciam na extração por SPME: modo de extração (direto 
e headspace), tipo de fibra (PDMS, PDMS/DVB, PA e DVB/
CAR/PDMS), tempo de extração, concentração salina, pH e 
temperatura da amostra. utilizou-se a otimização univariada e 
multivariada. Para validação da metodologia foram avaliados 
a faixa linear, o coeficiente de correlação, limite de detecção 
e limite de quantificação da metodologia. As análises foram 
realizadas em cromatógrafo a gás com detector de captura 
de elétrons e posterior confirmação em detector de Massas.

Resultados: os parâmetros otimizados para a metodologia 
ficaram definidos como modo de extração direto, tempo de 
dessorção de 10 minutos a 280 °C; fibra de extração a CAR/
PDMS/DvB, a concentração salina estabelecida foi de 2,1 
gramas e a temperatura de 59,6 °C. Para os testes de vali-
dação foram encontrados valores de limite de detecção de 
0,035; 0,18; 0,078; 0,15; 0,26 e 0,07 µg/L para trifluralina, 
atrazina, pentaclorofenol, alaclor, propanil e pendimetalina, 
respectivamente. O limite de quantificação variou entre 0,12 
a 0,87 µg/L

Discussão: os dados encontrados para os limites de quan-
tificação estão abaixo dos valores máximos permitidos pela 
portaria N° 518 do ministério da Saúde para atrazina, alaclor, 
trifluralina e pendimetalina em água de consumo humano. Os 
valores encontrados para o propanil e pentaclorofenol também 
podem ser considerados satisfatórios. Assim, a otimização da 
metodologia de SPME foi eficiente e pode ser considerada 
uma opção para análise de agrotóxicos em água, no entanto 
é necessário o investimento em novos estudos para avaliar 
outros parâmetros importantes no desenvolvimento e valida-
ção de metodologias analíticas.

Agradecimentos: FAPEMAT – UFMT, LACEN/SC 
Agência de Fomento: FAPeMAT

AN04 - OTIMIZAÇÃO DE METODOLOGIA ANA-
LÍTICA EM HPLC/PDA PARA MONITORIZAÇÃO 
TERAPÊUTICA DO BUSSULFANO ORAL EM PA-
CIENTES SUBMETIDOS A TRANSPLANTE ALO-
GÊNICO HLA-IDÊNTICO DE CÉLULAS TRONCO 
HEMATOPOÉTICAS

eFFTING, c.1; cuNhA, L.c.1; ARANTeS, A.M.2; 
oLIveIRA, F.G.F.1; BAZíLIo, h.o.1; oLIveIRA NeTo, 
J.R.1; hoNÓRIo, T.c.D.1

1. UFG - Universidade Federal de Goiás (Av. Universitária com 
1ª Avenida s/n, Setor Universitário)
2. HAJ - Hospital Araújo Jorge (Setor Leste Universitário, Goiâ-
nia - GO, 74605-010)

Introdução: o bussulfano (Bu) é utilizado no condicio-
namento de pacientes submetidos a transplante de células 
tronco hematopoéticas (TcTh). Sua farmacocinética variável 
favorece altas concentrações sistêmicas, induzindo toxicidade 
e doença veno-oclusiva hepática (voD).

objetivo: otimizar e validar técnica de dosagem de Bu 
em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada à 
detector de arranjo de diodos (hPLc/PDA) e aplicá-la para 
os pacientes submetidos a TcTh em Goiás.

Metodologia: Foi utilizada hPLc/PDA (Shimadzu). 
Coluna: C18 (15 cm x 3,9 mm) Ace®, Fase Móvel: meta-
nol/água/acetonitrila (65:20:15%, v/v); fluxo de 1 mL/min, 
padrão interno (IS): 1,6-bis-(metanosulfoniloxi)hexano, com 
detecção UV λ = 276 nm, corrida 17 min e derivatizante die-
tilditiocarbamato de sódio. As amostras foram precipitadas 
com acetonitrila e extraídas com acetato de etila; o extrato 
foi dissolvido em 100 mcL de fase móvel e 20 mcL injetado 
no hPLc.

Resultados: O LIQ e o LD foram 200 ng/mL e 40 ng/mL. 
A linearidade foi analisada pela curva de calibração 200–5000 
ng/mL (área Bu/IS vs concentração). A precisão foi avaliada 
em termos de repetibilidade: 1,25-11,25%; e precisão inter-
mediária: (2,17-10,71%). A exatidão foi determinada a partir 
de três concentrações (baixa, média e alta) em seis replicatas 
89,61-102,18%. A especificidade foi determinada em amos-
tras de plasma: lipêmico, hemolisada e quatro amostras de 
plasma diferentes, sendo que não apresentaram interferência 
nos cromatogramas. A recuperação foi de 89%.

Discussão: os resultados da validação do Bu através da 
metodologia empregada no hPLc/PDA apresentaram valores 
adequados de linearidade, precisão, exatidão, recuperação, 
sensibilidade e específicidade. O método apresentado pode ser 
utilizado para quantificação de BU em pacientes de TCTH, o 
que possibilitará a correção de doses subsequentes, garantindo 
assim, maior segurança e eficácia durante o uso de BU oral.

Agência de Fomento: FAPeG
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AN05 - DETERMINAÇÃO DA COCAÍNA E SEU 
PRINCIPAL METABÓLITO EM CABELO EMPRE-
GANDO HPLC-DAD

DouRADo, A.J.1; coNceIção, c.v.c.1; SANToS, 
F.v.1; SANTANA, F.J.M.1

1. UFS - Universidade Federal de Sergipe (Av. Marechal Rondon, 
S/N, Bairro Rosa Elze, São Cristóvão, Sergipe, Brasil)

Introdução: Nos últimos anos, a explosão do uso da 
cocaína (coc), no Brasil e no Mundo, principalmente na 
forma fumada (crack), levou a um crescente interesse no 
desenvolvimento de técnicas modernas e adequadas para sua 
determinação em matrizes biológicas, visando sua aplicação 
em estudos de monitorização da farmacodependência de 
seus usuários. 

objetivo: Sendo assim, foi desenvolvido um procedimen-
to seletivo, simples e rápido empregando a cromatografia 
líquida de alta eficiência com detector por arranjo diodo 
(hPLc-DAD) para a determinação da coc e do seu principal 
metabólito, a benzoilecgonina (Be), em amostras biológicas 
alternativas, não invasivas, como o cabelo.

Metodologia: A separação cromatográfica foi otimizada 
em condições de fase reversa tamponada (solução tampão 
acetato, borato e fosfato) adicionadas de solvente orgânico. o 
ph e a concentração das soluções tampão aquosas, bem como 
o tipo de solvente orgânico (etanol, metanol, acetonitrila) 
empregado foram parâmetros importantes na otimização da 
resolução dos compostos de interesse.

Resultados: A melhor separação foi obtida empregando 
uma coluna Gemini c18, fase móvel constituída por Tampão 
Fosfato 20 mM (pH 5,5) : metanol (60:40 v/v), vazão de 1,0 
mL min-1, e detecção a 230 nm.

Discussão: Nestas condições, a separação foi considerada 
adequada uma vez que apresentou resolução (Rs) satisfatória 
(3,008) da COC e BE, bem como dos demais parâmetros cro-
matográficos Fator de Retenção (α, 1,8) e número de pratos 
teóricos (N) 1270,4 para a COC e 911,7 para a BE. Após a 
otimização das condições cromatográficas, a etapa seguinte 
de microextração em fase líquida, empregando fibras ocas 
de polipropileno (tamanho de poro de 0,2 µm, espessura da 
parede da fibra de 200 µm e diâmetro de 600 µm), está sendo 
otimizada após um processo de digestão básica do cabelo, 
com hidróxido de sódio (2M) por 20 min, para favorecer o 
enriquecimento e clean up dos compostos de interesse em 
cabelo de usuários de cocaína/crack em tratamento clínico 
da farmacodependência na obra Social Nossa Senhora da 
Glória, no município de Lagarto, Sergipe.

Agência de Fomento: cNPq, FAPITec/Se

AN06 - ANÁLISE ENANTIOSSELETIVA DO ETO-
DOLACO EM PLASMA HUMANO PARA A UTILI-
ZAÇÃO EM ESTUDOS DE FARMACOCINÉTICA

SILvA, c.M.1; SILvA, L.M.2; DoNADI, e.A.3; LANcho-
Te, v.L.1

1. FCFRP-USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribei-
rão Preto - USP (Av. do Café s/n Ribeirão Preto - SP)
2. HC-FMRP-USP - Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP (Ribeirão Preto - SP)
3. FMRP-USP - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP 
(Ribeirão Preto - SP)

Introdução: O etodolaco é um antiinflamatório não este-
roidal, com inibição preferencial de COX-2, disponível na 
clínica como uma mistura racêmica dos seus enantiômeros 
(S)-(+)-etodolaco (S-eTo) e (R)-(-)-etodolaco (R-eTo). 
Dados in vitro demonstram que o S-eTo é o único respon-
sável pela atividade inibidora da ciclooxigenase, enquanto 
que in vivo o S-ETO é 10 vezes mais ativo do que o seu 
antípoda em ratos. o desenvolvimento de um método enan-
tiosseletivo se faz necessário uma vez que a farmacocinética 
do etodolaco é altamente estereosseletiva, sendo observado 
estereosseletividade nos processos de absorção, distribuição 
e eliminação do etodolaco.

Objetivo: Desenvolver um método em cromatografia 
líquida de alta eficiência para a quantificação enantiosseletiva 
do etodolaco em plasma humano.

Metodologia: Após a extração de 200μL de plasma com 
5mL do solvente extrator acetato de etila: hexano (5:95; 
v/v) acidificado com HCl 1M (80μL), os enantiômeros do 
etodolaco e o padrão interno fenoprofeno foram separados 
em uma coluna chiralcel oD-h utilizando a fase móvel 
n-hexano:isopropanol (85:15, v/v) e foram monitorados 
através de detecção por fluorescência (excitação 235nm; 
emissão 345nm).

Resultados: os enantiômeros R-eTo e S-eTo foram 
eluídos do sistema em 9,2 e 14,3 minutos, respectivamente. 
Foi observado um limite de quantificação de 0,1μg/mL e uma 
linearidade de 0,1 a 30,0μg/mL para cada enantiômero em 
plasma. Foram observados coeficientes de variação inferiores 
a 15% nos ensaios de precisão e exatidão intra e inter-ensaios.

Discussão: o método desenvolvido é sensível, seletivo 
e exato, sendo portanto, compatível com a utilização em 
estudos de farmacocinética enantiosseletiva do etodolaco 
em humanos.

Agência de Fomento: FAPeSP e cNPQ
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AN07 - DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE 
TÉCNICA PARA DETERMINAÇÃO SIMULTÂNEA 
DE CARBAMAZEPINA, FENITOÍNA, FENOBAR-
BITAL, LAMOTRIGINA EM AMOSTRAS DE PLAS-
MA PARA MONITORAÇÃO TERAPÊUTICA POR 
HPLC-DAD

oLIveIRA, F.G.F.1; cuNhA, L.c.1; eFFTING, c.1; oLI-
veIRA NeTo, J.R.1; BAZíLIo, h.o.1

1. UFG - Universidade Federal de Goiás (Av. Universitária com 
1ª Avenida s/n, Setor Universitário CEP: 74605-220)

Introdução: A fenitoína (PhT), fenobarbital (PhB), car-
bamazepina (cBZ) e lamotrigina (LTG) são bem conhecidos 
como fármacos anticonvulsivantes para o tratamento da epi-
lepsia. o uso destes fármacos está associado com diversos 
efeitos colaterais e, portanto, exige monitoração terapêutica.

Objetivo: Desenvolver e validar técnica para quantificar 
PHT, PHB, CBZ e LTG em Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência acoplada à detector de arranjo de diodos (HPLC/
PDA) e aplicá-la para os pacientes epilépticos em Goiania.

Metodologia: Foi utilizada hPLc/PDA (Shimadzu). co-
luna: C18 (15 cm x 4,6 mm) Ace®, Fase Móvel (FM): ácido 
cítrico/tampão fosfato de sódio 50 mM pH 5,0 e acetonitrila 
(70:30%, v/v); fluxo de 0,7 – 1,2 mL/min, padrão interno 
(IS): zolpidem, com detecção UV λ = 210 nm, corrida 16 
min. As amostras foram extraídas com metil-terc-butiléter; o 
extrato foi dissolvido em 100 mcL de FM e 20 mcL injetado 
no hPLc.

Resultados: o LIQ e o LD para PhT/PhB foram 2 mcg/
mL e 0,4 mcg/mL, já para CBZ/LTG 0,5 mcg/mL e 0,1 mcg/
mL. A linearidade foi analisada pela curva de calibração 2 
– 64 mcg/mL para PHT/PHB e 0,5 – 20 mcg/mL para CBZ/
LTG (área PhT, PhB, cBZ e LTG/IS vs concentração). A 
precisão foi avaliada em termos de repetibilidade e precisão 
intermediária: < 8,55%, < 9,91%, < 9,80% e < 9,00% para 
PHT, PHB, CBZ e LTG, respectivamente. A exatidão foi 
determinada a partir de três concentrações (baixa, média e 
alta) em seis replicatas 88,11 – 112,18% para os fármacos 
em estudos. A especificidade foi determinada em amostras de 
plasma: lipêmico, hemolisada e quatro amostras de plasma 
diferentes, sendo que não apresentaram interferência nos 
cromatogramas. A recuperação foi > 79%.

Discussão: os resultados da validação da PhT, PhB, cBZ 
e LTG através da metodologia empregada no hPLc/PDA 
apresentaram valores adequados de linearidade, precisão, 
exatidão, recuperação, sensibilidade e especificidade, além 
de utilizar extração líquido-líquido em etapa única. A técnica 
apresentada pode ser utilizada para a quantificação destes 
fármacos em pacientes epilépticos.

Agência de Fomento: FAPeG

AN08 - SIMPLES E SENSÍVEL MÉTODO ANALÍTI-
CO PARA QUANTIFICAÇÃO DE OMEPRAZOL EM 
PLASMA HUMANO

FeRReIRA, S.R.A.1; DReoSSI, S.A.c.1;  
QueIRoZ, R.h.c.1

1. USP - Universidade de São Paulo (Av. do Café s/n)

Introdução: o omeprazol é um composto benzimidazólico 
que age como um inibidor da bomba de próton regulando a 
produção de ácido no estômago por interagir com h+/ k+ 
ATPase nas membranas secretoras das células parietais e é 
amplamente utilizado para o tratamento de doenças reala-
cionadas com a acidez gástrica. Tal fármaco caracteriza-se 
por ser uma base fraca, lipofílica, com pka1 = 4.2 e pka2 = 
9, que sofre ampla degradação em meio ácido. embora sua 
meia vida de eliminação seja curta, cerca de 0,5 a 3 h, a du-
ração de sua ação é prolongada, permitindo uma única dose 
diária. Inúmeros métodos cromatográficos para determinação 
de omeprazol em fluidos biológicos têm sido descritos na 
literatura.

objetivo: o objetivo do trabalho foi a validação de uma 
metodologia analítica para a quantificação de omeprazol 
em plasma humano utilizando cromatografia líquida de alta 
eficiência com detecção UV (CLAE-UV).

Metodologia: A determinação dos níveis plasmáticos 
de omeprazol foi realizada pela injeção de 20µl da amostra 
em um aparelho de cLAe Shimadzu hPLc modelo Lc - 
10AT equipado com detector UV Visível modelo SPD 20A 
com comprimento de onda fixado em 294 nm. Na etapa de 
preparação da amostra foi empregada a técnica de extração 
em fase sólida. Para tal técnica foram utilizadas alíquotas de 
1,0 mL de plasma à temperatura ambiente adicionadas de 
25 μL das diferentes concentrações de padrão de omeprazol, 
objetivando o preparo da curva analítica para estudos dos 
parâmetros de validação, e de 25 μL de padrão interno (Lan-
soprazol). Posteriormente as amostras foram submetidas ao 
processo de extração utilizando uma extração em fase sólida 
DLc-18Lt (Supelco®).

Resultados: A curva de calibração para o omeprazol 
mostrou-se linear (r2 = 0,9999) para concentrações de 0,01 
a 0,4 (mg. L-1). O limite de quantificação e determinação 
foram fixados em 0,002 mg. L-1. O coeficiente de variação 
intra e inter - dia sofreu variação de 0,8 a 5,0% e 2,3 a 6,7%, 
respectivamente

Discussão: O método mostrou-se simples, linear na faixa 
de concentração estudada, bem como exato, preciso, sensí-
vel e seletivo, podendo contribuir para posteriores estudos 
clínicos. 

Agência de Fomento: cAPeS
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AN09 - OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES EXPE-
RIMENTAIS PARA A ANALISE DE ETANOL EM 
AMOSTRAS DE SANGUE E URINA UTILIZANDO 
PLANEJAMENTO FATORIAL

cARDoSo, k.R.L.1,2; AGuIAR, P.F.1; RIehL, c.A.S.1; 
SANToS, e.S.2

1. UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (Edifício do 
Centro de Tecnologia, Bloco A, 5º andar, Cidade Universitária)
2. IMLAP - Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (Avn. Fran-
cisco Bicalho, 300 Centro, Rio de Janeiro)

Introdução: estudos das análises de etanol em amostras 
de sangue total e urina através de um Planejamento Fatorial 
Misto 3x2x2 objetivando melhores condições de extração 
foi realizado considerando as variáveis, temperatura, tempo 
e volume das amostras injetadas. A presença de acetaldeído 
foi cuidadosamente verificada já que a extração do etanol em 
altas temperaturas pode promover oxidação do álcool nas 
amostras de sangue total tornando-se assim um fator limitante 
para temperatura de prétratamento das amostras (separação 
por técnica do espaço confinado).

Objetivo: Apresentar um método rápido, eficiente e seguro 
para extração completa do etanol em matrizes biológicas.

Metodologia: Amostras de sangue e urina isentas de 
etanol ou de outras substâncias voláteis, fortificadas com 
álcool etílico e padrão interno isobutanol. As análises foram 
realizadas através de cGAR-DIc, e separação por técnica 
do espaço confinado.

Resultados: Nas condições otimizadas, o etanol foi 
separado adequadamente do acetaldeído, acetona, metanol 
e isopropanol, potenciais interferentes na determinação de 
etanol. As melhores condições analíticas foram: volume total 
da amostra mais padrão interno 100µL, condições croma-
tográficas; temperatura do vial 105ºC, tempo de incubação 
3 minutos, temperatura inicial da coluna 30ºC aquecida até 
110°C, injetor 150ºC e detector 250ºC, apresentando tempo 
de retenção para o etanol de 2.643 (± 0,002) minutos e para 
o isobutanol (padrão interno) de 4.312 (± 0,004) minutos.

Discussão: o estudo de volumes de amostra reduzidos de-
monstrou resultados promissores, o tempo de pré-tratamento 
da amostra passou de 10 para 3 minutos e a eficiência da 
extração foi de 92 a 100% nas condições de análise estuda-
das. Não foi observado o aparecimento de acetaldeído nas 
amostras de sangue em nenhuma das temperaturas avaliadas 
(95°C, 105°C).Conclusões:o método analítico utilizado 
aplica-se bem às análises propostas; o estudo utilizando um 
Planejamento Fatorial Misto 31 x 22 permitiu conclusões com 
um mínimo de experimentos realizados. O tempo da análise 
de etanol foi reduzido de 20 para 6 minutos proporcionando 
um melhor custo benefício das análises de etanol. 

Protocolo de submissão ao comitê de Ética do hospital 
Clementino Fraga Filho-UFRJ : Nº057/09.

AN10 - VALIDAÇÃO DE UMA METODOLOGIA 
PARA DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE ETA-
NOL EM SANGUE

PRATeS, A.M.1; RoSA, A.c.S.1; RIBeIRo, L.D.1; SAR-
cINeLLI, P.N.1; SILvA, J.J.o.1; ALveS, S.R.1

1. FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz (Rua Leopoldo Bulhões, 
1480 - Manguinhos - Rio de Janeiro)

Introdução: o consumo de bebidas alcoólicas é praticado 
pela sociedade desde, pelo menos, o início dos registros his-
tóricos e se tornou tanto um problema social, pelo desenvol-
vimento da dependência por essa droga, quanto um problema 
de Saúde Pública, devido ao seu consumo exagerado, que se 
torna ainda mais perigoso, quando somado à utilização de 
veículos automotores.

objetivo: validar uma metodologia para detecção e quan-
tificação de etanol, tendo o sangue como matriz.

Metodologia: A técnica analítica utilizada foi a cromato-
grafia gasosa com detector de ionização em chama (CG-DIC) 
acoplado à técnica de extração em espaço confinado. No 
preparo do vial é colocado sangue, colhido de voluntários não 
expostos, e acrescentado os padrões de etanol e isobutanol 
(padrão interno). Para o pleno atendimento aos critérios de 
validação analítica, foi escolhida a Norma IMeTRo DoQ-
-CGCRE-008/2010. A condição de extração foi de 95 ºC por 
10 minutos. Os parâmetros cromatográficos foram ajustadas 
para a coluna carbowax 20 M, com a seguinte rampa de 
aquecimento: 60 ºC por 11 minutos (min), elevando 10 ºC 
p/min até atingir 150 ºC e em seguida 50 ºC por minuto até 
200 ºC, permanecendo nesta temperatura por um minuto. Foi 
utilizado o Nitrogênio (gás de arraste) em um fluxo de 1,4 mL 
por minuto. O tempo de desenvolvimento cromatográfico foi 
de 20 minutos. Foram construídas curvas de calibração em 
água e sangue que variaram entre 0,19725 e 39,45000 dg.L-
1. os resultados obtidos foram plotados em planilhas tipo 
Microsoft Office Excel 2007TM, para posteriores inferências 
estatísticas seguindo o preconizado pela Norma supracitada.

Resultados: Os tempos de retenção foram de 10,756 ± 
0,022062 para o etanol e de 18,338 ± 0,007510 para o iso-
butanol. Não houve diferença estatística em relação ao efeito 
matriz (sangue X água – p < 0,05) nas curvas testadas. A faixa 
de trabalho ficou compreendida entre 0,2 e 39,0 dg. L-1. Os 
limites de detecção e quantificação foram 0,15 e 0,25 dg.L-
1, respectivamente. Os coeficientes de variação entre 8,29 e 
16,65% (intraensaio). A curva construída com cinco calibra-
dores em 10 replicatas para as duas menores concentrações 
e 5 replicatas para as demais demonstrou boa linearidade, 
através de um coeficiente de relação de 0,999985. Os demais 
testes de precisão inter-ensaio e robustez se encontram em 
fase de finalização.

Discussão: O método se mostrou eficaz e preciso, permi-
tindo a avaliação de baixíssimos níveis de etanol no sangue.

Agência de Fomento: FIocRuZ
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AN11 - DERIVATIZAÇÃO ASSISTIDA POR MICRO-
ONDAS PARA DETERMINAÇÃO DOS ÁCIDOS 
BILIARES POR CROMATOGRAFIA GASOSA COM 
DETECTOR DE MASSAS

PAIvA, M.J.N.1,2; ReSeNDe, R.R.1,2; cARDeAL, Z.L.1

1. UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (Av Antonio 
Carlos, 6627, 31270-901 Belo Horizonte, Minas Gerais)
2. UFSJ - Universidade Federal de São João Del Rei (Av Sebas-
tião Gonçalves Coelho, 400, Chanadour, 35501-296, Divinópolis, 
MG)

Introdução: A exposição a compostos hepatotóxicos é 
cada vez mais preocupante e testes que apresentam maior 
sensibilidade para avaliar possíveis alterações hepáticas pro-
vocadas por solventes tem sido propostos. os ácidos biliares 
tem sido utilizado para avaliar a exposição a solventes hepato-
tóxicos. Atualmente existe um interesse no desenvolvimento 
de métodos de derivatização e extração para a análise dos 
ácidos biliares. A derivatização química aumenta considera-
velmente a sensibilidade e especificidade dos compostos nas 
análises por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria 
de massas. A derivatização assistida por microondas apresenta 
vantagens no tempo de preparo quando comparadas com a 
derivatização convencional.

objetivo: o objetivo do trabalho foi de otimizar e validar 
o método de derivatização para os ácidos biliares utilizando 
microondas e analisar os compostos por Cromatografia gasosa 
com detector de massas. 

Metodologia: O ácido cólico e ursodesoxicólico e lito-
cólico na concentração de 1,0 mg.l-1 foi adicionada a tubo 
de inserção de amostras e o solvente evaporado a secura. 
Posteriormente 20,0 µL de metoxamina em piridina na 
concentração de 20,0 mg.mL-1 foi adicionado e 40,0 µL 
de BSTFA + 1% TcMS foi utilizado como agente sililante. 
A mistura foi levada ao microondas e 1 µL foi injetado no 
Gc/MS. o rendimento da derivatização assistida por micro-
ondas foi comparado com o procedimento de derivatização 
convencional. 

Resultados: Foram testadas potencias entre 70 e 700 W e 
tempo de aquecimento entre 1 a 5 minutos, sendo a potencia 
de 210 W por 3 min a condição de melhor rendimento da 
derivatização. As curvas de calibração foram construídas 
com concentrações variadas entre 0,5 a 50,0 µg.mL-1 e os 
coeficientes de regressão linear para o ácido cólico e ursode-
soxicólico foram respectivamente de 0,998 e 0,995. O limite 
de detecção obtido foi de 0,1 µg.mL-1.

Discussão: o método de derivatização proposto mostrou-
-se eficiente e rápido para a derivatização dos ácidos biliares 
comparado à derivatização com aquecimento convencional, 
sendo uma alternativa na análise dos ácidos biliares.

Agência de Fomento: FAPeMIG

AN12 - ANÁLISE TOXICOLÓGICA SISTEMÁTICA 
UTILIZANDO HPLC-DAD: VALIDAÇÃO DA TÉC-
NICA ANALÍTICA PARA TRIAGEM DE INTOXICA-
ÇÕES AGUDAS POR MEDICAMENTOS

MuNDIM, I.M.1; FReIRe, R.c.1; oLIveIRA, F.G.F.1; 
SILvA, L.R.1; cuNhA, L.c.1

1. (NEPET-UFG) - Faculdade de Farmácia, Universidade Fede-
ral de Goiás (Núcleo de Estudos e Pesquisas Tóxico-Farmacoló-
gicas, Faculdade de Farmácia - UFG)
2. NEPET - NEPET-UFG/Faculdade de Farmácia (Av. Universi-
tária, 1166, Unid. II, CEP: 74605-220, Goiânia-GO)

Introdução: Em 2008 foram registrados 85925 casos de 
intoxicação no Brasil, sendo que 31% foram causadas por 
medicamentos. os médicos dos atendimentos de urgência/
emergência utilizam das informações dos pacientes, e das 
reações adversas para diagnosticar os casos. No entanto, tais 
manifestações são muito variadas e podem ser diferentes entre 
os pacientes expostos a uma mesma substância. Diversos 
procedimentos analíticos sistematizados vêm sendo desenvol-
vidos com o objetivo de melhor avaliar as amostras biológicas 
provenientes de casos de intoxicação, estes procedimentos são 
conhecidos como Análise Toxicológica Sistemática (ATS), 
especialmente utilizando HPLC-DAD, para o qual existe uma 
biblioteca que cruza informações cromatográficas (tempo de 
retenção, tempo de retenção relativo, área), com o espectro de 
ultravioleta permitindo assim identificar as substâncias exis-
tentes em uma amostra, utilizando sistemas cromatográficos 
padronizados, para extratos ácido, básico e neutro.

objetivo: validar a metodologia proposta por Pragst, F. 
e cols. (UV Spectra of Toxic Compounds, Verlag, 2001) para 
análise toxicológica sistemática utilizando HPLC-DAD.

Metodologia: Foram preparadas, de forma monocega, 20 
amostras de plasma contendo 54 substâncias, em associação 
de até 5 toxicantes, na faixa terapêutica ou em concentrações 
tóxicas, ou até ausência e realizou-se 3 procedimentos de 
extração (ácido, básico e precipitação). As amostras foram 
injetadas no hPLc-DAD com amostrador automático, con-
forme condições descritas por Pragst e cols 2001.A biblio-
teca utilizada neste trabalho foi a UVTOX que possibilita a 
identificação de 2682 substâncias comumente envolvidas em 
intoxicações. O método de ATS otimizado possibilita realizar 
a identificação e a semiquantificação dos analitos permitindo 
assim dizer se a concentração encontrada está em nível tera-
pêutico ou em nível tóxico.

Resultados: utilizando-se ainda de amostras simuladas em 
laboratório, que foram contaminadas com toxicantes diversos, 
verificou-se que o método de ATS foi capaz de identificar 
com exatidão 78% dos casos de intoxicação, tornando-se, 
portanto, uma ferramenta útil na investigação de casos reais.

Discussão: o método apresentou resultados bastante 
significativos. Caso se utilizem os dois outros sistemas 
cromatográficos padronizados, a exatidão poderá aumentar 
significativamente.
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AN13 - DETERMINAÇÃO DE CÁDMIO EM XARO-
PES FITOTERÁPICOS POR GF AAS COM OTI-
MIZAÇÃO MULTIVARIADA E UTILIZAÇÃO DE 
MODIFICADOR PERMANENTE 

DIAS, M.S.1; LARA, P.c.P.1; BoRGeS NeTo, W.2; SIL-
vA, J.B.B.2; SILveIRA, J.N.1

1. UFMG - Faculdade de Farmácia (Av. Antônio Carlos, 6627, 
Belo Horizonte, MG, Brasil)
2. UFMG - Instituto de Ciências Exatas (Av. Antônio Carlos, 
6627, Belo Horizonte, MG, Brasil)

Introdução: Uma vez que não há uma legislação que exija 
a determinação de metais tóxicos nos fitoterápicos, torna-se 
necessário avaliar a qualidade, especialmente daqueles de 
uso prolongado utilizados por crianças, as quais a taxa de 
absorção pelo TGI tende a ser maior que no adulto. 

objetivo: o estudo tem como objetivo desenvolver um 
método utilizando a GF AAS para determinação de cádmio 
(Cd) em xaropes fitoterápicos, medicação em crescente uso 
como terapia alternativa no alívio da tosse.

Metodologia: A amostra de xarope referência (AXR) foi 
adicionada de H2SO4 6% e solução diluente (Triton X-100 
0,2%, NH4H2PO4 0,4% em HNO3 0,2%) com diluição final 
1:5. Para o estudo de otimização das condições analíticas, a 
AXR foi adicionada de solução padrão de Cd para obter uma 
concentração de 1,1µgL-1. As condições analíticas do forno 
foram estabelecidas empregando planejamento fatorial e, 
posteriormente, os parâmetros de mérito foram determinados. 

Resultados: os resultados foram: temperatura de pirólise 
- 700ºC, tempo de pirólise - 20s, temperatura de atomiza-
ção - 1800ºC, NH4H2PO4 como modificador em solução e 
iridium como permanente. As faixas lineares foram de 0 a 
0,85µgL-1 e 0,8 a 2,8µgL-1 (n=3) com equações de regressão 
linear, Abs = (0,1150 ± 0,004)CCd - (0,0008± 0,0020) e Abs 
= (0,1236 ± 0,0039)CCd + (0,0094 ± 0,0063); coeficientes de 
determinação, R2= 0,9933 ± 0,0016 e R2=0,9947 ± 0,0132, 
respectivamente; LD=0,1µgL-1; LQ=0,4µgL-1 e Mo=0,50 
±0,03pg (1% ABS). Os resultados demonstraram que não há 
efeito de matriz nas faixas de concentração utilizadas, porém 
foi assumido realizar a curva de calibração com a matriz, 
devido ao acúmulo de resíduos carbonáceos observados ao 
longo de várias análises. Dopando a AXR com as concentra-
ções de 0,9; 1,5 e 2,5µgL-1(n=5), a precisão intra ensaio foi 
de 9,2; 13,1 e 9,2%; a inter ensaio foi de 13,1; 19,1 e 19,0%; 
respectivamente e a recuperação (n=7) variou de 78,1 ± 8% 
a 103 ± 11%. 

Discussão: A exatidão e a precisão do método estão 
de acordo com o recomendado pela ePA (1992) e AoAc 
(1993), exceto para o maior nível (2,5 µgL-1), porém se 
considerarmos que a matriz é complexa os resultados estão 
aceitáveis. Das seis amostras analisadas todas apresentaram 
concentração abaixo do LQ do método (0,4µg/L). 

Apoio: FAPeMIG, LATo.
Agência de Fomento: FAPeMIG

AN14 - AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE NO 
TEOR DE GOSSIPOL EM CAROÇO DE ALGODÃO 
(GOSSIPIUM HIRSUTUM)

RoMeRo, A.c.1; MARIANo, I.c.1; uLIANA, R.P.1; 
LouvANDINI, h.1; ABDALLA, A.L.1

1. CENA/USP - Centro de Energia Nuclear na Agricultura - USP 
(Avenida Centenário, 303 - São Dimas)

Introdução: O gossipol é um alcalóide polifenólico tóxico 
presente em plantas do gênero Gossipium, como o algodão 
(Gossipium hirsutum). o caroço de algodão é um co-produto da 
indústria de extração da fibra e do óleo e, embora seja utilizado 
na alimentação de ruminantes, considerados menos sensíveis 
a ação tóxica do gossipol, o teor deste composto deve ser 
mensurado a fim de proporcionar uma alimentação inócua na 
porcentagem de adição a ser adotada. Para tanto, é necessário 
considerar as variações individuais no teor de gossipol intrínse-
cas a esse material para o preparo da amostra analítica. o teor 
de gossipol pode diferir em função de fatores como a variedade 
e o posicionamento do caroço na planta, entre outros. Alguns 
estudos correlacionaram o teor de gossipol com a quantidade e 
tamanho de glândulas de gossipol presentes por mm2 no caroço, 
entretanto, foram analisadas apenas algumas variedades.

objetivo: com este estudo, objetiva-se analisar a varia-
bilidade no teor de gossipol utilizando cromatografia líquida 
de alta eficiência, visando obter subsídios para avaliar qual 
seria a amostra analítica adequada para este material. Foram 
analisados com relação ao peso e teor de gossipol, 25 caroços 
de algodão IAc 25-RMD.

Metodologia: A metodologia proposta por Wang (1987) 
foi utilizada, com algumas modificações. Os caroços des-
cascados foram pesados, triturados, macerados em acetona 
(10 mL) por 16h, filtrados em papel de filtro sob vácuo, com 
3 lavagens do resíduo com 2 mL de acetona; o filtrado foi 
seco e redissolvido em 10 mL de clorofórmio:ácido acético 
(99:1, v⁄v). A cromatografia foi realizada utilizando coluna 
Zorbax C18 (250 x 4,6 mm, i.d. 5 μm), eluição gradiente 
(80:20; metanol-0,1% ácido ortofosfórico:água, 70:30, v⁄v e 
clorofórmio), com fluxo de 1,1 mL.minuto-1 e quantificação 
a 254nm (detector de arranjo de fotodiodos).

Resultados: A média de peso dos caroços foi de 0,064 
g (&#+177;0,011 g) e a proporção média de cascas corres-
pondeu a 37% (&#+177;2,6) do peso do caroço íntegro. A 
média do teor de gossipol foi de 0,09% (&#+177;0,12) com 
CV=126%; houve uma freqüência de 96% entre 0,04 e 0,1% 
de gossipol (0,04 a 0,64%). Não houve correlação entre con-
centração de gossipol e peso do caroço.

Discussão: A variabilidade observada confirma que a 
quantidade de amostra analítica é fundamental para quan-
tificar adequadamente o teor gossipol e para a definição da 
quantidade de caroço de algodão a ser adicionada na alimen-
tação animal, evitando que a subestimação deste composto 
provoque toxicidade por sua ingestão acima do nível máximo 
tolerado pelo animal. Numa segunda etapa, a recomendação 
da AOCS de utilizar 5 g (aproximadamente 78 caroços) 
para a amostra analítica no teor de gossipol observado será 
analisada com relação à variabilidade e comparada com os 
resultados deste estudo.

Agência de Fomento: FAPESP (2009/51265-9) e CNPq 
(578541/2008-4)
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AN15 - METODOLOGIAS ANALÍTICAS EM MECÔ-
NIO DO BIOMARCADOR DA EXPOSIÇÃO FETAL 
AO ÁLCOOL: REVISÃO

SANToS, F.S.1,2; FuRTADo, e.F.2,1

1. FCFRP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto (Av do café, sn, Ribeirão Preto-SP)
2. FMRP - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (Hospital 
das Clínicas - Av Bandeirantes, 3900, 3º andar, sala 333, Ribei-
rão Preto)

Introdução: Ésteres etílicos de ácidos graxos (FAEE) 
são utilizados como biomarcador direto da exposição fetal 
ao álcool, pois são produzidos pela metabolização fetal não 
oxidativa do álcool que atravessou a barreira placentária. 
esses metabólitos são depositados no mecônio, que começa 
a ser formado a partir da 12ª semana gestacional, garantindo 
uma janela ampla de exposição.

objetivo: obter o histórico das metodologias nos últimos 
anos, destacando-se as mais frequentes nos estudos e as recen-
tes inovações através de uma revisão de estudos publicados 
que quantificaram FAEEs em mecônio como biomarcador da 
exposição fetal ao álcool.

Metodologia: Realizou-se revisão bibliográfica no banco 
de dados Pubmed, utilizando os descritores meconium, alco-
hol, fatty acid ethyl ester. Foram encontrados 39 trabalhos, 
dos quais foram selecionados 26 artigos, sendo excluídos 
estudos in vitro, com animais e artigos de revisão. em cada 
artigo foram identificadas a quantidade de mecônio utilizada, 
a técnica de extração, quantificação e detecção dos FAEEs.

Resultados: Foram encontrados artigos publicados no 
período de 1999 a 2011, sendo que dos 26 artigos, 16 foram 
publicados a partir de 2008. A técnica de extração de FAEEs 
mais freqüente, sendo encontrada em 19 trabalhos, foi a ex-
tração líquido-líquido seguida de extração em fase sólida e a 
mais recente e inovadora foi a microextração em fase sólida 
por headspace (validada em 2009 e aperfeiçoada em 2010 e 
2011). Em relação à metodologia de separação e quantificação 
dos FAees, foram encontrados quatro artigos que utilizaram 
cromatografia líquida de alta eficiência acoplada ao espectrô-
metro de massas e 22 artigos que utilizaram cromatografia 
gasosa, sendo que 11 são acoplados ao detector de ionização 
de chamas e 11 ao espectrômetro de massas.

Discussão: Os estudos de quantificação de FAEEs em 
mecônio são recentes e se intensificaram no final da última 
década, porém há poucos estudos sobre validação de méto-
dos. As metodologias evoluíram de forma a minimizar ou 
findar o uso de solventes orgânicos, diminuir etapas manuais 
e a quantidade de mecônio, otimizar o tempo e custo das 
análises e aumentar a sensibilidade do método. Dentre as 
metodologias mais inovadoras está a extração dos FAEEs 
pela microextração em fase sólida por headspace seguida de 
separação e quantificação por cromatografia gasosa acopla-
da ao espectrômetro de massas. As inovações dos métodos 
para quantificação de FAEEs em mecônio contribuem com 
o diagnóstico precoce de crianças afetadas pelo álcool du-
rante a gestação, permitindo que as intervenções clínicas e 
educacionais sejam mais eficazes.

Agência de Fomento: cNPq

AN16 - METODOLOGIAS DE PREPARAÇÃO DE 
AMOSTRAS E APLICAÇÃO DA CROMATOGRA-
FIA EM FASE GASOSA NA ANÁLISE DE AGENTES 
QUÍMICOS DE GUERRA E OUTROS TOXICANTES 
AMBIENTAIS

cAvALcANTe, S.F.A.1

1. CTEx - Centro Tecnológico do Exército (Aa. das Américas 
28705, Barra de Guaratiba, Rio de Janeiro, Brasil)

Introdução: A Cromatografia em Fase Gasosa (CG) é um 
método conveniente para análise de um vasto conjunto de 
substâncias orgânicas, tais como agentes químicos de guer-
ra e pesticidas, dentre outros toxicantes ambientais. Logo, 
apresenta emprego dual, civil e militar, para identificação 
de contaminação de áreas e mananciais, por exemplo. Neste 
sentido, nossa equipe tem trabalhado em uma área analítica 
ainda pouco explorada em nosso País e busca apresentar a 
experiência adquirida ao longo dos últimos anos. 

objetivo: Análise química via cG de amostras contendo 
agentes químicos de guerra, pesticidas e armas não-letais que 
podem gerar contaminação ambiental.

Metodologia: Diferentes matrizes (água contaminada, 
solventes e líquidos orgânicos, pisos e assoalhos, aerossóis 
e outros sistemas propelentes contendo agentes de disper-
são contra distúrbios públicos) obtidas de laboratórios de 
referência civis e militares foram preparadas, utilizando 
metodologias de abertura e preparo para análise em sistema 
cromatógrafo Agilent 7890A acoplado a detector por espec-
trometria de massas Agilent 5895c e detectores FID, NPD 
e FPD.

Resultados: Seis amostras aquosas, três amostras de lí-
quido orgânico, três amostras de pisos de laboratório foram 
analisados, bem como aerossóis e outros sistemas propelentes 
de contendo agentes contra distúrbios, todos via cG. em 
quatro das amostras aquosas foram encontrados toxicantes 
relevantes, bem como em duas das orgânicas e duas de piso.

Discussão: Das seis amostras aquosas analisadas, a me-
todologia de filtração e/ou extração líquido-líquido e deriva-
tização por sililação permitiu em quatro delas a identificação 
de substâncias que podem ser usadas como agentes químicos 
de guerra, seus precursores ou respectivos produtos de de-
gradação, tais como mostardas nitrogenadas e sulfuradas. 
Das três amostras orgânicas analisadas, duas apresentaram 
agentes químicos de guerra via metodologia de filtração 
e análise direta por cG ou do material derivatizado. Duas 
das amostras de piso, após extração conveniente, mostrou 
o mesmo resultado obtido nas amostras líquidas aquosa e 
orgânica. A cG ainda foi empregada para análise do teor de 
orto-clorobenzalmalononitrila (cS) em armamento não-letal 
de forma confiável e reprodutível.

Agência de Fomento: FINeP
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AN17 - VALIDAÇÃO DE MÉTODO PARA DETER-
MINAÇÃO DE 1-HIDROXIPIRENO URINÁRIO

RoDRIGueS, k.1; MARDeR, L.S.1; PeTeRSeN, G.o.1; 
MAchADo, J.B.1; chATkIN, J.M.1; ThIeSeN, F.v.1

1. PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul (Avenida Ipiranga, 6681)

Introdução: os hidrocarbonetos Aromáticos Policícli-
cos (hAPs) são gerados a partir da combustão incompleta 
de matéria orgânica como carvão e tabaco. o benzopireno 
é um HAPs e seu metabólito principal é o 1-hidroxipireno 
(1-ohP). estes compostos estão associados a diversos tipos 
de cânceres.

objetivo: o objetivo desse estudo é validar o método para 
detecção de 1-ohP urinário atendendo as normas da Agên-
cia Nacional de vigilância Sanitária, para posteriormente 
empregá-lo na avaliação da exposição a HAPs.

Metodologia: Inicialmente, 2,5 mL de urina foram dilu-
ídos com 5 mL de tampão acetato pH 5,0 e adicionados 10 
uL de ß-glucuronidase/arilsulfatase. Após 2 horas a 37oC 
foi realizada extração em fase sólida em cartucho C18 
(500mg) adicionando, na ordem a seguir, 2mL de metanol, 
5mL de água Milli-Q, a amostra, 6mL de metanol e 2 mL de 
isopropanol . O extrato foi concentrado sob ar comprimido 
e ressuspendido com 250uL de metanol para injeção em 
Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência com detector de 
fluorescência ( comprimento de onda de excitação de 242 
nm e de emissão de 388 nm) e coluna C18. A fase móvel 
utilizada foi metanol:acetonitrila:água 35:35:30 (v/v/v), 1mL/
min. Para validação do método foram determinados limite 
de detecção (LD), limite de quantificação (LQ), linearidade, 
precisão interdia e intradia, recuperação, robustez e estabili-
dade. As recuperações absoluta e relativa foram determinadas 
adicionando padrão de 1-ohP em água nas concentrações 
baixa, média e alta da curva de calibração.

Resultados: O coeficiente de correlação foi superior a 
0,999 no intervalo de 0,1 a 10,0ng/mL, sendo o limite de 
detecção de 0,045ng/mL e o limite de quantificação de 0,1ng/
mL com coeficiente de variação (CV) de 3,4% e exatidão de 
97,6%. os valores de precisão intra e inter-ensaio apresenta-
ram CV de 5,4 a 12,7% e exatidão de 87,2 a 93,0%.

Discussão: o método apresentou linearidade, sensibi-
lidade, recuperação, precisão e exatidão dentro dos limites 
aceitáveis os resultados mostraram-se satisfatórios, pois 
foram atendidos todos os parâmetros da ANvISA e o método 
demonstrou ser viável para rotina laboratorial após aplicação 
em amostras reais.

Agência de Fomento: cNPq, FAPeRGS

AN18 - DETERMINAÇÃO DE SELÊNIO EM URINA 
POR ET AAS UTILIZANDO PALÁDIO/MAGNÉSIO 
COMO MODIFICADOR QUÍMICO

RAMoS, T.D.1; MoReIRA, M.F.R.1

1. FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz (Avenida Brasil, 4365. 
Bonsucesso. Rio de Janeiro/RJ)

Introdução: o selênio (Se) é um micronutriente essencial 
para a saúde humana e tem sido conhecido por sua ação antio-
xidante na enzima glutationa peroxidase (GPx), protegendo as 
membranas celulares do dano oxidativo. Baixos níveis de Se 
têm sido descritos em diversas condições, como as doenças 
cardiovasculares, câncer e algumas cardiopatias congestivas. 
A doença de chagas é causada por infecção com o protozo-
ário Trypanosoma cruzi e afeta 13 milhões de pessoas nos 
países latino-americanos. o Se é essencial para a resistência 
à infecção por T. cruzi experimental e é diminuído em soros 
de pacientes chagásicos com cardiopatia grave. A determina-
ção de Se em matrizes biológicas é importante para avaliar 
o estado nutricional e prevenir possíveis efeitos tóxicos, já 
que existe um intervalo estreito entre a sua essencialidade e 
toxicidade.

objetivo: este estudo tem por objetivo estabelecer me-
todologia analítica para determinação de selênio em urina, 
através da técnica de espectrometria de absorção atômica 
eletrotérmica, utilizando modificador químico Paládio/
Magnésio.

Metodologia: As amostras de urina foram mantidas con-
geladas a -4 ºC. Os materiais que foram reutilizados, foram 
devidamente descontaminados no processo de lavagem.

Resultados: Nos resultados, foram encontradas as tempe-
raturas ótima de pirólise que, em meio aquoso, foi de 1400°C, 
e a de atomização 2000°C. Na urina, estas temperaturas foram 
1300°C e 2000°C, respectivamente. A diluição de 10 vezes 
em ácido nítrico 0,2% (v/v) se mostrou ideal, pois apresenta 
um bom sinal em comparação aos demais. Verificou-se uma 
linearidade até 100 &mug/L para ambas as curvas aquosa e 
matriz. E a massa de modificador a ser usada é a 15 &mug 
Pd/10 &mug Mg, visto que atende ao estudo e o torna menos 
dispendioso.

Discussão: No Brasil, a carência de estudos e a falta de 
um banco de dados com informações dirigidas à exposição, 
toxicidade e carência do selênio, principalmente em pacientes 
chagásicos, conduzem à necessidade de projetos, que possam 
embasar a introdução de programas de ação para suplementa-
ção com Se, em pacientes chagásicos com disfunção ventri-
cular leve ou moderada, buscando resultados de prevenção/
reversão da disfunção cardíaca. Portanto, a implantação de 
metodologias sensíveis e específicas para a determinação 
desse elemento é fundamental neste tipo de investigação. 
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AN19 - DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS ESSEN-
CIAIS E TÓXICOS EM SÊMEN BOVINO UTILI-
ZANDO A ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM 
PLASMA ACOPLADO (ICP-MS) COM INTRODU-
ÇÃO DIRETA DA AMOSTRA

AGuIAR, G.F.M.1; BATISTA, B.L.1; RoDRIGueS, J.L.1; 
BARBoSA JúNIoR, F.1

1. FCFRP-USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribei-
rão Preto - USP (Avenida do Café s/n - Monte Alegre - 14040 903 
- Rib. Preto - SP - Brasil)

Introdução: Os minerais exercem efeito direto sobre a 
reprodução, por isso a análise destes elementos em sêmen é 
fundamental para se garantir o êxito do processo reprodutivo 
e a qualidade do sêmen. A análise de elementos traço utili-
zando IcP-MS apresenta vantagens devido a sua capacidade 
analítica multielementar, alta sensibilidade, baixo limite de 
detecção, utilização de pequeno volume de amostra e possi-
bilidade de introdução direta, no caso do sêmen, a maioria 
dos métodos descritos requer digestão da amostra resultando 
em maior tempo de análise e risco de contaminação.

objetivo: Desenvolver um método rápido e simples para 
a determinação de 15 elementos em sêmen por IcP-MS e 
aplicar este método para a análise de 41 amostras de sêmen 
bovino.

Resultados: Foi utilizado o instrumento eLAN DRc II 
IcP-MS. As amostras de sêmen foram diluídas na proporção 
1:50 em solução diluente (0,01% v/v de Triton X-100 e 0,5% 
v/v de HNO3). As curvas de calibração foram preparadas em 
solução diluente e foram avaliados os padrões internos Rh, Ir e 
y. calibração por ajuste de matriz e digestão das amostras em 
microondas foram realizadas para avaliação da interferência 
da matriz. Como não existem materiais de referência, foram 
realizadas análises por FAAS e GFAAS. A diluição 1:50 foi 
escolhida após estudos preliminares. os resultados obtidos 
com a calibração em meio aquoso e por ajuste de matriz e após 
digestão das amostras foram concordantes para a maioria dos 
elementos, exceto As, Se, I, Ni e Co que foram então avaliados 
utilizando a cela de reação dinâmica (DRc) com o gás de 
reação H2. Os limites de detecção foram: 0,262; 0,003; 0,168; 
0,004; 0,004; 0,026; 0,007; 0,007; 0,033; 0,002; 0,005; 0,002; 
0,003; 0,002 e 0,020µg L-1 para Ca, Cu, Fe, Mg, Zn, I, Mo, 
As, Se, co, Ba, cs, Mn, Pb e Ni respectivamente. cu, Mn e 
Se foram determinados por GFAAS e ca, Fe, Mg e Zn por 
FAAS. em seguida, foram analisadas 41 amostras de sêmen.

Discussão: os resultados obtidos por IcP-MS e calibração 
em meio aquoso foram semelhantes aos obtidos por GFAAS 
e FAAS. Para Ni foi fundamental a utilização do DRc para 
eliminar interferências espectrais.

conclusão: A possibilidade de utilização desta técnica 
em rotina foi demonstrada através dos resultados obtidos na 
determinação de 15 elementos em sêmen por IcP-MS, com 
introdução direta da amostra e calibração em meio aquoso. 
A aplicação do método permitiu observar que há correlação 
entre a concentração da maioria dos elementos entre animais 
de diferentes raças.

AN20 - ANÁLISE MULTIELEMENTAR EM FOLHAS 
DE TRADESCANTIA PALLIDA CULTIVADAS EM 
DIFERENTES SOLOS

XAVIER, B.O.1; cARvALho-oLIveIRA, R.2,3; MIeLLI, 
A.c.2,3

1. UNASP - Universidade Adventista de São Paulo (São Paulo, 
SP, Brasil)
2. INAIRA - Instituto Nacional de Análise Integrada de Risco 
Ambiental (São Paulo, SP, Brasil)
3. HC FMUSP - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da USP (São Paulo, SP, Brasil)

Introdução: As plantas acumulam metais devido a vários 
fatores: disponibilidade do elemento, característica da planta 
(espécie, idade, reprodução), temperatura local, umidade dis-
ponível e características do substrato. Alguns desses elementos 
fazem parte da demanda fisiológica da planta e, em concen-
trações superiores a essa demanda, não só conseguem efeito 
tóxico, mas também podem entrar na cadeia trófica, acumu-
larem e apresentarem uma ameaça potencial à saúde humana.

Objetivo: Identificar e quantificar elementos traços pela 
análise de Fluorescência Dispersiva por Raios X (FRX-DE) 
em folhas de T. pallida cultivadas em diferentes solos. 

Metodologia: As plantas foram cultivadas em floreiras 
com tipos diferentes de solos: Padrão (mistura duas partes de 
terra compostada, uma parte de terra especial para hortaliças, 
uma parte de vermiculita expandida e ¼ de parte de húmus 
de minhoca) atualmente utilizado para o cultivo da T. pallida, 
orgânico (mistura de compostos orgânicos em decomposição 
casca de frutas, sementes, folhas secas de plantas, borra de 
café, terra, húmus de minhoca, esterco de galinha, casca de 
arroz carbonizada, um pouco de calcário e serragem) e Quími-
co (composto por farinha de osso, torta de mamona, calcário 
e terra). Todas as floreiras permaneceram no mesmo local, 
sob as mesmas condições climáticas, com exposição de três 
meses. Após este período, folhas de T. pallida e amostras dos 
solos foram coletadas para análise na FRX-DE cuja técnica 
permite a aferição e identificação dos elementos químicos pre-
sentes em vários tipos de amostras desde o Na até o u e por ser 
eficiente para o monitoramento ambiental. Os dados obtidos 
foram avaliados utilizando análise de variância (ANovA) e 
o Método de Tukey e Spearman’s. Os resultados das folhas 
e dos solos menores foram correlacionados e significativos 
quando menores que 5% (p < 0,05). 

Resultados: Das análises realizadas nas folhas de T. pallida 
encontramos os elementos Mn, Fe e Ba, respectivamente, em 
maior quantidade nos solos químico > orgânico> padrão; nos 
solos, os elementos encontrados em maior concentração foram 
Fe e Mn. Quando correlacionados os resultados das folhas e dos 
solos, houve significância para os elementos Fe e Cu (p < 0,01). 

Discussão: Neste estudo, a exposição crônica com T. 
palllida em diferentes tipos de solos, priorizando a área de 
biomonitoramento ambiental, foi capaz de demonstrar, a 
bioacumulação dos elementos Fe e cu quando correlacio-
nados aos resultados obtidos entre as folhas de T. pallida e 
os diferentes tipos de solos. 

Agência de Fomento: FFMuSP e INAIRA
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AN21 - DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO ANA-
LÍTICO POR HPLC PDA/FD/MS PARA DETERMI-
NAÇÃO DE PRODUTOS DE DEGRADAÇÃO DO 
ATIVO CLORIDRATO DE DOXORRUBICINA

uLTRAMARI, M.A.1; FIGueIReDo, N.G.1; DöRR, 
F.A.1; SILvA, D.o.2; PINTo JúNIoR, e.1

1. FCF-USP - Universidade de São Paulo (Av. Prof. Lineu Pres-
tes, 580 - bloco 17)
2. UINIFESP - Universidade Federal de São Paulo (Rua Prof. 
Artur Riedel, 275-Jd. Eldorado - Diadema-São Paulo)

Introdução: o lançamento pela Agência Nacional de 
vigilância Sanitária (ANvISA) de uma nova versão da 
Resolução RE nº 1 de 29 de julho de 2005, Guia para re-
alização de Estudos de Estabilidade, trará uma exigência 
maior quanto ao monitoramento dos produtos de degradação 
dos medicamentos e métodos analíticos correspondentes. A 
nova resolução preconiza que os produtos de degradação, 
dependendo da concentração encontrada, sejam notificados, 
identificados e/ou qualificados, sendo que, nesta última etapa 
deve-se indicar a toxicidade do composto. Assim é possível 
se garantir, de maneira inquestionável, a eficácia e segurança 
do produto. Por essa razão, torna-se necessário o desenvolvi-
mento de métodos analíticos específicos para determinação 
e quantificação dos produtos de degradação. 

objetivo: o objetivo deste trabalho foi desenvolver um 
método analítico por hPLc com diferentes detectores (PDA, 
Fluorescência e MS) capaz de determinar os produtos de 
degradação do antineoplásico Cloridrato de Doxorrubicina. 
Posteriormente este método será adaptado para uma croma-
tografia semi-preparativa, a fim de se separar os produtos de 
degradação encontrados para testar sua toxicidade “in vitro”. 

Metodologia: o método foi desenvolvido utilizando-se 
uma coluna de fase reversa Luna C18 (150 x 3,0 mm, diâ-
metro de partícula=3&mum). A fase móvel é composta de 
MeOH:tampão fosfato pH=3(45:55) e o método é isocrático. 
os &lambda utilizados para o monitoramento dos compostos 
são: &lambda =235nm (PDA); &lambda excitação=235nm 
e &lambda emissão=550nm (fluorescência). A detecção por 
massas foi realizada utilizando-se eSI em modo positivo. 
A metodologia foi desenvolvida sem etapa de extração ou 
purificação.

Resultados: o método possui os seguintes parâmetros: 
Tempo de corrida: 30 minutos; tempo de retenção do ativo: 
15 min. Tempo de retenção dos produtos de degradação: entre 
4-13 minutos; fluxo 0,3 mL.min-1. Na detecção por espectro-
metria de massas o íon do ativo monitorado possui m/z=544 
e o principal produto de degradação m/z=398. Resultados 
preliminares indicam que o ativo é relativamente estável 
em meio ácido (HCl 0,05M) e muito pouco estável em meio 
básico (NaOH 0,05M), na concentração de 100&mug.mL-¹. 

Discussão: O método desenvolvido se mostrou eficiente 
e capaz de detectar os possíveis produtos de degradação do 
antineoplásico Cloridrato de Doxorrubicina. 

Agência de Fomento: cAPeS, cNPq, FAPeSP

AN22 - OTIMIZAÇÃO DA DERIVATIZAÇÃO ONLI-
NE PARA A DETERMINAÇÃO DE FLUOXETINA E 
NORFLUOXETINA EM PLASMA POR LPME-GC/
MS

oLIveIRA, A.F.F.1; ReZeNDe, T.G.D.1; FIGueIReDo, 
e.c.1; SANToS NeTo, A.J.2,1

1. UNIFAL-MG - Universidade Federal de Alfenas (R. Gabriel 
Monteiro da Silva 714, Alfenas-MG)
2. USP-SC - Universidade de São Paulo ( Av. Trabalhador São 
Carlense, 400 São Carlos - SP)

Introdução: A fluoxetina (FLU) é o antidepressivo mais 
prescrito no mundo para depressão maior e outras doenças 
importantes, além de sua forma inalterada, seu metabólito 
ativo, a norfluoxetina (NOR), também possui atividade. A 
determinação dos níveis plasmáticos dessas substâncias se 
faz necessária para fins de monitorização terapêutica, estudos 
farmacocinéticos e de intoxicações. Técnicas miniaturizadas 
como a LPMe vêm sendo utilizadas no preparo de amostras, 
sendo simples, sensíveis, e ambientalmente apropriadas. A 
cromatografia líquida é tida como técnica de escolha para 
análise de FLu e NoR, pois em suas formas inalteradas, são 
incompatíveis com análise por cromatografia gasosa (GC), o 
que seria de interesse pela simplicidade e baixo custo desta 
técnica. Processos de derivatização tornam esses analitos 
adequados a essa análise, sendo o processo online promissor 
devido ao baixo consumo de derivatizante, bem como a não 
adição de etapas no preparo de amostra.

objetivo: esse trabalho objetiva a otimização das variá-
veis que interferem na derivatização online de FLu e NoR 
para a análise de amostras de plasma por LPMe-Gc/MS.

Metodologia: usou-se um Gc/MS Shimadzu® com auto 
amostrador, injeção de 1 µL de derivatizante e de 1 µL de 
amostra. Foram avaliados a vazão do gás de arraste, a tem-
peratura do injetor e da coluna, a velocidade do embolo na 
injeção, a utilização de alta pressão na injeção (hPI), o tipo de 
liner e de solvente. As variáveis foram avaliadas quanto a sen-
sibilidade, precisão e resolução cromatográfica dos analitos.

Resultados: Um planejamento fatorial foi montado a fim 
de verificar a influência da vazão e temperatura do injetor e 
coluna sendo otimizados os valores de 1,7 ml/min, 300 °C 
e 140 °C respectivamente, a velocidade do embolo e o tipo 
de liner interferiram principalmente na resolução cromato-
gráfica sendo que a velocidade alta e o liner split foram os 
mais adequados, o uso de hPI favoreceu a sensibilidade e 
precisão dos ensaios sendo otimizada a pressão de 250 kPa. 
os solventes testados foram escolhidos levando em conta o 
processo de extração por LPME. Tolueno, acetato de etila, 
n-octanol, e éter hexílico foram testados sendo que o último 
proporcionou maior precisão à derivatização.

Discussão: A avaliação das variáveis quanto à precisão foi 
de grande importância, visto que algumas proporcionariam 
métodos inviáveis. o método otimizado mostrou-se viável 
para análise de FLu e NoR por LPMe-Gc/MS, sendo 
que estudos iniciais demonstraram que os analitos são bem 
extraídos e detectados por esse método.

Agência de Fomento: cAPeS
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AN23 - DETERMINAÇÃO SIMULTÂNEA DE TO-
PIRAMATO, FENITOÍNA E FENOBARBITAL EM 
PLASMA EMPREGANDO CROMATOGRAFIA A 
GÁS COM DETECTOR DE NITROGÊNIO E FÓS-
FORO APÓS DERIVATIZAÇÃO COM HIDRÓXIDO 
DE TETRAMETILANILÍNEO (TMAH)

hAhN, R.1; SANToS, T.1; SILvA, J.2; SILvA, c.2; LIN-
DeN, R.1

1. Feevale - Universidade Feevale (Rodovia RS 239 n. 2755, 
Novo Hamburgo-RS, Brasil)
2. Santa Casa - Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto 
Alegre (Rua Professor Annes Dias S/N, Porto Alegre-RS, Brasil)

Introdução: o topiramato (TPM) é um fármaco ampla-
mente utilizado para o tratamento da epilepsia refratária a 
outros fármacos, frequentemente em politerapia com outros 
anticonvulsivantes. A faixa terapêutica de concentrações 
plasmáticas recomendada para o TPM não é consensual e 
normalmente é estabelecida entre 2 e 20 µg/mL, sendo fre-
quentemente associada a resultados terapêuticos adequados 
e menor incidência de efeitos adversos. 

objetivo: Foi desenvolver e validar um método para 
determinação simultânea de topiramato, fenitoína (FNT) e 
fenobarbital (FNB) em plasma por cromatografia gasosa 
empregando detector de nitrogênio e fósforo (cG-DNP). 

Metodologia: Foram obtidas amostras de 22 pacientes em 
terapia com TPM e outros anticonvulsivantes, colhidas em 
condições de vale. o sangue foi colhido para tubos contendo 
eDTA e o plasma foi separado após centrifugação. uma alí-
quota de 100 µL de plasma foi adicionada de padrão interno 
(MPPH, 50 µg/mL) e tampão tris pH 9, homogeneizada 
e extraída com acetato de etila. Após evaporação da fase 
orgânica, o extrato seco foi retomado com 100 µL de uma 
solução metanólica 0,07 M do agente metilante TMAH e 
uma alíquota de 2 µL foi injetada no CG-DNP. A separação 
ocorreu em uma coluna midbore ov-1, com vazão de hélio 
de 4 mL/min e programação de temperatura de 170 a 270 °C. 
Foram avaliados os parâmetros de validação usuais. 

Resultados: O tempo total da análise cromatográfica foi 
de 15 minutos, com tempos de retenção de 8,13 min para 
FNB; 10,45 min para TPM, 11,36 min para a FNT e 12,3 min 
para o MPPH. O intervalo dinâmico foi 1 a 50 µg/mL para 
TPM e FNT e de 1 a 100 µg/mL para o FNB. As curvas de 
calibração apresentaram heteroscedasticidade significativa, 
sendo selecionada a regressão com fator ponderal 1/x, o 
qual apresentou o menor erro relativo percentual acumulado 
(∑E.R.%). A exatidão foi entre 92 e 108% e a precisão foi 
entre 2,5 e 9,3%. A média das concentrações de TPM foi de 
3,5 µg/mL (1,3 a 6,4 µg/mL), sendo que 5 amostras (23%) 
apresentaram concentrações inferiores ao limite inferior da 
faixa terapêutica proposta. 

Discussão: Foi desenvolvido e validado um método para a 
determinação simultânea de topiramato, fenitoína e fenobar-
bital por cG-DNP. o método apresenta como características 
vantajosas a velocidade, rapidez e pequeno consumo de amos-
tra, apresentando desempenho adequado para sua utilização 
no MT de topiramato, fenitoína e fenobarbital.

AN24 - ESTUDO DA DEGRADAÇÃO DA AMOXICI-
LINA E CARACTERIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS 
DE DEGRADAÇÃO POR HPLC-UV-ESI-MS PARA 
DETERMINAÇÃO EM AMOSTRAS DE ÁGUA

FIGueIReDo, N.G.1; PINTo JuNIoR, e.1

1. FCF USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas USP (Av. 
Prof. Lineu Prestes, 580 Bl 17)

Introdução: A amoxicilina é um antibiótico β lactâmico de 
largo espectro amplamente utilizado na medicina humana e 
veterinária. Seu aporte no ambiente ocorre via lançamento de 
efluentes municipais e industriais e acarreta na contaminação 
dos corpos hídricos e no desenvolvimento de microorganis-
mos resistentes devido à capacidade limitada de remoção 
desta substância pelos processos de tratamento de água 
tradicionais. Sua detecção é difícil, devido à instabilidade 
do anel beta lactâmico que é degradado rapidamente pela 
ação de enzimas β lactamases ou por hidrólise química. A 
caracterização dos produtos de degradação formados nessas 
condições auxilia a avaliação da ocorrência da amoxicilina 
em meio aquático, mesmo após seu período de meia vida.

Objetivo: Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar a cinética de degradação da amoxicilina por hidrólise 
ácida, básica e pelo aumento de temperatura, além de carac-
terizar os produtos de degradação formados para posterior 
aplicação no monitoramento de amostras ambientais.

Metodologia: A degradação da amoxicilina foi induzida 
expondo-se uma solução aquosa (1mg/mL) à temperatura de 
80 ºC e à soluções de NaOH 1M e HCl 1M. Alíquotas dessas 
soluções foram coletadas de hora em hora e analisadas por 
cromatografia a líquido de alta eficiência com detecção por 
ultravioleta e espectrometria de massas. A metodologia analí-
tica foi otimizada utilizando-se coluna Zic hilic e acetonitrila/
água como fase móvel.

Resultados: obteve-se boa resolução entre os picos da 
amoxicilina e dos produtos de degração utilizando-se método 
isocrático (ACN:H2O 80:20), fluxo 0,2 mL/min, λ = 232 
nm (detector PDA) e ionização por eSI em modo positivo. 
A linearidade do método foi obtida numa faixa de 5 a 500 
mg/L e o limite de detecção obtido para a amoxicilina foi 
de 3 &mug/L.

Discussão: O tempo de exposição às condições degra-
dantes influenciou a degradação do composto, sem alterar 
significativamente o espectro de ultravioleta da amoxicilina. 
Tal fato está de acordo com relatos na literatura de que a 
abertura do anel beta lactâmico é o principal mecanismo 
de degradação. A identificação dos produtos de degradação 
pode ser realizada por espectrometria de massas. os dados 
do estudo comprovam a suscetibilidade da amoxicilina à va-
riações de ph e temperatura que podem naturalmente ocorrer 
em meio aquático. o método desenvolvido foi adequado para 
avaliar a ocorrência da amoxicilina nesse meio, mesmo em 
baixas concentrações, através da determinação de produtos 
característicos de sua degradação.
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AN25 - OTIMIZAÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍ-
TICA PARA A DETERMINAÇÃO DE CLORIDRATO 
DE IMIPRAMINA EM SORO HUMANO, UTILIZAN-
DO A CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA 
E ESPECTROFOTOMETRIA

TEIXEIRA, N.L.M.1; SuchARA, e.A.1

1. UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso (Av. Univer-
sitária, 3500, Setor Parque Universitário, Pontal do Araguaia- 
MT)

Introdução: os medicamentos vêm preocupando os 
profissionais de saúde, por se apresentarem como um dos 
principais agentes tóxicos responsáveis pelos casos de into-
xicações humanas.

Objetivo: Diante das dificuldades encontradas para a 
realização das análises nos casos de suspeita de intoxicações 
por fármacos este trabalho tem por objetivo estabelecer uma 
metodologia simples, eficiente e de baixo custo para a ex-
tração, identificação e quantificação do fármaco imipramina 
em soro humano. 

Metodologia: utilizou-se a otimização univariada e 
multivariada para a definição dos melhores parâmetros que 
influenciam a extração líquido- líquido (ELL), a cromato-
grafia em camada delgada (CCD) e a espectrofotometria no 
uv- vIS. os parâmetros otimizados na eLL foram volume de 
solvente, tempo de extração e quantidade de sal (NaCl). Na 
otimização multivariada foi aplicado o planejamento fatorial 
completo e a metodologia de superfícies de resposta. Para a 
quantificação, após a aplicação do fármaco, eluição e reve-
lação a mancha formada foi retirada com espátula, colocada 
em tubo de ensaio com solvente extrator e centrifugada, com 
posterior leitura por espectrofotometria. 

Resultados: Quanto à otimização univariada para extração 
do soro foi definido o etanol como o solvente de escolha, 
volume de 3 mL e tempo de extração de 2 minutos (1000 
rpm). Já com a superfície de resposta foi possível definir 
que a região do ótimo foi obtido no tempo de 6,25 minutos 
e o volume de solvente de 7,4 mL. Quanto aos parâmetros 
influenciáveis na CCD ficou definido: sistema de eluição (10 
mL) clorofórmio: metanol (9:1), volume aplicado na placa de 
10 μL e o reagente metóxido de potássio como revelador. A 
faixa linear encontrada foi de 2,3.10¬-3 a 7,2.10-4 mg mL-1. 
os valores de recuperação (nas concentrações de (2, 4 e 7 
.10-3) variaram de 85 ± 4,0 % a repetibilidade foi de 5,2 % 
e o limite de detecção e quantificação foi 7,7.10-4 e 2,3.10-3 
mg mL-1 respectivamente. 

Discussão: As otimizações univariada e multivariada 
mostraram-se boas ferramentas sendo as técnicas usadas no 
desenvolvimento do trabalho consideradas simples e pode-
rem ser desenvolvidas com menores recursos podendo assim 
funcionarem como alternativas para auxiliar no diagnóstico 
de intoxicações medicamentosas para imipramina. 

Agência de Fomento: cNPq

AN26 - VALIDAÇÃO DE MÉTODO ANALÍTICO 
PARA DETERMINAÇÃO DE META-CLOROFENIL-
PIPERAZINA (MCPP) EM URINA POR CROMATO-
GRAFIA LÍQUIDA ACOPLADA A ESPECTROME-
TRIA DE MASSAS (LC-MS/MS)
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Introdução: A meta-clorofenilpiperazina (mcPP) é uma 
nova droga sintética, frequentemente encontrada em danceterias 
e festas do tipo rave. Após o uso da mcPP, relatam-se efeitos 
como: sensação de bem-estar, agitação, euforia e alucinações, 
sendo esses efeitos comparáveis aos apresentados pelo MDMA. 
Entre os efeitos tóxicos causados pela mCPP, destacam-se: 
ansiedade, agitação, ataques de pânico, hipertensão arterial e 
taquicardia. Há relato de caso de intoxicação aguda com detec-
ção de mCPP em plasma e urina com níveis superiores a 300 
ng/mL, após ingestão de aproximadamente 90 mg de mCPP.

objetivo: o presente trabalho teve por objetivo desen-
volver e validar metodologia analítica para determinação de 
mcPP em urina, por LC-MS/MS.

Metodologia: Amostras de urina negativas foram enriqueci-
das com a substância em estudo e o padrão interno (ocPP), em 
seguida foram alcalinizadas, adicionados NaCl e extraídos com 
metil terc-butil éter. Após agitação e centrifugação, o extrato 
orgânico foi evaporado sob fluxo de N2 e ressuspendido com 
fase móvel, sendo injetado em seguida no sistema LC-MS/
MS. As análises foram realizadas em coluna C18 (4,6 mm x 
150 mm x 5 μm) e fase móvel composta de água:acetonitrila 
(75:25) e 0,1% de ácido fórmico. As análises foram realizadas 
com ionização por electrospray (positivo) em modo multiple 
reaction monitoring (MRM), sendo utilizado para identificação 
o tempo de retenção relativo ao padrão interno e duas transições 
(197 → 119; 197 → 154). Os parâmetros de confiança analitica 
estudados incluíram limite de detecção (LD) e quantificação 
(LQ), precisão, exatidão, recuperação e linearidade.

Resultados: o método apresentou LD de 5 ng/mL e 
LQ de 7,5 ng/mL. A precisão (% CV) foi de 4,8%; 3,4% e 
3,5% nos controles 25, 250 e 1000 ng/mL respectivamente 
(n=5). A exatidão foi de 92,1%, 88,5% e 89,6% para os 
respectivos controles. Por fim, a recuperação foi de 78,6%, 
77,9% e 77,8%, respectivamente. No estudo de linearidade, 
foi verificada a existência de heteroscedasticidade, por isso 
escolheu-se a ponderação de 1/x℘2 por apresentar menor 
valor na soma da porcentagem de erro relativo e coeficiente 
de correlação linear de 0,996.

Discussão: A metodologia desenvolvida será agora apli-
cada para investigação de intoxicações agudas causadas pela 
mcPP, em amostras provenientes do ccI-uNIcAMP.

Agência de Fomento: cNPq, cAPeS, FAPeSP
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AN27 - DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO  
ANALÍTICO POR HPLC-PDA PARA  
DETERMINAÇÃO DOS PRODUTOS DE  
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Introdução: A qualidade dos medicamentos depende 
de diversos fatores, como, por exemplo, a estabilidade do 
fármaco, avaliada pelos testes de estabilidade determinados 
pelas normativas da ANvISA. Durante o prazo de validade 
dos medicamentos, podem se formar produtos de degrada-
ção originados do fármaco e/ou excipientes, devido a, por 
exemplo, reações de oxidação ou fotólise. A identificação 
e quantificação dos produtos de degradação são de extrema 
importância e garantem a eficácia e segurança do medicamen-
to. Para que seja possível o monitoramento da formação dos 
produtos de degradação, se faz necessário o desenvolvimento 
de métodos analíticos específicos. 

objetivo: o objetivo do presente trabalho foi desenvolver 
um método para a identificação dos produtos de degradação 
dos fármacos lopinavir (LPv) e ritonavir (RTv) presentes 
no medicamento kaletra®, da Abbott, utilizado para o trata-
mento da AIDS⁄HIV. 

Metodologia: Primeiramente foram preparadas soluções 
de LPV e RTV em metanol 100%, nas concentrações de 
200 μg⁄ml e 50 μg⁄mL respectivamente. Um comprimido 
foi colocado em um balão de 25 mL contendo 15 mL de 
DCM 100% e submetido a homogeneização em vortéx por 
5 min. Logo após o volume foi acertado. 300 μL da solução 
foi submetida à filtração para minimizar a interferência dos 
excipientes na análise cromatográfica. O método foi desen-
volvido utlizando-se uma coluna de fase reversa Jupiter c18 
(250x4,60 mm diâmetro de partícula de 5 μm) e fase móvel 
composta por MeOH:H2O (70:30, v⁄v), com um fluxo iso-
crático de 1 mL⁄min e detecção UV (PDA). A eficiência do 
método foi verificada de acordo com a RE 899 da ANVISA 
sobre validação de métodos. Testes de degradação forçada, 
submetendo os ativos e o comprimido à hidrólise ácida (HCl 
0,1 M), hidrólise básica (NaOH 0,1 M), oxidação (H2O2 
30%), aquecimento (60˚C), umidade e fotólise (UV-B). 

Resultados: A metodologia desenvolvida apresentou co-
eficiente de linearidade para RTV de 0,998 e para o LPV de 
0,999; no teste de precisão intra e inter-ensaio o coeficiente de 
variação foi inferior a 2% para 3 pontos da curva. O método 
também se mostrou específico já que consegue separar com 
eficiência os produtos de degradação dos ativos. 

Discussão: Após os ativos LPv e RTv serem submetidos 
aos testes de degradação forçada, constatou-se que o RTv é 
instável tanto em meio ácido quanto em meio básico e que o 
LPv mostrou-se mais resistentes a estas condições e ambos 
se mostraram instáveis quando expostos à luz UV-B. Já nos 
ensaios de umidade e aquecimento, os ativos se mostraram 
estáveis. Para identificação dos produtos de degradação, foi 

utilizada a técnica de espectrometria de Massas, em modo 
de ionização por eletrospray em modo positivo e IonTrap 
como analisador de massas. o principal produto de degra-
dação do LPV apresentou m⁄z=447,3 e do RTV m⁄z=426,3. 
O método desenvolvido demonstrou ser capaz de identificar 
com eficiência os princípios ativos e seus principais produtos 
de degradação. 
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AN28 - ESPECIAÇÃO QUÍMICA DE ARSÊNIO 
EM ARROZ UTILIZANDO A CROMATOGRAFIA 
LÍQUIDA DE ALTO DESEMPENHO ACOPLADA À 
ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA 
ACOPLADO INDUTIVAMENTE (HPLC-ICP-MS)
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BARBoSA, F.1

1. FCFRP-USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
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Ribeirão Preto, SP, Brazil)

Introdução: o arroz (oryza sativa L.), importante com-
ponente da dieta do brasileiro, é o segundo cereal mais 
produzido no mundo. o Brasil é o mais importante produtor 
não asiático(IBGE, 2003). Esse cereal é especialmente efi-
ciente, comparando-se com trigo e a cevada, em acumular 
As no broto e na raiz(Williams et al., 2007). Então, o arroz 
representa uma fonte significativa de As, principalmente As 
inorgânico (Meharg et al., 2009; ATSDR, 2007). Portanto, 
a concentração de As total não é o melhor parâmetro para 
se avaliar o risco do As presente em alimentos (cullen and 
Reimer, 1989; Foa et al., 1984).

objetivo: Avaliação/desenvolvimento de métodos de 
separação cromatográfica e extração das espécies de arsênio 
do referido materiais de referência de arroz NIST. 

Metodologia: Extração por solventes (MeOH:H2O, 
TMAh:h2o, Meoh:TFA:h2o), com uso de ponteiras ou 
banho de ultra-som e extração assistida por microondas/bloco 
digestor utilizando ácido em diferentes concentrações (Dietz 
et al., 2007; Huang et al., 2010; Sanz et al, 2005)

Resultados: Testou-se dois métodos (Wangkarn e Pergan-
tis, 2000 e Le et al. 2000) utilizando cromatografia de parea-
mento iônico (C18, 5µm, 150x4.6mm). Em ambos os casos o 
As3+ e a AsB co-eluiram. Então, testou-se um método descrito 
por Sanz et al. (2005) utilizando cromatografia por troca aniô-
nica. este método motrou melhores resultados como resolução 
de pico e robustez.Soluções extratoras contendo metanol/água 
1:1 (v/v) (Liang et al., 2010), metanol 50% v/v com ácido 
trifluoracético 0,2M (Liang et al., 2010), água (Narukawa et 
al., 2008), HNO3 0,28M (Huang et al. 2010) foram testadas 
no NIST SRM1568a, mostrando ~28,7, ~34,9, ~17,9 e ~65,5% 
de recuperação, respectivamente. o arroz, 1,5g, seguido por 
extração com ácido nítrico 0,28M (Huang et al.,2010) mostrou 
ser simples e forneceu as maiores recuperações.

Discussão: Provavelmente, diferenças no grão (huang et 
al.,2010), influenciou a recuperação. Assim, reduziu-se a massa 
de amostra, utilizando 0,2g de amostra como sugerido por Sun 
et al. (2009) e o volume de 10mL de extratos HNO3 2%v/v.No 
mais, o uso de forno de microondas foi substituído por banho 
maria, que é mais simples, facilmente aplicável em rotina além 
de promover melhor distribuição de energia. o método otimi-
zado apresentou os seguintes limites de detecção para AsB, 
As3+, DMA, MMA e As5+ (3xDPbranco/Coeficiente angular) 
foram 0,1; 0,4; 0,1; 0,1 e 0,4 µg L-1, respectivamente. Portanto, 
utilizou-se esse método que apresentou boa recuperação (> 
85%) para aplicação em 10 amostras do Brasil. 

Agência de Fomento: Fapesp/cNPq

AN29 - QUANTIFICAÇÃO DE OPIÁCEOS EM SAN-
GUE TOTAL E HUMOR VÍTREO POR CROMATO-
GRAFIA GASOSA ACOPLADA À ESPECTROME-
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Introdução: Em geral, a avaliação da intoxicação em casos 
letais é feita através da análise da concentração sanguínea 
postmortem do agente tóxico envolvido, entretanto, a altera-
ção da natureza do espécime pelos fenômenos subseqüentes à 
morte limita a direta aplicabilidade de métodos validados para 
ensaios clínicos. O sangue obtido postmortem não é um fluido 
biológico homogêneo, a hemólise é comum nesses casos 
e, por essa razão, o sangue total é analisado geralmente. A 
análise de espécimes não convencionais como o humor vítreo, 
pode ser de grande valia em casos de indisponibilidade de 
sangue para coleta, além da maior facilidade de análise, já que 
se apresenta como uma matriz limpa. Nesse contexto post-
mortem, a análise de opiáceos é realizada com frequência. A 
aplicação de técnicas de hidrólise para determinação de mor-
fina total, e o emprego de derivatização são procedimentos 
necessários para detecção por Gc-MS.

objetivo: Desenvolver e validar um método para deter-
minação de opiáceos (morfina livre e total, 6-acetilmorfina 
e codeína) em sangue total e humor vítreo.

Metodologia: Amostras de sangue e de humor vítreo 
foram adicionadas de tampão, agitadas e centrifugadas. o 
sobrenadante foi submetido à extração em fase sólida. O 
extrato foi derivatizado e analisado por GC-MS. A otimiza-
ção da hidrólise enzimática para determinação de morfina 
total foi feita por planejamento fatorial usando o método de 
superfície de resposta.

Resultados: o método desenvolvido foi validado em 
ambas as matrizes, com limites de detecção de 2ng/mL em 
humor vítreo e de 5ng/ml em sangue total, e os de quan-
tificação foram de 10ng/mL. Taxas de recuperação acima 
de 76% demonstram boa eficiência. O método é linear e 
heteroscedástico na faixa de 10 a 1500ng/mL, equações de 
regressão linear ponderada foram aplicadas. Precisão intra e 
interensaio forneceram coeficientes de variação de até 10%.

Discussão: A obtenção de resultados de forma rápida e 
precisa exigida para esse tipo de análise, requer métodos 
sensíveis, práticos e eficientes, assim como se apresenta o 
método descrito.

Agência de Fomento: cNPq e FAPeSP
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AN30 - IDENTIFICAÇÃO DE FÁRMACOS POR 
CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA

LINI, R.S.1; ToMoIke, c.1; BANDo, e.1; MeLo, 
G.A.N.1; NIShIyAMA, P.1

1. UEM - Universidade Estadual de Maringá (Avenida Colombo, 
5790 - Maringá-PR)

Introdução: os medicamentos, principalmente os contro-
lados, são os maiores responsáveis por intoxicações graves. 
Nestes casos, a triagem de fármacos por cromatografia em 
camada delgada (ccD) por ser uma técnica simples, pode 
ser de grande utilidade para a identificação do agente tóxico. 

objetivo: o presente trabalho teve como objetivo carac-
terizar o comportamento (ácido, básico ou neutro) de alguns 
fármacos comumente envolvidos nas intoxicações e cujo 
perfil não se encontra descrito na literatura. 

Metodologia: Foram analisados dez fármacos no total, 
sendo cinco controles e cinco desconhecidos. Realizou-se a 
extração ácida e básica em todos os medicamentos (inclu-
sive nos controles), para que o resultado final fosse o mais 
confiável possível. Os fármacos utilizados como controle 
ácido foram clonazepan e fenobarbital; para controle básico 
utilizou-se carbamazepina e amitriptilina, e para controle 
neutro o diazepan. os medicamentos estudados foram broma-
zepan, flunitrazepan, clorfluoxetina, clozapina e risperidona. 
A metodologia utilizada foi a descrita por Moraes et al. As 
análises foram realizadas em quintuplicata e o resultado foi 
analisado de acordo com a cor e o hRF obtido.

Resultados: O bromazepam e flunitrazepam apresenta-
ram caráter neutro, enquanto a clorfluoxetina, clozapina e 
risperidona apresentaram caráter básico. A carbamazepina 
e o clonazepan (controles básico e ácido) apresentaram um 
caráter diferente do descrito na literatura. A carbamazepina, 
descrita como básica, apresentou um perfil neutro que pode 
ser explicado pelo valor de seu pKa (13,4) ou seja, no pH 
utilizado para a extração ácida (entre 4 e 5) e para extração 
básica (entre 9 e 10) a molécula de carbamazepina apresenta 
uma estrutura neutra. o clonazepan, descrito como ácido, 
também apresentou caráter neutro pelo fato de possuir dois 
pKa´s (1,5 e 10,5) e devido aos valores de pH empregados 
para a extração, a sua estrutura química comporta-se com 
um perfil neutro. 

Discussão: Através da execução deste trabalho, pode-se 
concluir que, dos medicamentos testados, podem ser classi-
ficados como neutros o bromazepan e flunitrazepan e como 
básicos a clorfluoxetina, clozapina e risperidona. Também 
se concluiu que a carbamazepina e o clonazepan apresentam 
caráter neutro no intervalo de ph utilizado na metodologia 
deste trabalho.

AN31 - OTIMIZAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE DIAZE-
PAM, NORDIAZEPAM E OXAZEPAM ATRAVÉS DA 
MICROEXTRAÇÃO EM FASE LÍQUIDA

BAIRRoS, A.v.1; yoNAMINe, M.1

1. USP - Universidade de São Paulo - FCF (Av. Prof. Lineu Pres-
tes, 550 - Bloco 13B - CEP: 05508900)

Introdução: o diazepam é um benzodiazepínico que causa 
sedação e hipnose, sendo um dos medicamentos mais pres-
critos no mundo. entretanto, este composto pode acarretar 
dependência, amnésia e em altas doses pode levar a depres-
são respiratória e morte. este fármaco apresenta eliminação 
urinária, assim como seus produtos de biotransformação 
(nordiazepam e oxazepam). A urina é considerada o material 
biológico de escolha em toxicologia, pois se trata de uma 
amostra não-invasiva e com uma janela de detecção maior 
do que o sangue. Neste trabalho realizou-se a microextração 
em fase líquida (LPME), um procedimento extrativo de baixo 
custo e fácil manuseio que utiliza uma membrana porosa 
e hidrofóbica, impregnada com solvente, sendo que o seu 
lúmen pode ser preenchido pelo próprio solvente (sistema 
bifásico) ou com uma fase aceptora caracterizada por uma 
solução ácida ou básica na ordem de µL (sistema trifásico).

objetivo: Desenvolvimento de uma LPMe-trifásica para 
diazepam, nordiazepam e oxazepam em urina. 

Metodologia: A urina foi alcalinizada com 2M Naoh em 
diferentes pHs (7 a 13) e os solventes avaliados foram xilol, 
diexiléter, octanol, nonanol, decanol e undecano. Averigou-se 
como fase aceptora uma solução de hcl nas concentrações 
de 0,1 e 1M. Foi utilizado 50µL de doxapram (5µL/mL – pa-
drão interno) e 50 µL de diazepam, nordiazepam e oxazepam 
(10µL/mL) em 3,5mL de material biológico. A agitação 
ocorreu por 30 minutos em 600 rpm à 30ºC. A solução ácida 
é retirada do lúmen e evaporada até secura com posterior 
ressuspensão em metanol, e 1µL é injetado no cromatógrafo 
gasoso acoplado à espectrometria de massas (GC-MS) com 
monitoramento seletivo de íons (SIM). 

Resultados: O melhor procedimento extrativo foi com o 
solvente diexiléter em um pH urinário de 9,5 e fase aceptora 
1M HCl. Os limites de quantificação ficaram abaixo de 150ng/
mL de urina com uma faixa de recuperação acima de 60% 
para diazepam e nordiazepam e acima de 20% para oxazepam. 
Além disso, o coeficiente de variação (CV%) foi abaixo de 
20% para diazepam e nordiazepam e 30% para oxazepam.

Discussão: outros estudos demonstraram que a recupe-
ração de diazepam e nordiazepam estava em torno de 40%. 
Além disso, foi possível extrair concomitante o oxazepam. 
A LPMe demonstrou ser uma alternativa simples e rápida 
para a extração de diazepam e seus produtos de biotransfor-
mação em urina, entretanto essa técnica ainda carece de mais 
estudos para promover o seu aperfeiçoamento e utilização 
fins toxicológicos.

Agência de Fomento: cNPq
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AN32 - PADRONIZAÇÃO DE CITRATO DE SÓDIO 
COMO ANTICOAGULANTE NA DETERMINAÇÃO 
DE CARBOXIEMOGLOBINA POR MÉTODO ES-
PECTROFOTOMÉTRICO

oLIveIRA, J.L.1; BARReIRo, k.F.1; RoSA, J.S.1; MAL-
cIZIo, A.o.1; SILvÉRIo, A.c.P.1

1. UNIFENAS - Universidade José do Rosário Vellano (Rod. MG 
179, Km 0 - Campus Universitário CEP: 37130-000, Alfenas - 
MG)

Introdução: O monóxido de carbono (CO) é um gás 
levemente inflamável, incolor, inodoro, é muito perigoso 
devido a sua toxicidade. Os efeitos nocivos aparecem como 
conseqüência de sua combinação com a hemoglobina for-
mando a carboxiemoglobina. O anticoagulante padrão para 
determinação de cohb é o eDTA. Tendo necessidade de uso 
de outros anticoagulantes, como citrato de sódio em situações 
específicas como bolsas de sangue, propôs-se padronizar o 
referido anticoagulante na determinação de cohb por método 
espectrofotométrico utilizando a técnica de Beutler e West.

objetivo: Padronizar o citrato de sódio como anticoa-
gulante na determinação de carboxiemoglobina por método 
espectrofotométrico. Identificar se o citrato de sódio é con-
fiável se comparado ao anticoagulante padrão EDTA nas 
determinações de cohb por método espectrofotométrico 
utilizando a técnica de Beutler e West.

Metodologia: Foram utilizados 12 amostras de sangue, 
sendo 6 amostra de fumante, 6 amostras de não fumantes, 
colhidas pelo sistema a vácuo com os anticoagulantes eDTA 
e citrato de sódio, analisadas por 35 dias e estocadas sob 
refrigeração à 4ºC.

Resultados: Não houve diferença significativa entre o 
anticoagulante EDTA e o teste citrato, (P = 0,6580), na esta-
bilidade geral. Pelo teste de Tukey, as médias do citrato e do 
eDTA foram estatisticamente iguais com valores de 5,69 e 
5,72 respectivamente. O experimento apresentou um coefi-
ciente de variação igual a 10,94%, ou seja, baixa variabilidade 
e, portanto alta precisão das estimativas.

Discussão: A porcentagem média de cohb nos fumantes, 
variou pouco com os anticoagulantes, sendo o valor de 7,53% 
encontrado no eDTA e 7,47% no teste citrato de sódio. Nas 
amostras de não fumantes, a média de cohb apresentou 
uma pequena variação, com valores de 3,95% e 3,88% res-
pectivamente no EDTA e citrato de sódio. Durante os 35 dias 
de análise das amostras, os fumantes com o anticoagulante 
EDTA apresentaram um coeficiente de variação entre 2,77 
a 7,6%. Já nas amostras de fumantes com o anticoagulante 
teste citrato de sódio o coeficiente de variação foi um pouco 
maior, variando de 2,65 a 9,08%, o que não impediu das 
amostras serem estáveis.A porcentagem média de cohb nos 
fumantes, é maior entre os anticoagulantes, eDTA e no teste 
citrato de sódio, do que a porcentagem média de cohb nos 
não fumantes. Verificou-se que não houve diferença signifi-
cativa entre o anticoagulante eDTA e citrato de sódio, sendo 
este último adequado para a determinação da porcentagem 
de cohb pelo método espectrofotométrico.

AN33 - DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO 
PARA A DETERMINAÇÃO DE ROPIVACAÍNA POR 
CROMATOGRAFIA GASOSA COM DETECÇÃO 
POR IONIZAÇÃO DE CHAMAS

ALcANTARA, G.k.S.1; FeRReIRA, S.R.A.1; cARvA-
Lho, S.A.D.1; GoMeS, P.2; QueIRoZ, R.h.c.1

1. USP - Universidade de São Paulo (Av. Café, S/N, Monte Ale-
gre, 14040-903, Ribeirão Preto, SP)
2. UNESP - Universidade Estadual Paulista (Distrito de Rubião 
Junior,18618970 Botucatu - SP)

Introdução: A ropivacaína tem sido proposta como uma 
droga alternativa a qual apresenta menos efeito tóxicos sobre 
o sistema cardiovascular e sobre o sistema nervoso central 
quando comparado com a bupivacaína. A ropivacaína é o 
primeiro anestésico amida local avaliado como um isômero 
ótico puro e que tem sido usado amplamente na clínica.

objetivo: Neste estudo foi designado o desenvolvimento 
de um método simples, seletivo e sensitivo através de um 
cromatógrafo a gás usando um detector de ionização de 
chama (Gc/FID) para a determinação de ropivacaína em 
plasma humano. 

Metodologia: 200 µL de plasma foi transferido para um 
tubo de vidro de 10 ml. Após, uma extração líquido-líquido 
da ropivacaína foi realizada adicionando 25 µL de lidocaína 
(padrão interno), 25 µL de 1,5M NaOH e 2,0 ml de diclorome-
tano para o tubo e centrifugado por 1 minuto. Após a centri-
fugação em 1800 rpm por 5 min, a fase orgânica foi separada 
e transferida para outro tubo. A fase orgânica foi evaporada 
através de secagem sob fluxo de ar em temperatura ambiente. 
Tais resíduos foram reconstituídos com 50 µL de metanol e 
20 µL foram injetados dentro do cromatógrafo a gás.

Resultados: A curva de calibração encontra-se linear na 
faixa de concentração de 0,125 - 18,75 µg/mL em plasma 
humano, com um coeficiente de correlação maior que 0.991 
e um limite de quantificação (LOQ) de 0,125 µg/ml. O valor 
obtido para a precisão intra-dia e inter-dia, durante 10 dias 
para a validação, usando concentração de plasma de 0.75 a 7.5 
(µg/ml) foi entre 4,9 - 7,0% e 7,2 – 8,7%, respectivamente. 
Todos os valores para a precisão encontraram-se dentro dos 
limites recomendados. 

Discussão: o método presente apresenta acurácia na deter-
minação da concentração de ropivacaína em plasma humano. 
O método é flexível e determinou resultados reprodutíveis 
mesmo em concentrações baixas da droga no plasma favo-
recendo uma adequada monitorização terapêutica da droga. 

Agência de Fomento: cAPeS
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AN34 - OPTIMIZATION OF ANALYTICAL PRO-
CEDURE FOR DETERMINATION OF CHLORO-
PHENYLPIPERAZINE (CPP) ISOMERS BY CA-
PILLARY ZONE ELECTROPHORESIS IN SEIZED 
PILLS

SIRokA, J.1; PoLeSeL, D.N.2; coSTA, J.L.3; TAvAReS, 
M.F.M.2

1. CUNI, FaF - Charles University, Faculty of Pharmacy (HEY-
ROVSKEHO 1203, 50005 Hradec Kralove, Czech Republic)
2. USP, IQ - Universidade de São Paulo, Instituto de Quimíca 
(AV. Prof. Lineu Prestes 748, Butantã 05508900, São Paulo, 
Brasil)
3. IC SP - Instituto de Criminalística de São Paulo (Rua Moncor-
vo Filho 410, 05507060 São Paulo, Brasil)

Introdução: Piperazine based designer drugs are relatively 
new group of synthetic psychoactive substances presented 
on the illicit drug market. The chlorophenylpiperazine exists 
in form of three positional isomers (ortho, meta and para) 
according to position of chlorine substituent on the phenyl 
group. Meta-chlorophenylpiperazine (mcPP) has been found 
in street drugs and in many countries is on the list of controlled 
substances unlike the ortho and para isomers. The subjec-
tive effects of mcPP are described to be relatively similar 
to 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA, extasy) 
ones. By doing so mCPP is often sold in pills marked as ec-
stasy as well as found in combination with other substances 
and drugs such as MDMA, cocaine, etc.

Objetivo: In this work, a simple capillary electrophoretic 
method for separation and determination of three chloropi-
perazine isomers was optimised.

Metodologia: The baseline separation was achieved 
within 20 min with the background electrolyte containing 20 
mM phosphoric acid of ph 2.5 (adjusted by triethylamine) 
and 10mM α-cyclodextrin. The analysis was performed in 
60.2 cm (effective length 50 cm) 50 µm id uncoated fused-
silica capillary at 25 kV with diode array detection at 236 
nm. Procaine was chosen as optimal internal standard (IS). 
The method was tested for possible interference from other 
drugs like MDMA, amphetamine, 3,4-methylenedioxy-N-
ethylamphetamine (MDEA), 1-[3-(trifluoromethyl)phenyl] 
piperazine (TFMPP), cocaine; and its regarded as selective 
for chloropiperazine isomers and IS.

Resultados e Discussão: The calibration curves were lin-
ear (R2= 0.999- 0.9995) in the range 10-200μg/mL of oCPP/ 
mCPP and 20- 200 μg/mL of pCPP. The limits of detection 
(LODs) were 2 μg/mL (oCPP), 2.5 μg/mL (mCPP) and 3 μg/
mL (pcPP). The intraday precision at three concentration 
levels (10- 100- 200 μg/mL; n= 18) was evaluated as RSD ≤ 
4.9% (calculated as the ratio of corrected area of analytes to 
corrected area of the IS).

Agência de Fomento: This study was partly supported 
by the Charles University in Prague, Project SVV 263 002.
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CL01 - PRINCIPAIS CAUSAS DAS EMERGÊNCIAS 
TOXICOLÓGICAS ATENDIDAS NO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE VIÇOSA-AL

FeRReIRA, D.G.1; BeNTo, A.J.1; GoMeS, N.S.1;  
MouRA, M.A.B.F.1

1. UFAL - Universidade Federal de Alagoas (Campus A.C. Si-
mões - Av. Lourival Melo Mota, s/n,)

Introdução: A presente pesquisa é baseada primordialmen-
te na inexistência de um Centro de Informações Toxicológicas 
(CIT) no Estado de Alagoas, fato preocupante no contexto da 
saúde pública, pois, o conhecimento, gestão e disseminação 
das informações em relação às intoxicações exógenas ainda 
é bastante escasso no estado de Alagoas.

Objetivo: Esta pesquisa teve como objetivo, a identifica-
ção dos casos de intoxicação, notificados no ano de 2010 no 
hospital Municipal de viçosa-AL, para subsidiar o projeto de 
disseminação de informação toxicológicas em região (zona 
da mata) do estado.

Metodologia: Foi realizado um levantamento nos arqui-
vos do hospital Municipal de viçosa- AL, dos quais foram 
analisadas as fichas de atendimento da urgência/emergência. 
A pesquisa envolveu os meses de fevereiro a dezembro de 
2010. Após a avaliação de cada ficha, ao encontrar casos de 
intoxicação, este era registrado em ficha pré-determinada, na 
qual foram colhidas as seguintes informações: sexo, idade, 
data, diagnóstico e terapia empregada. Posteriormente estas 
informações eram catalogadas e tabuladas para posterior 
análise estatística (programa Epi Info 6.04).

Resultados: Ao fim da pesquisa foram identificados du-
zentos e cinquenta e cinco casos de intoxicação, dentre estes: 
alimentar (20,78%), intoxicação alcoólica (20%), picada 
de escorpião (17,65%), intoxicações por causas indefinidas 
(13,73%), medicamentos (9,41%), picadas de insetos não 
identificados (7,48%), domissanitários (5,49 %), picadas de 
serpentes (1,96%), abelhas (1,96%), aranhas (0,78%) e agro-
tóxicos (0,39%). Mensalmente são atendidos na emergência 
do hospital de viçosa-AL, em torno de dois mil a dois mil 
e quinhentos pacientes, observando um número significante 
de casos de emergências toxicológicas. Normalmente, os 
casos de intoxicação eram tratados no próprio hospital, em 
casos extremos, o paciente era encaminhado para o HGE-
-Maceió-AL.

Discussão: Por meio desta pesquisa foi possível concluir 
que dentre os casos de intoxicação encontrados, os de maior 
incidência são por intoxicação alimentar, alcoólica, picada 
de escorpião, causas indefinidas e medicamentos, respec-
tivamente. Também foi possível concluir a existência de 
subnotificação de casos de intoxicação como também um 
valor significante de casos inconclusivos. O que denota a 
necessidade da disseminação de informações toxicológicas na 
região, assim como, de desenvolvimento de ações estratégicas 
para o incremento de políticas públicas voltadas à diminuição 
do número de casos de emergências tóxicas.

CL02 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA 
CRIANÇAS INTOXICADAS: CASOS ATENDIDOS 
DE 2005 A 2010

SANToS, J.A.T.1; MARANGoNI, S.R.1; SeLeGuIM, 
M.R.1; BALLANI, T.S.L.1; INoue, L.1; ReIS, L.M.1; 
oLIveIRA, M.L.F.1

1. UEM - Universidade Estadual de Maringá (Av. Colombo, 
5.790 - Jd. Universitário • Maringá - Paraná)

Introdução: Intoxicação pode ser definida como um 
conjunto de efeitos adversos resultante da exposição a uma 
substância química. No Brasil, os indicadores revelam a 
grande incidência de intoxicações na infância. Em 2008 
aconteceram 33. 098 intoxicações em crianças, com 20.603 
na faixa etária de um a quatro anos. 

Objetivo: Identificar o perfil dos casos de intoxicação 
em crianças atendidas em um Ambulatório de Toxicologia 
Infantil (ATI) do Centro de Controle de Intoxicações do Hos-
pital universitário Regional de Maringá-PR (ccI/huM), no 
período de 2005 á 2010. 

Metodologia: A população em estudo composta por 
crianças atendidas no ATI, acessadas na ficha de atendimento 
ambulatorial e no banco de dados do ccI/huM. Analisaram-
-se variáveis como a distribuição anual das intoxicações, sexo 
e faixa etária da criança intoxicada, e circunstância e agente 
tóxico envolvido na intoxicação.

Resultados: Foram agendadas 471 crianças, com 262 
comparecimentos, representando uma adesão de 55,6% ao 
ATI. A média anual de casos foi de 78,5 com variação anual 
de 100 casos para o ano de 2006 e de 53 casos para o ano 
de 2008. Entre as crianças atendidas, 153(58,3%) eram do 
sexo masculino e predomínio da faixa etária de um a quatro 
anos (144 –54,9%). Quanto à circunstância das intoxicações, 
221(84,3%) foram acidentais, porém foram atendidos 16 
casos (6,10%) de tentativa de suicídio. O agente tóxico en-
volvido foram os medicamentos (79–30,1%), seguido pelas 
toxinas de animais peçonhentos (51-19,4%) e pelos produtos 
químicos industriais (32 – 12,2%).

Discussão: A adesão ao ATI, para os casos agendados, é 
alta considerando que a intoxicação é um evento agudo. A 
quantidade de intoxicações na faixa etária de um a quatro 
anos corrobora indicadores nacionais e demonstra a vulnera-
bilidade desde grupo populacional aos efeitos da intoxicação. 
O comportamento suicida na infância é raro, mas não excep-
cional, estudiosos afirmam que aproximadamente metade dos 
acidentes envolvendo crianças são tentativas mascaradas de 
suicídio. A intoxicação medicamentosa em crianças é uma 
das mais freqüentes urgências toxicológicas e sua ocorrência 
envolve um contexto multifatorial. O ATI é uma proposta 
inovadora, capaz de promover o acompanhamento de casos de 
intoxicação infantil, desta forma, sua adesão é imprescindível 
para a cobertura não apenas das intoxicações acidentais mas 
também de eventos intencionais. 
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CL03 - ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE FERIADOS E 
FINAIS DE SEMANA NAS TENTATIVAS DE  
SUICÍDIO NOTIFICADAS AO CENTRO DE  
INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS DO  
AMAZONAS (CIT/AM)

JAMeL, A.S.1; coSTA, h.T.S.1; PINTo, v.B.1; GALvão, 
T.F.1

1. CIT/AM - Centro de Informações Toxicológicas do Amazonas 
-HUGV-UFAM (Rua: Apurinã, 04 Praça 14 de Janeiro)

Introdução: O suicídio é uma das 10 maiores causas de 
morte em todos os países. Estima-se para o ano de 2020 cerca 
1,53 milhões de suicídios e de 10 a 20 vezes mais tentativas, 
segundo dados da oNu e oMS. Nota-se então a importância 
do conhecimento epidemiológico das tentativas de suicídio, 
pois estabelece panorama para que estratégias e medidas de 
controle e prevenção sejam aplicadas.

Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico das tentativas 
de suicídio por intoxicação, notificadas ao CIT/AM e avaliar a 
influência dos feriados e finais de semana nestas ocorrências.

Metodologia: estudo descritivo, transversal e retros-
pectivo com base na revisão de Fichas de Notificação e 
Atendimento do CIT/AM, registradas de 2005 a 2010. Para 
análise de sua influência, feriados nacionais e estaduais foram 
considerados. Para análise da influência dos finais de semana, 
apenas os sábados e domingos.

Resultados: No período analisado o cIT/AM registrou 
3955 casos de intoxicações humanas, sendo 589 (14,9%) 
tentativas de suicídio por intoxicação. Destas, 81,0% evo-
luíram para cura e 1,9% para lesão permanente ou óbito. As 
tentativas foram mais freqüentes no sexo feminino (66,9%), 
sendo grupos etários mais vulneráveis os adultos jovens 
de 20 a 29 anos (31,9%) e adolescentes entre 13 e 19 anos 
(30,2%). Medicamentos (47,0%) e praguicidas (41,4%) 
foram os principais agentes utilizados. Quanto às manifes-
tações clínicas apresentadas, 40,7% dos casos apresentaram 
efeitos moderados, 37,2% leves, 11,4% graves e 7,5% não 
apresentaram efeitos. A residência das vítimas foi o local de 
ocorrência mais comum (88,1%), principalmente no período 
da tarde (38,9%) e noite (33,4%) e aos domingos (16,6%) e 
quintas-feiras (16,0%). Observou-se, no período, média de 
0,27 tentativas de suicídio/dia; 0,44/dia de feriados e 0,29/
dia de finais de semana.

Discussão: O perfil das tentativas de suicídio analisadas 
aponta que mulheres, jovens e adolescentes destacam-se 
como grupos mais vulneráveis; que medicamentos e pra-
guicidas disponíveis nas residências são os agentes mais 
comumente utilizados e que, em geral, as manifestações 
clínicas observadas são moderadas ou leves, evoluindo para 
cura após tratamento. Observa-se significativo aumento 
(63,0%) na média de ocorrências de tentativas de suicídio/dia 
de feriados em relação à média de tentativas de suicídio/dia 
do período, o que refere à influência dos feriados nacionais 
e estaduais nestas ocorrências. Pela mesma análise, não é 
possível observar influência dos finais de semana.

CL04 - ÓBITO ASSOCIADO A ACIDENTE VASCU-
LAR CEREBRAL CAUSADO POR ENVENENA-
MENTO POR SERPENTE DO GÊNERO bOTHROPs 
- RELATO DE CASO

MüLLeR, e.F.1; BARoTTo, A.M.1; ReSeNeR, M.c.1; 
ZANNIN, M.1,2

1. CIT/SC/SUR/SES UFSC - Centro de Informações Toxicológi-
cas de Santa Catarina (Hospital Universitário -UFSC- Bairro 
Trindade - Florianópolis SC - CEP 88040900)
2. PTL/CCS/UFSC - Depto de Patologia e Toxicologia (UFSC- 
CCS - Bairro Trindade - Florianópolis SC - CEP 88040900)

Introdução: No Brasil, a maior parte dos acidentes ofídicos 
está relacionada a serpentes do gênero Bothrops. As compli-
cações por acidente botrópico são associadas principalmente 
à insuficiência renal aguda, hemorragia do sistema nervoso 
central e infecções secundárias.

Descrição do caso: Paciente masculino, 60 anos, foi 
admitido na emergência, com história de episódio de sín-
cope, sendo internado com hipótese diagnóstica de crise 
convulsiva. Realizada Tc crânio de admissão, sem altera-
ções. Informalmente comentou com o Bioquímico na hora 
da coleta de sangue ter sido picado há 36 horas no dorso do 
pé por uma serpente. Referiu que sentiu dor no momento da 
picada, porém não procurou atendimento médico imediato. 
Após, no exame físico o médico observou edema até raiz de 
coxa, gengivorragia e sangramento na língua. Na avaliação 
inicial paciente encontrava-se consciente e hemodinamica-
mente estável. Referiu ter apresentado cefaléia, vômitos e 
hematúria. Exames de admissão revelaram plaquetopenia 
(6.000 plaquetas/mm3) e alteração da coagulação (TAP 
>54seg, INR >8,91 e TTPA >120seg). Função renal normal. 
Foram administradas 12 ampolas de soro antibotrópico 37 
horas após o acidente. Após 41 horas da picada apresentou 
sonolência, paresia direita, anisocoria e foi transferido para 
uTI. Realizada nova Tc de crânio que revelou volumoso 
hematoma intracerebral frontal esquerdo com herniação 
subfalcina. Recebeu 12 unidades de criopreciptado, duas de 
plasma e sete de plaquetas. Na uTI foram solicitados novos 
exames, evidenciando TAP 46seg, INR 5,09; TTPA >120s; 
Plaquetas 131.000/mm3. Evoluiu com rebaixamento do nível 
de consciência, sendo intubado e submetido à ventilação 
mecânica. Apresentou petéquias disseminadas pelo tronco 
e membros inferiores e equimose em hemitórax esquerdo. 
cerca de 49 horas após o acidente paciente persistiu em coma 
e perdeu reflexos vitais de tronco encefálico. Foi confirmada 
a morte encefálica 64 horas após a picada.

Discussão: os acidentes ofídicos têm alta incidência no 
Brasil e, é de fundamental importância identificar precoce-
mente esses casos, para que possam receber o tratamento 
adequado de forma precoce e eficaz. Para tanto, são impor-
tantes medidas educativas a população para que procurem 
rapidamente o hospital em caso de acidente, bem como 
treinar os profissionais de saúde para que possam realizar 
um diagnóstico e tratamento adequados. 
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CL05 - FARMTOXLINE - PROGRAMA VIRTUAL 
DE ACESSO ONLINE À TOXICOLOGIA E FARMA-
COLOGIA CLÍNICA

cALDAS, L.Q.1; PARDAL, P.2; GADeLhA, M.2; RoDRI-
GueS, L.2; cARMo, S.2; NAScIMeNTo, A.2; couTI-
Nho, k.1

1. UFF - Universidade Federal Fluminense (Rua Marques do 
Paraná 303)
2. UFPA - Universidade Federal do Pará (Núcleo de Medicina 
Tropical)

Introdução: O Programa Virtual de Acesso à Toxicologia 
e Farmacologia Clínica (FarmToxline) oferece suporte clínico 
aos interessados visando dirimir dúvidas e solucionar proble-
mas de intoxicação na clínica. Textos existentes são anteriores 
à sua publicação com atualização do conteúdo da literatura 
corrente aquém da velocidade de produção e disponibilização 
de resultados. A ideia é prover, através das plataformas online, 
em tabletes de acesso virtual, a informação necessária e dis-
ponível nas áreas em tela. A coletânea de dados é compatível 
com a navegação em mobiles (PDAs, tablets, etc).

Objetivo: Promover o acesso virtual à informação sobre 
agentes químicos, ao diagnóstico e ao tratamento de intoxi-
cações através de conversas e entrevistas entre os usuários 
e mediadores do sistema que insiram na rede em tempo real 
evidencias científicas atuais. O áudio e vídeo inclusos viabili-
zam o entendimento de achados semiológicos e laboratoriais 
que envolvem os casos de doença química.

Metodologia: Inserção de Rotinas de Atendimentos de 
casos clínicos selecionados obtidos de Centros de Intoxica-
ção existentes no Brasil onde fichas de notificação da base 
de dados são triadas pela importância com adição na rede 
daqueles discutidos em chats e colóquios clínicos realizados 
pelo FARMTOXLINE, conforme relevância. Cada caso 
será relacionado ao autor e acrescido concomitantemente na 
rotina diagnóstica e terapêutica das intoxicações exógenas. 
A inserção de softwares específicos vislumbra gratuidade 
a um público-alvo definido e/ou acesso restrito mediante 
pagamento de direitos autorais. os sistemas de referencia 
são analisados e incorporados ao Programa pari-passu, em 
construção sequenciada.

Resultados: O acesso virtual ao ebook FARMTOXLINE 
formatado em texto completo, de acesso instantâneo con-
tém 370 páginas com 70 links acrescidos de som e imagem 
típicos, em achados clínicos relativos ao diagnóstico e trata-
mento de intoxicações (ver amazon.com no formato kindle 
directing publishing (KDP)). O ebook customizado ao leitor 
com referências específicas oferece acesso online a links 
internacionais.

Discussão: A obtenção e troca de informações nas áreas 
de farmacologia e toxicologia clinica devem acompanhar os 
avanços da tecnologia promovendo um ajuste entre a quali-
dade no conteúdo, custo e acessibilidade ao usuário da rede 
(http://twitter.com/#!/FarmToxline; http://www.facebook.
com/profile.php?id=100002318193141), adequando-se à 
nova tendência na disponibilidade e obtenção da informação.

CL06 - AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE INTO-
XICAÇÕES COM RATICIDA ATRAVÉS DE LEVAN-
TAMENTO RETROSPECTIVO DOS CASOS ATEN-
DIDOS NO CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSIS-
TÊNCIA TOXICOLÓGICA NO ESTADO DO PIAUÍ

cAMPoS, P.c.c.1; RoDRIGueS, P.c.A.1; GoNçAL-
veS, S.e.M.S.1; ALMeIDA, D.e.M.1; GueDeS, v.o.M.1; 
LIMA, I.M.B.1; GâNDARA, B.F.1

1. CITOX-PI - Centro de Informações Toxicológicas do Piauí 
(Rua 19 de Novembro, 1865 – Primavera, Teresina - Piauí.)

Introdução: os raticidas têm importância desde o século 
XX. Atualmente os raticidas autorizados pelo Ministério da 
Saúde são compostos orgânicos sintéticos, á base de cuma-
rínicos e outros anticoagulantes, altamente tóxicos para os 
roedores. É sabido que a população utiliza os carbamatos 
(chumbinho) e o fluoracetato de sódio (mil gatos) entre outros 
como raticida para eliminar os roedores. 

objetivo: este trabalho teve como objetivo realizar um 
estudo epidemiológico a fim de traçar um perfil dos casos de 
intoxicação por raticidas atendidos no CITOX-PI nos anos 
2006 a 2010. 

Metodologia: Foi realizada uma análise dos dados coleta-
dos a partir das fichas de notificação existentes no CITOX-PI. 

Resultados: A amostra foi constituída por 69 casos vítimas 
de intoxicação por raticidas. Do total a predominância foi em 
pessoas do sexo feminino 65,2% e 34,8% do sexo masculino. 
A principal circunstância envolvida foi tentativa de suicídio 
71,1%; acidente individual 28,9%. A principal via de exposi-
ção foi oral 98,6% contra 1,4% respiratória. Destes acidentes 
79,7% apresentaram manifestações clínicos apenas 20,3% 
não apresentaram. Foram internados 89,9% dos pacientes. 

Discussão: conclui-se que as substâncias utilizadas 
como raticidas que são comercializados de forma clandestina 
oferecem risco à saúde da população. Seria importante uma 
maior fiscalização pelos órgãos públicos e conscientização 
da população para não utilização destas substâncias. 
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CL07 - PERCEPÇÃO DE RISCO EM USUÁRIOS 
DE CRACK ATENDIDOS EM UMA UNIDADE DE 
EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA

BuRIoLA, A.A.1,2; SeLeGhIM, M.R.1; MARANGoNI, 
S.R.1; BALLANI, T.S.L.1; GAvIoLI, A.1; oLIveIRA, 
M.L.F.1

1. UEM - Universidade Estadual de Maringá (Av. Colombo, 
5.790, Jd. Universitário - Maringá - Paraná – Brasil, CEP 
87020-90)
2. UNOESTE - Universidade do Oeste Paulista (Rua José Bon-
giovani, 700 - CEP 19050-920 - Presidente Prudente SP, Brasil)

Introdução: Crack é um subproduto da cocaína, que apre-
senta elevado potencial de dependência devido à combinação 
de efeitos farmacológicos e socioculturais implicados em 
seu uso.

Objetivo: Analisar a percepção do risco do uso de crack 
em indivíduos atendidos em uma unidade de emergência 
psiquiátrica (ueP).

Metodologia: Pesquisa transversal,qualitativa, realizada 
em Maringá-PR no período de abril a junho de 2010. Os 10 
casos investigados foram originários de uma ueP referência 
os municípios do Paraná. utilizou-se um roteiro de entrevista 
semi-estruturado para a coleta dos dados, sendo estes anali-
sados por meio da técnica de análise de conteúdo. o estudo 
foi aprovado com parecer nº 291/10.

Resultados: A maioria dos indivíduos era do sexo mascu-
lino (7), com idade entre 20 e 49 anos; quatro tinham o ensino 
fundamental incompleto, e cinco o médio incompleto. Somen-
te um usuário possuía vinculo empregatício formal e três eram 
moradores de rua. O tempo de uso do crack variou de dois 
a 17 anos, sendo que a maioria fazia o uso diariamente. Na 
primeira categoria “efeitos agradáveis e Desagradáveis”, os 
usuários relataram como efeitos positivos: alívio em relação 
ao desejo de usar a droga (fissura), euforia, esquecimento de 
problemas do cotidiano e sensação de paz; como negativos: 
arrependimento, tristeza e fissura após usar o crack. Na se-
gunda categoria “Conseqüências Sociais e Familiares”, os 
usuários relataram a venda de pertences próprios para aqui-
sição da droga, conflitos familiares e perda de emprego. Na 
última categoria “Desejo de Cessar o Uso de Crack”, todos 
afirmaram o desejo de abandonar a droga; sete relataram a 
interrupção do uso de crack em algum momento, sendo que 
cinco já estiveram internados em serviço psiquiátrico.

Discussão: Todos os indivíduos faziam o uso compulsi-
vo de crack. O padrão de uso compulsivo é relacionado ao 
potente efeito recompensador e de curta duração do crack, 
estimulando ao uso repetido da droga. A presença de antece-
dentes criminais, violências e a venda de pertences próprios, 
também foram encontrados no contexto social dos usuários. 
evidenciaram-se nos casos investigados rupturas com a 
rede de relações sociais, de trabalho e familiar. Apesar deles 
apresentaram percepção dos riscos, a dependência gerada 
pelo uso do crack foi apontada como o principal dificultador 
para a abstinência.

CL08 - EVOLUÇÃO FAVORÁVEL EM UM ACIDEN-
TE COM APROXIMADAMENTE QUATRO MIL 
PICADAS DE ABELHAS - RELATO DE CASO

BRuNA, N.c.D.1; cASTAGNA, R.D.1; ReSeNeR, M.c.1; 
coRReA, I.A.c.1; ALBINo, D.B.L.1; BARoTTo, A.M.1; 
ZANNIN, M.1,2

1. CIT/SC/SES/UFSC - Centro de Informações Toxicológicas de 
Santa Catarina (Hospital Universitário - UFSCRua Professora 
Maria Flora Pausewang, S/N Trindade)
2. PTL/CCS/UFSC - Depto de Patologia e Toxicologia (Universi-
dade Federal de Santa Catarina - Campus Universitário - Bairro 
Trindade)

Introdução: Picadas de abelhas africanizadas podem 
provocar reações alérgicas e tóxicas. Nos casos de inúmeras 
picadas, o paciente pode apresentar reação tóxica sistêmica 
grave. Poucos casos de sobrevivência acima de 500 picadas 
são relatados.

objetivo: Relatar um caso de evolução favorável em aci-
dente com aproximadamente quatro mil picadas de abelhas

Metodologia: estudo descritivo tipo relato de caso através 
da revisão da ficha de atendimento do paciente e prontuário.

Resultados: Paciente masc., 33 anos, IMC 32kg/m2, 
policial militar, admitido na emergência 30min após múlti-
plas picadas de abelhas, durante uma operação no trabalho. 
Apresentava cefaléia intensa, mialgia, parestesia de mem-
bros inferiores, edema generalizado, dor, rubor, pápulas e 
ferrões nas picadas. estava orientado, taquicárdico, afebril, 
saturação de O2 98% e PA 150x70mmHg. Recebeu imedia-
tamente hidratação vigorosa, anti-inflamatório, corticóide 
e anti-histamínico. Retirados os ferrões por raspagem com 
lâminas de bisturi. A partir da rigorosa contagem de pápulas 
e pústulas foi registrado 3.820 picadas. Exames da admissão: 
leucocitose, granulações tóxicas; ácido láctico 15,4mmol/l; 
LDH 327U/l; RNI de 1,64; TTPA 50,0s; creatinina 1,5mg/
dl; ck 147u/l, ck-MB 11u/l; bilirrubinas, transaminases e 
troponina normais. Apresentou acidose metabólica, corrigida 
com alcalinização. evoluiu com piora do edema, mialgia e 
pústulas disseminadas; sinais vitais estáveis; diurese presente, 
Pu com proteinúria e hemoglobinúria. Durante internação, 
evoluiu com queda do hematócrito, melhora da leucocitose, 
leve aumento de bilirrubinas, melhora da creatinina. A LDh, 
AST/ALT e ck alcançaram valores de 962u/l, 281u/l, 
136U/l e 7.631U/l, respectivamente. Recebeu alta no 5º dia, 
em bom estado geral e melhora do padrão laboratorial.

Discussão: Danos sistêmicos, devido às substâncias tó-
xicas do veneno, incluem hemólise, com hemoglobinúria e 
rabdomiólise com altos níveis de ck e LDh. Provavelmente 
a evolução favorável do paciente está relacionada ao eficiente 
suporte médico, com medidas como hidratação venosa agres-
siva, alcalinização da urina e acompanhamento laboratorial 
para pronta correção de alterações. Além disso, a obesidade 
pode ter contribuido na boa evolução, porém não há estudos 
que sustentem esta hipótese. casos de pacientes, observando 
o IMc, número de picadas e evolução clínica poderiam ser 
conduzidos entre os cIATs do Brasil para estudar se a obesi-
dade protege o paciente de reações tóxicas graves.
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CL09 - FASCIOTOMIA PRECOCE EM UM CASO 
DE ACIDENTE BOTRÓPICO: RELATO DE CASO

SANToS, A.S.3; FRANco, v.k.B.1; coRReA, I.A.c.1; 
SeeMAN, T.M.S.1; BARoTTo, A.M.1; ZANNIN, M.1,2

1. CIT/SC/SUR/SES UFSC - Centro de Informações Toxicológi-
cas de Santa Catarina (Hospital Universitário -UFSC- Bairro 
Trindade - Florianópolis SC - CEP 88040900)
2. PTL/CCS/UFSC - Depto de Patologia e Toxicologia (UFSC- 
CCS - Bairro Trindade - Florianópolis SC - CEP 88040900)
3. UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC- CCS 
- Bairro Trindade - Florianópolis SC - CEP 88040900)

Introdução: A síndrome compartimental, é uma das com-
plicações locais grave nos acidentes botrópicos. ela ocorre 
devido à compressão do feixe vasculo-nervoso por edema 
importante. objetivo: Relatar um caso de acidente botrópico 
com intervenção precoce diante de um quadro de síndrome 
compartimental. 

Relato de caso: Paciente masculino, 38 anos, admitido 
na emergência uma hora após ter sido picado em antebraço 
direito por serpente do gênero Bothrops sp. No serviço 
médico de origem foram administradas 10 ampolas de soro 
anti-botrópico, antes do contato com o cIT da região. Após 5 
horas da picada, foi admitido no hospital de referência apre-
sentando edema até a raiz do braço e dor local intensa. o cIT 
sugeriu o uso de dexametasona 5 mg EV de 6/6 h, analgesia, 
hidratação, avaliação laboratorial e elevação do membro. 
Doze horas após o acidente evoluiu com piora do edema com 
acometimento do ombro e região peitoral. Paciente referia 
também dor e dificuldade na mobilização do membro, mas 
ainda mantinha pulsos periféricos presentes. o caso foi discu-
tido com as equipes da clínica médica e cirurgia vascular, que 
diagnosticaram clinicamente síndrome compartimental com 
indicação de fasciotomia, frente à rápida progressão do edema 
e a provável alteração neurológica (alteração da sensibilida-
de distalmente a picada), apesar de não haver alterações da 
perfusão tecidual. A fasciotomia foi realizada sem avaliação 
prévia da pressão intracompartimental ou realização de outros 
exames como ressonância magnética por indisponibilidade 
no serviço. Imediatamente após a realização da fasciotomia o 
paciente referiu alívio da dor. Após sete dias do procedimento, 
com franca recuperação do edema e sem sinais de infecção 
locais foi realizado aproximação dos bordos da ferida com 
pontos cirúrgicos. Recebeu alta no 9° dia de internação sem 
qualquer alteração funcional do membro.

Discussão: os critérios para indicação de fasciotomia são 
controversos. os achados clínicos relevantes são progressão 
do edema, dor, diminuição de sensibilidade e dificuldade de 
movimentação do segmento afetado. A indicação de fascio-
tomia precoce em casos de síndrome compartimental permite 
diminuir as lesões musculares e nervosas dos membros, evi-
tando a ocorrência de sequelas e de perda da funcionalidade 
como observado no presente relato.

CL10 - CORRELAÇÃO ENTRE CONCENTRAÇÃO 
SANGUÍNEA DE ÁLCOOL E AS MANIFESTAÇÕES 
CLÍNICAS INICIAIS DO ETILISMO – AS BASES 
PARA UM SISTEMA PADRONIZADO PARA OS 
EXAMES DE EMBRIAGUEZ

RIBeIRo, L.D.1; PRATeS, A.M.1; ALveS, S.R.1; RoSA, 
A.c.S.1; SILvA, J.J.o.1

1. FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz (Leopoldo Bulhões 1480 
- RJ)

Introdução: o álcool é a droga psicoativa mais utilizada 
pelas populações ocidentais e seu uso concomitante ao ato 
de conduzir veículos automotores tem sido responsável em 
parte pelos incidentes automobilístico. A quantificação desta 
influencia tem sido subestimada pela falta de padronização 
da avaliação clinica de embriaguez baseada na prática e em-
pirismo do clinico, sem contudo apresentar uma correlação 
científica irrefutável.

objetivo: o objetivo do estudo foi determinar a preva-
lência dos sinais da embriaguez em um grupo submetido ao 
consumo controlado de álcool.

Metodologia: O estudo foi realizado com 13 voluntários, 
sendo 7 homens e 6 mulheres consumindo volumes de 600, 
1200 e 1800ml de cerveja, e sendo submetidos a 36 avalia-
ções clinicas e 5ml de sangue retirados por punção venosa e 
conservados com fluoreto. A alcoolemia foi determinada por 
CG–DIC com Head Space. A avaliação clinica foi realizada 
pesquisando sinais clínicos, neurológicos e um exame psiqui-
átrico, conforme é preconizado na literatura. os resultados 
foram estratificados em 4 faixas conforme a alcoolemia, até 
0,2 dg/l, de 0,21 a 0,4dg/l, de 0,41dg/l a 0,6dg/l e maior que 
0,61dg/l.

Resultados: A alteração da memória (31,8%), dismetria 
(4,54%) e nistagmo (9,1%) já foram observados em concen-
trações abaixo de 0,21 e podem também serem atribuídos a 
alterações prévias ao consumo. Não sendo encontrados sinais 
como alteração da coordenação motora, marcha atáxica, 
dissinergia, disdiadococinesia, disartria, alteração da atitude, 
alteração do pensamento e orientação . Nas concentrações de 
0,21 dg/l a 0,4dg/l nota-se aumento da freqüência do nistagmo 
(66%), da alteração da memória (53,33%) e dismetria (20%). 
Na concentração de 0,41 dg/l a 0,6 dg/l foi observado conjun-
tivas congestas (75%), alteração da memória (62,5%), nistag-
mo (62,5%), dismetria (37,5%), disdiadococinesia (37,5%), 
alteração da coordenação motora (25%) e dissinergia (12,5%). 
A freqüência cardíaca e respiratória se mantiveram dentro dos 
limites da normalidade. Nas concentrações maiores que 0,61 
todos os exames apresentaram conjuntivas congestas, houve 
predomínio do nistagmo (66,66%) e da dismetria (66,66%). 
Há disdiadococinesia (50%), alteração da atitude (33,33%) 
e disartria (16,66%).

Discussão: estes resultados são iniciais já que o estudo 
continua e a cada semana são inseridos em média de 6 novos 
voluntários submetidos as mesmas análises, contudo os re-
sultados já demonstram que nas concentrações acima de 0,21 
dg/l já há uma influência da ingestão do álcool nos exames.



196 Toxicologia Clínica

Temas Livres    Poster

CL11 - USO PROLONGADO DE N-ACETILCISTEÍ-
NA EV EM SUPERDOSAGEM DE PARACETAMOL: 
RELATO DE CASO

MASTeLLA, c.M.1; AMADo, G.1; ALBINo, D.B.L.1; 
AMoRIM, M.A.k.1; BARoTTo, A.M.1; ZANNIN, M.1,2

1. CIT/SC/SUR/SES UFSC - Centro de Informações Toxicológi-
cas de Santa Catarina (Hospital Universitário -UFSC- Bairro 
Trindade - Florianópolis SC - CEP 88040900)
2. PTL/CCS/UFSC - Depto de Patologia e Toxicologia (UFSC- 
CCS - Bairro Trindade - Florianópolis SC - CEP 88040900)

Introdução: em doses terapêuticas, o paracetamol é seguro 
e com poucos efeitos colaterais. Nas intoxicações por para-
cetamol, ocorre saturação da via que conjuga o paracetamol, 
com depleção dos estoques de glutationa, formando maior 
quantidade de metabólito tóxico N-acetil-ρ-benzoquinona 
imina (NAPQI). o NAPQI reage contra os constituintes celu-
lares e promove injúria hepática. o antídoto N-acetilcisteína 
(NAc) deve ser administrado a qualquer paciente com histó-
ria de ingestão de níveis tóxicos de paracetamol caso o nível 
plasmático não possa ser obtido em até 8 horas da ingestão.

Objetivo: Relatar um caso de intoxicação por paracetamol 
com uso prolongado de N-Acetilcisteína ev.

Metodologia: estudo descritivo tipo relato de caso através 
da revisão da ficha de atendimento do paciente.

Resultados: Paciente masculino, 37 anos, admitido na 
emergência 12h após ingerir 30 comprimidos de paracetamol 
750 mg e 30 de Sedilax® (total de 31,5g de paracetamol) em 
tentativa de suicídio, além da ingestão de grande quantidade 
de etanol. Na admissão, apresentava Glasgow 6-7, Sat 96%, 
sinais vitais estáveis. Foi entubado, realizado lavagem gástri-
ca, transferido para a uTI, solicitado Tc de crânio (normal), 
coletado soro para a dosagem de paracetamol (201mcg/mL 
– alto risco no nomograma de Rumack-Matthew) e iniciado 
o antídoto NAC EV em regime de 21h. Exames de admissão: 
Cr: 1,1mg/dL, Ur: 20mg/dL, TGO: 154U/l, TGP: 114U/l. 
Após 24h foi extubado, permanecia hemodinamicamente 
estável, sem NAC. Dois dias após, os exames mostravam 
TGP: 5324U/l; TAP: 37,1%; RNI: 3,07; γ-Gt: 377U/l; BT: 
5,21mg/dl. Foi reintroduzido NAC EV na dose de 70mg/Kg 
a cada 4 horas. Por apresentar um MeLD = 25 foi encami-
nhado para a “fila” de transplantes. No terceiro dia, o paciente 
estava clinicamente bem, sinais vitais estáveis, boa diurese, 
referindo apenas leve dor abdominal; TAP 26,9%; TGo: 
5118U/l; TGP: 3320U/l. No 9º dia, devido aos resultados de 
TGP: 350U/l; TGO: 37U/l; TAP: 90,40% e RNI: 1,03, a NAC 
foi suspensa. Paciente recebeu alta hospitalar no 13º dia com 
TGo: 24u/l e TGP: 129u/l.

Discussão: A NAC é um antídoto eficaz se utilizado 
precocemente e deve ser administrado a todos os pacientes 
com risco de desenvolver hepatotoxicidade após overdose 
de paracetamol. o tratamento deve ser mantido até que as 
aminotransferases estejam com valores normais ou próximos 
da normalidade. o uso prolongado de NAc no caso descrito 
foi fundamental para a boa evolução do quadro.

CL12 - EPIDEMIOLOGIA DAS INTOXICAÇÕES NA 
INFÂNCIA SEGUNDO CENTRO DE INFORMAÇÃO 
TOXICOLÓGICA DO PIAUÍ 

GueDeS, v.o.M.1; RoDRIGueS, P.c.A.1; GâNDARA, 
B.F.1; GoNçALveS, S.e.M.S.1; cAMPoS, P.c.c.1; AL-
MeIDA, D.e.M.1; LIMA, I.M.B.1

1. CITOX-PI - Centro de Informações Toxicológicas do Piauí 
(Rua 19 de Novembro, 1865 – Primavera, Teresina - Piauí.)

Introdução: As intoxicações são um problema de grande 
importância em Saúde Pública, principalmente na infância, 
fase em que o indivíduo, pelo caráter de seu desenvolvimento, 
está exposto a um grande número de substâncias potencial-
mente tóxicas.

Objetivo: Caracterizar as intoxicações na infância regis-
tradas pelo CITOX-Piauí.

Metodologia: Realizou-se um estudo retrospectivo des-
critivo, a partir do banco de dados do centro de Informação 
Toxicológica do Piauí, no período de janeiro de 2006 a de-
zembro de 2010. Foram analisadas as intoxicações agudas em 
crianças de zero a 14 anos, em que se consideraram: faixa etá-
ria, sexo, tipo de ocorrência, circunstância, via de exposição, 
agente tóxico causador e presença de manifestações clínicas.

Resultados: No período de estudo foram registrados 301 
casos, na faixa etária acima mencionada, sendo que 201 
(66,7%) deles foram caracterizados como intoxicação. Em 
77 casos (25,6%) houve apenas exposição ao agente tóxico 
sem o aparecimento de manifestações clínicas e em cerca 
de 89,7% dos atendimentos, a circunstância foi acidental. 
A faixa de idade em que houve predomínio do número de 
intoxicações foi de zero a 5 anos (74,7%), em que a via de 
exposição predominante foi a oral (79,1%). Observou-se leve 
predomínio do gênero masculino quanto às intoxicações, 
(57,8%), enquanto que 40,2% eram do gênero feminino. 
como agentes de maior importância epidemiológica podemos 
encontrar medicamentos (38,9%), domissanitários (15,3%), 
plantas (9%), produtos químicos de uso industrial (7,6%), 
agrotóxicos de uso doméstico (7,3%), animais peçonhentos 
(6%) e raticidas (6%).

Discussão: O perfil dos acidentes analisados mostra que 
estes possuem evidente capacidade de serem evitados, seja 
por meio de medidas preventivas ou de educação e conscien-
tização dos cuidadores.
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CL13 - INTOXICAÇÃO POR SANEANTES CLAN-
DESTINOS EM UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA 
TOXICOLÓGICA: CASOS NOTIFICADOS ENTRE 
2005 A 2010. 

cAMPoS, A.P.S.1; coRReIA, L.M.1; MARTINS, B.F.1; 
SANToS, J.A.T.1; BALLANI, T.S.L.1; oLIveIRA, 
M.L.F.1

1. UEM - Universidade Estadual de Maringá (Av. Colombo, 
5.790 - Jd. Universitário • Maringá - Paraná)

Introdução: Saneantes clandestinos são substâncias 
ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou 
desinfestação de ambientes e superfícies e no tratamento 
de água, incluindo inseticidas, raticidas, desinfetantes e 
detergentes que são comercializados de forma ilegal, e não 
seguem as normas estabelecidas pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). Ocasionam riscos à saúde, 
pelo desconhecimento do grau de toxicidade das matérias 
primas utilizadas.

Objetivo: Analisar ocorrências de intoxicações por sa-
neantes clandestinos, a partir dos registros de um centro de 
informações e assistência toxicológica do estado do Paraná.

Metodologia: A investigação foi realizada por meio de 
análise retrospectiva de fichas epidemiológicas fichas de 
ocorrências toxicológicas de pessoas diagnosticadas com 
intoxicação por produtos clandestinos arquivadas no Centro 
de Controle de Intoxicações do Hospital Universitário de 
Maringá (ccI/huM), referentes ao período de janeiro de 
2005 a dezembro de 2010. 

Resultados: Foram encontrados 155 casos de intoxicação 
por saneantes clandestinos nos anos estudados, com média 
anual de 25,8 e variação máxima anual de 37 casos no ano 
de 2010 e mínima de 17 nos anos de 2007 e 2009. Noventa 
e três intoxicações (60%) tiveram como agente raticida, 
41 (26,4%) produtos de limpeza, 11 (7,1%) agrotóxicos e 
10 (6,4%) outros saneantes. Entre os raticidas destacam-se 
“Chumbinho”/Aldicarb e “EraRato”/Monofluoracetato de 
Sódio. Quanto aos produtos de limpeza, foram encontrados 
em maior quantidade derivados de hidróxido de sódio (soda 
cáustica) e hipoclorito de sódio (alvejante). 

Discussão: o estudo mostrou a alarmante quantidade de 
registros por se tratar de uma produção ilegal. Identificou 
ainda que todos os produtos notificados foram classificados 
como saneantes e de alta toxicidade ao ser humano, ocasio-
nando danos à saúde. 

CL14 - SINTOMAS CLÍNICOS E A CONCENTRA-
ÇÃO DE METILMERCÚRIO NO TECIDO CAPI-
LAR EM DUAS AMOSTRAS DE POPULAÇÕES DE 
IDOSOS NA AMAZONIA

MIRANDA, A.M.M.1; SANToS, e.c.o.1; LIMA, M.o.1; 
SAGIcA, F.S.1

1. IEC - Instituto Evandro Chagas (Rodovia Br 316 Km 07- Le-
vilândia)

Introdução: o envelhecimento da população é uma das 
maiores conquistas da humanidade, durante a sua vida o idoso 
foi exposto a diversos agentes contaminantes biológicos e não 
biológicos. O metilmercúrio é um metal altamente tóxico para 
o organismo humano, onde na Amazônia uma das importantes 
vias de exposição ao MeHg ocorre no vale do rio Tapajós, 
através do consumo preferencial de peixes.

objetivo: Avaliar a população idosa das comunidades 
ribeirinha de Tabatinga e Barreiras através dos sintomas 
clínicos e sua relação com a concentração de metilmercúrio 
no tecido capilar.

Metodologia: A comunidade ribeirinha de Tabatinga en-
contra-se no município de Juruti, região do baixo amazonas, 
S 02 0 09 ‘ 07’’ e W 56 0 03 ‘ 59 ‘’, com 26 idosos(idade ≥ 60 
anos) e comunidade de Barreiras localizada no município de 
Itaituba no vale do rio Tapajós, S 04 0 5 ‘ W 55 0 41’ , com 
55 idosos.Trata-se de um estudo observacional, descritivo do 
tipo transversal, através da avaliação toxicológica do MeHg 
no tecido capilar com aparelho Mercury Analyzer Hg/201 e 
avaliação clínica com técnicas propedêuticas. Foram utili-
zados os testes estatísticos adequados para o tipo de estudo.

Resultados: Tabatinga considerada para o estudo como 
comunidade livre da exposição ao mercúrio com média de 
6.58 ppm de Mehg no tecido capilar, sendo que entre as 
mulheres( n= 17) a média 5.5450 ppm, enquanto os homens( 
n=9) a média 8.5430 ppm a comparação entre as médias entre 
mulheres e homens através do teste t student = - 2.4514 e p 
0.0109, significante para amostra. Barreiras está impactada 
pelo metal, cuja média 12.81 ppm de Mehg no tecido ca-
pilar, sendo entre as mulheres(n=31) a média 10.2755 ppm, 
enquanto os homens(n=24) a média 16.0985 ppm, entre as 
comparações das médias entre mulheres e homens através 
do teste T de student – 3.0833 P – 0.0016, significante para 
amostra. As alterações pulmonares em idosos de Tabatinga 
apresentam média de 6.739 ppm e Barreiras 10.585 ppm, 
t= 2.3181; p= 0.3203, não sendo significante. As alterações 
cardiovasculares entre os idosos de Tabatinga com média 
6.739 ppm e Barreiras 10.585 ppm, t= 2.3181; p=0.0150, 
significante para amostra e cefaléia em Tabatinga com média 
6.748 ppm e Barreiras 13.131 ppm, t=2.6182; p= 0.0071, 
sendo significante para amostra. 

Discussão: os idosos da comunidade ribeirinha de Bar-
reiras apresentam elevada concentração de metilmercúrio no 
tecido capilar, assim como nas queixas clínicas.

Agência de Fomento: Instituto evandro chagas
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CL15 - INTOXICAÇÃO POR RATICIDAS REGIS-
TRADOS PELO CIAVE-BAHIA. EM DOIS ANOS, O 
QUE MUDOU?

SANToS, S.h.J.1; ReBouçAS, D.S.1; BARBoSA, 
M.G.R.1; BARBoSA, F.R.1

1. CIAVE-BAHIA - Centro de Informações Antiveneno da Bahia 
(Estrada do Saboeiro, s/n - Cabula Anexo ao HGRS. Salvador-
-Bahia)

Introdução: No Brasil, as intoxicações por raticidas são 
consideradas uma importante causa de morbi/mortalidade, 
estando relacionadas ao comércio ilegal de praguicidas, 
entre eles alguns inibidores da colinesterase, desviados do 
uso agrícola autorizado no país. Na Bahia, o cIAve tem 
registrado uma ocorrência significativa de intoxicações e 
óbitos provocados por raticidas clandestinos, em especial o 
“chumbinho”.

Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico das intoxi-
cações por raticidas registradas pelo cIAve/BA no ano de 
2010, comparando com 2009, a fim de verificar a eficácia das 
medidas de prevenção e controle destas intoxicações, através 
das ações de toxicovigilância realizadas nas capacitações das 
Diretorias Regionais de Saúde - DIReS.

Metodologia: estudo retrospectivo e comparativo dos 
envenenamentos por raticidas registrados no cIAve/BA, 
utilizando as fichas de atendimento.

Resultados: Em 2010, as intoxicações por raticidas re-
presentaram 6,6% dos casos, sem mudanças significativas 
em relação ao ano de 2009 (6,7%). Os raticidas clandestinos 
representaram 82,7% sendo o “chumbinho” responsável por 
78,2 % dos casos, com ocorrências expressivas nas tentativas 
de suicídio (65,5%), na faixa etária de 20-29 anos (24%) e no 
sexo feminino (53,8%), mantendo-se os índices registrados 
em 2009. Os agravos por raticidas na infância atingiram 
o índice de 9,3%, observando-se um decréscimo de 29% 
em 2010. Foram registrados 39 óbitos sendo 92,3% por 
chumbinho, representando aumento de 12,8% em relação a 
2009. Em 2009 o CIAVE/BA realizou 17 treinamentos em 7 
DIRES, capacitando 764 profissionais emergencistas e 1.959 
agentes comunitários, de 86 municípios. Em 2010 realizou 14 
treinamentos em 6 DIRES, capacitando 613 emergencistas e 
1030 agentes comunitários, de 170 municípios.

Discussão: Acredita-se que a capacitação dos profissionais 
de saúde de nível médio e superior tenha propiciado modifi-
cações significativas no perfil das intoxicações por raticidas 
clandestinos, no que se refere a acidentes na infância, com-
provando assim a importância da toxicovigilância. O aumento 
dos óbitos registrados pode estar relacionado ao acréscimo 
de novas substâncias e/ou aumento de concentração de certos 
compostos, sendo necessários estudos mais precisos. As ações 
constantes e permanentes de esclarecimento da população, 
quanto aos riscos decorrentes da utilização de produtos clan-
destinos, assim como a adoção de medidas de maior impacto 
para coibir o comércio ilegal, são relevantes e devem ser 
intensificadas atingindo maior número de municípios.

CL16 - PREVALÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A PLAN-
TAS NOTIFICADAS AO CENTRO DE CONTROLE 
DE INTOXICAÇÕES DO HOSPITAL UNIVERSITÁ
RIO ANTÔNIO PEDRO (CCIN/HUAP/UFF)

GueRReIRo, S.M.1; MASSeNA, P.G.1; GeISeL, N.1; 
GueRRA, L.R.1; MoRAeS, A.c.L.1

1. CCIn/HUAP/UFF - Universidade Federal Fluminense (R. 
Marquês do Paraná, 303, 3o and, frente, Centro, Niterói, RJ)

Introdução: Plantas com propriedades terapêuticas e as de 
caráter ornamental possuem larga utilização nos domicílios, 
e outras, são utilizadas como drogas recreativas . entretanto, 
algumas destas podem exibir propriedades tóxicas quando 
ingeridas ou quando em contato com a pele. os efeitos tó-
xicos podem variar desde uma simples alergia de contato a 
hepatotoxicidade grave, quando ingeridos.

Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico dos atendi-
mentos de emergência em casos de exposições tóxicas huma-
nas envolvendo plantas, notificados ao Centro de Controle de 
Intoxicações do Hospital Universitário Antônio Pedro (CCIn/
huAP/uFF) no período de dois anos.

Metodologia: estudo descritivo observacional transversal 
de todos os casos de exposição tóxica por plantas, notificados 
no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, ao Cen-
tro de Controle de Intoxicações de Niterói. Os dados foram 
obtidos utilizando o banco de dados do ccIn. As variáveis 
analisadas foram espécie da planta, faixa etária, gênero, via 
de intoxicação, circunstância e evolução dos casos.

Resultados: Nos 24 meses analisados, foram notifica-
dos por telefone 2817 casos de exposição tóxica, dentre os 
quais 84 (3%) envolveram plantas, destes 75 com vítimas 
humanas. Dentre estas, 42 (56,8 %) estavam relacionadas à 
Dieffenbachia picta Schott., conhecida popularmente como 
comigo-ninguém-pode. A intoxicação por plantas foi mais 
prevalente entre crianças de 1 a 4 anos de idade (n=39, 
52,7%) e de 4 a 9 anos de idade (n=17, 23%), sem diferença 
estatística entre os sexos (p= 0,222). A via predominante foi 
a oral (n=68, 93,2%) e ocorreram nas residências de forma 
acidental (n=65, 89,04%). A maioria dos casos analisados 
apresentou evolução para cura (n=56, 87,5%).

Discussão: Apesar dos casos de exposição tóxica por 
plantas terem sido pouco notificadas, observou-se que sua 
maioria foi acidental e envolveu crianças de 0 a 9 anos, cor-
respondendo a 76% dos casos notificados ao CCIn/HUAP/
uFF no período estudado. Destes, a espécie mais envolvida 
foi a Dieffenbachia picta Schot. (comigo-ninguém-pode), 
uma planta ornamental comum nas residências. Sabe-se que o 
uso de plantas medicinais é muito comum entre os brasileiros. 
Entretanto, este trabalho evidenciou pouca notificação de ca-
sos de intoxicação por plantas de uso medicinal e recreacional, 
e nenhum caso de intoxicação crônica no período do estudo. 
Isto pode ter sido devido à subnotificação ou subdiagnóstico. 
os autores do estudo chamam atenção para a importância 
das medidas preventivas domiciliares e das ações de saúde 
relacionadas ao alerta aos médicos sobre a possibilidade do 
diagnóstico e da notificação.



M
icrobiologia Industrial

 Toxicologia Clínica 199

Poster    Temas Livres

CL17 - INTOXICAÇÃO HUMANA: CARACTERI-
ZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DOS ATENDIMENTOS 
NO CEATOX-79 (MARÍLIA – S.P.) DURANTE O 
ANO 2009

BoIN, A.c.1; RochA, c.e.B.1; coRDeIRo, T.B.1; MA-
chADo, T.A.R.1

1. FAMEMA - Faculdade de Madicina de Marília (Av. Monte 
Carmelo N 800, Marília - SP)

Introdução: Em 2009, no Brasil foram registrados pelo 
Sistema Nacional de Informação Tóxico-farmacológicas (SI-
NITOX) um total de 82.566 casos. O Centro de Atendimento 
Toxicológico de Marília (CEATOX-79) encontra-se na DIR 
XIV do estado de São Paulo, abrangendo 37 municípios e uma 
população de 580.106 hab. Esse serviço presta assistência 
não só a região, mas como também a outros estados do país.

Objetivo: Caracterizar epidemiologicamente as intoxica-
ções do banco de dados do CEATOX-79, em 2009.

Metodologia: esse é um estudo descritivo, quantitativo, 
retrospectivo. Os dados utilizados foram coletados nas fichas 
de notificação do CEATOX-79, referentes ao período de 1 de 
Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009. Os dados foram 
analisados utilizando o programa Epi Info versão 3.5.3. O 
nível de significância estabelecido foi de 5% com intervalo 
de confiança de 95%.

Resultados: Nosso estudo com contou com 673 casos, 
sendo 55% do sexo masculino, variação etária de 0 a 89 
anos, com concentração de casos de 31% entre 0 a 9 anos e 
19% entre 20-29 anos. O local do incidente foi 79% urbano 
17,5% rural e 3,6% ignorado. As ocorrências foram regis-
tradas segundo cada mês durante ao ano: 9,7% em Janeiro, 
13,5% em Fevereiro, 9,7 em Março, 9,8% em Abril, 8,4% 
em Maio, 6,5% em Junho, 9,6% em Julho, 6,5% em Agosto, 
5,3% em Setembro, 7,7% em Outubro, 7,5% em Novembro, 
5,8% em Dezembro. A circunstância dos eventos foram 62,1% 
acidental, 29,5% tentativa de suicídio, 1,6% ambiental e 6,7% 
outras ou ignorada. Os agentes envolvidos foram 32,9% 
medicamentos, 24,1% agrotóxico, 18,9% animais, 15,6% 
produto químico de uso domiciliar. 

Discussão: Segundo dados de 2009 do CEATOX-79, 
percebe-se que o número de notificações é baixo (cerca de 
1,84 casos por dia). Percebe-se uma concordância da ici-
dêndicia da faixa etária da população intoxicada de nosso 
estudo com os dados colhidos pelo SINITOX de 2009, pre-
dominando a população jovem. Dentre todas as ocorrências 
notificadas, houve uma maior intoxicação na região urbana, 
possivelmente pela maior concentração da população nessa 
zona. com relação aos registros de atendimentos por mês, 
não há predomínio de ligações em um mês específico, salvo 
fevereiro,sendo concordante aos dados levantados no SINI-
TOX. De acordo com os agentes tóxicos, os medicamentos 
continuam a liderar o número de casos atendidos, por serem 
de fácil acesso. Pensando nos dados mostrados acima e os 
dados do SINITOX, sugerimos maiores estudos epidemioló-
gicos em intoxicação, com vista na prevenção de casos, bem 
como na diminuição de casos graves que acabam cursando 
com óbitos. 

CL18 - CARACTERIZAÇÃO DAS TENTATIVAS DE 
SUICÍDIO POR INTOXICAÇÃO ATENDIDOS NO 
CEATOX-79 (MARÍLIA – S.P.) DURANTE 2009

BoIN, A.c.1; RochA, c.e.B.1; coRDeIRo, T.B.1; MA-
chADo, T.A.R.1

1. FAMEMA - Faculdade de Medicina de Marília (Av. Monte 
Carmelo N 800, Marília - SP)

Introdução: Em 2009, no Brasil foram registrados pelo 
Sistema Nacional de Informação Tóxico-farmacológicas 
(SINITOX) um total de 82.566 casos, sendo 77.458 (93,81%) 
de vítimas humanas, e dessas algumas tentativas de suicídio. 
O Centro de Atendimento Toxicológico de Marília (CEA-
TOX-79) encontra-se na DIR XIV do estado de São Paulo, 
abrangendo 37 municípios e uma população de 580.106 hab. 
esse serviço presta assistência não só a região, mas como 
também a outros estados do país, de acordo com a demanda 
do 0800-Intoxicações.

objetivo: caracterizar epidemiologicamente as tentativas 
de suicídios por intoxicação do banco de dados do CEA-
TOX-79, em 2009.

Metodologia: esse é um estudo descritivo, quantitativo, 
retrospectivo. os dados utilizados foram coletados contidos 
nas fichas de notificação do CEATOX-79, referentes ao 
período de 1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009. 
os dados foram analisados utilizando o programa epi Info 
versão 3.5.3. O nível de significância estabelecido foi de 5% 
com intervalo de confiança de 95%.

Resultados: Nosso estudo com contou com 198 casos, 
sendo 59,6% do sexo feminino, a variação de idade foi de 12 
a 70 anos. Os incidentes pelas faixas etárias foram: 23,4% de 
10 a 19 anos, 32,5% de 20 a 29 anos, 20,3% de 30 a 39 anos, 
13,2% de 40 a 49 anos, 7,6% de 50 a 59 anos e 3% acima de 
60 anos. O local do incidente foi 87,9% urbano 10,6% rural 
e 1,5% foi ignorada, em 97% das tentativas ocorreram na 
residência. os agentes envolvidos foram em 52,5% dos casos 
com medicamentos, 37,9% com pesticidas de uso domestico 
e rural, 1,5% com produto veterinário, 6,6% com produto 
químico de uso domiciliar, 1,5% drogas ilícitas.

Discussão: No ano de 2009 foram atendidos 673 casos, 
desses, 198 foram consideradas intoxicações por tentativa 
de suicido, um número expressivo e que, assim, necessita 
de maior observação e estudo. A incidência é maior no sexo 
feminino e em uma faixa etária que abrange adultos jovens, 
explicitando esses dois como fatores de risco. No meio ur-
bano foi o mais acometido, sendo em partes provavelmente 
por conta de contar com superior volume populacional e por 
conta do hábito de vida. o maior número de casos foi a inges-
tão indevida e em altas doses de medicamentos, mostrando 
a necessidade de prescrição racional pelos profissionais, 
controle de vendas e controle de dispensação pelos órgãos 
competentes. Relevante também foram o uso de pesticidas 
de uso domiciliar e na lavoura, produtos que deveriam fi-
car restritos e controlados por profissionais e com compra 
controlada, já que hoje são vendidos de forma indevida em 
supermercados e congêneres. Frente aos dados, vê-se que 
a tentativa de suicídio é uma parcela deveras pertinente no 
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tema intoxicações. A maior incidência em mulheres e jovens 
incita um maior estudo, procurando as causas para isso. e 
número alto de tentativas com medicamentos e pesticidas de 
uso doméstico e da lavoura mostra a urgência em controlar de 
forma adequada e rígida a venda e uso de ambos, procurando, 
dessa forma, reduzir a incidência deste tipo de intoxicação. 

CL19 - INTOXICAÇÃO POR HIDROCARBONE-
TOS: ANALISE DE 117 CASOS.

RocIo, S.c.G.P.1; ALBuQueRQue, k.S.1; SeSSA, 
v.A.1; PeReIRA, L.F.1; MAGALhãeS, M.B.1; LouZA-
DA, v.S.1; ITho, S.F.1

1. TOXCEN - Centro de Atendimento Toxicológico (AL MARY 
UBIRAJARA, 255-SANTA LUCIA-VITORIA-ES)

Introdução: hidrocarbonetos (hc) são compostos orgâ-
nicos e, como produtos de uso popular são de fácil acesso, 
estando envolvidos nas exposições. Num estudo realizado no 
EUA em 2007, foram relatados 48.497 casos de exposição 
por HC aos Centros de Controle de Intoxicações. Destes, 
mais de 22.000 foram em pacientes abaixo de 19 anos. Foram 
relatados sete óbitos. No Brasil inexistem dados epidemio-
lógicos específicos. 

Objetivo: Mostrar a epidemiologia, distribuição por sexo 
e faixa etária, circunstância e o quadro clínico das exposições 
ao HC notificadas ao Toxcen, em 2009.

Metodologia: estudo retrospectivo observacional por 
levantamento de prontuários do serviço. A classificação de 
gravidade foi: não intoxicação, quando não houve sintomas; 
leve, quando os sintomas foram transitórios; moderado, 
quando os sintomas foram pronunciados/prolongados; grave 
se houve risco de morte; fatal, quando óbito. 

Resultados: Foram notificados 117 casos de exposições 
por HC sendo 61,5% no sexo masculino e 51,2% em meno-
res de 20 anos (65% de 1-4 anos). A circunstância acidental 
ocorreu em 74,3% e a tentativa de suicídio, em 7,7%. Cli-
nicamente, o comprometimento gastrintestinal foi de 36,7% 
dos casos (vômito, 66,6%); irritação cutânea local e manifes-
tação alérgica em 32,5%; neurológicas em 20,5% (cefaléia; 
60,8% destes) e respiratórias em 18,8% (taquipéia; metade 
dos casos). Aproximadamente um quarto dos pacientes não 
apresentou clínica. A Radiografia de tórax (RxT) foi realiza-
da em 24 pacientes (20,5%), sendo alterada em três, todos 
com dois anos de idade, que apresentaram cianose (dois), 
vômitos (dois), tosse persistente (um), sonolência (um) e 
irritação local (três). Em 11 pacientes, o RxT foi normal e 
em 10 não houve descrição do resultado nos prontuários, 
embora os pacientes tenham sido liberados após esse exame 
complementar. A maioria dos casos foi classificada como 
leve (57,3%), moderada em 15,4% e grave, em 1,7%; não 
intoxicação, 25,6%. Não houve óbito. 

Discussão: A exposição ao HC foi mais freqüente no sexo 
masculino, na circunstancia acidental e abaixo de 20 anos 
de idade, com pico entre 1 e 4 anos. A maioria dos casos 
foi classificada como leve. Predominaram as manifestações 
gastrintestinais e a pneumonia química foi incomum. Diante 
dos resultados radiológicos, sugerimos que a solicitação dos 
RxT deve ser restrita como rotina e reforçada, particularmente 
se há sintomas respiratórios.

Agência de Fomento: Centro de Atendimento Toxicoló-
gico (Toxcen)-Vitória, Espírito Santo-Brasil
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CL20 - ALUMÍNIO EM NEONATOS PREMATUROS 
– UM PROBLEMA SEM SOLUÇÃO?

NAScIMeNTo, D.B.1; oLIveIRA, S.R.1; GARcIA, S.2; 
NoReMBeRG, S.1; NAScIMeNTo, P.c.1

1. UFSM - Universidade Federal de Santa Maria (Av. Roraima, 
1000. Santa Maria)
2. UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Av. 
Ipiranga, 2752. Porto Alegre)

Introdução: Neonatos prematuros em nutrição parenteral 
correm o risco de uma sobrecarga de alumínio devido à pre-
sença deste elemento como contaminante nas formulações 
parenterais. Apesar do efeito tóxico para os prematuros e da 
regulamentação feita pelo Food and Drug Administration 
(FDA) dos Estados Unidos em 2004, produtos comerciais 
continuam a apresentar elevada contaminação por Al.

Objetivo: Para avaliar a exposição da população prematu-
ra neonatal, este estudo investigou o balanço de Al (ingestão 
versus excreção urinária) em um grupo de recém-nascidos 
prematuros durante o período em que eles permaneceram 
na unidade de tratamento intensivo (uTI) em nutrição pa-
renteral total.

Metodologia: Para os dez pacientes selecionados, soluções 
de infusão diária (alimentação e medicação) foram coletadas 
e o nível de contaminação Al foi medido. Da urina coletada 
diariamente, uma alíquota foi tomada para determinação de 
Al. o sangue também foi coletado para determinação de Al 
no primeiro e último dia de uTI. As medidas foram realizadas 
por espectrometria de absorção atômica.

Resultados: A diferença entre o Al administrado e o ex-
cretado revelou que 56 ± 23% do ingerido não foi eliminado. 
o nível médio de Al no soro do primeiro dia em relação ao 
último diminuiu de 41,2 ± 23,3 µg/L para 23,5 ± 11,2 µg/L. 
A ingestão média diária entre os 10 pacientes foi 15,2 ± 8,0 
µg/kg/dia.

Discussão: considerando que o Al consumido foi maior 
do que o excretado e que o Al no soro diminuiu para prati-
camente a metade durante o período de internação na uTI 
(± 7,3 dias), a deposição alguma quantidade de Al ocorreu. 
Além disso, os recém-nascidos prematuros receberam, em 
média, três vezes a quantia de 5 µg/kg/dia, considerada como 
um limite seguro pelo FDA. Agradecimentos: Ao corpo de 
enfermagem da uTI neonatal do hospital universitário de 
Santa Maria

Agência de Fomento: cNPq

CL21 - RELATO DE CASO: REAÇÃO INFLAMATÓ-
RIA LOCAL ASSOCIADA AO USO DE TORNIQUE-
TE EM ACIDENTE CROTÁLICO GRAVE

coSTA, A.S.2,1; RochA, A.P.c.2,1; ALMeIDA, J.S.c.B.1

1. CIAT-BH - Centro Toxicológico do Hospital João XXIII (Av. 
Alfredo Balena 400)
2. UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (Av. Alfredo 
Balena, 190)

Introdução: De acordo com o Sistema Nacional de Aten-
dimento Médico (SINAM), no Brasil, aproximadamente 26 
mil casos de acidentes ofídicos foram registrados em 2008. 
A taxa de mortalidade é cerca de 0,5% e 0,4% de todos os 
casos desenvolvem graves sequelas. Algumas medidas podem 
ser realizadas, ainda no local, para reduzir a propagação do 
veneno e facilitar os cuidados médicos definitivos enquanto 
outras podem prejudicar a evolução do caso.

objetivo: discutir a partir deste relato, como o uso de 
torniquete no Acidente crotálico, pode provocar manifesta-
ções inflamatórias no local da picada, tornar-se um fator de 
confusão no diagnóstico e com isso postergar o tratamento.

Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo relato de caso, 
cujos dados foram coletados a partir da revisão do registro 
disponibilizado pelo cIAT-Bh após assinatura de termo 
de consentimento pelo paciente e testemunha e revisão de 
literatura sobre o tema.

Resultados: paciente, sexo masculino, 36 anos, procurou 
auxílio médico relatando ter sido picado por cobra, por ele 
descrita como sendo cascavel, 1 hora antes do atendimento. 
A picada ocorreu no 2º quirodáctilo da mão direita e foi rea-
lizado torniquete pelo paciente. Queixava-se de visão turva, 
fraqueza e dificuldade de deambulação. Transferido para o 
HPSJXXIII, 3 horas após o acidente, apresentava dor, hipe-
remia e edema no local da picada. Os exames laboratoriais 
realizados na terceira e na nona hora após o acidente mostra-
vam apenas uma discreta alteração do fibrinogênio. Cerca de 
14 horas pós-acidente iniciou quadro de fácies neurotóxica, 
ptose palpebral e turvação visual. Exames revelaram sangue 
incoagulável e CK total (3129U/L). Recebeu 20 ampolas 
de soro anti-crotálico e evoluiu 20 horas após com melhora 
da fácies neurotóxica permanecendo com a CK elevada 
(5974u/L). Foi iniciada hiperhidratação e cerca de 96 horas 
após o acidente, o paciente recebeu alta melhorada.

Discussão: o diagnóstico dos acidentes ofídicos baseia-se 
principalmente na presença de sinais clínicos característicos, 
alterações laboratoriais e na identificação do animal. No 
caso relatado havia sinais clínicos característicos de acidente 
botrópico (alterações locais) e de acidente crotálico (turva-
ção visual e fraqueza). Inicialmente não havia alterações 
laboratoriais e a serpente não foi levada ao serviço para 
identificação. O torniquete aplicado pelo próprio paciente 
e a impossibilidade de identificação do animal pelo serviço 
médico, tornaram-se fatores confusionais, postergando o 
diagnóstico e consequentemente a administração do Soro 
específico.É necessário orientar a população a fim de reduzir 
a freqüência de práticas inadequadas, como o torniquete, 
que podem levar tanto ao agravamento do quadro quanto 
contribuir para o diagnóstico errôneo nos acidentes ofídicos. 
A identificação do animal também torna mais ágil e segura 
a administração da soroterapia adequada.
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CL22 - INTOXICAÇÕES E O QUEBRA-CABEÇA DA 
REALIDADE E FICÇÃO DO SERIADO HOUSE M.D.

cARLeTTo, M.B.2; vIeIRA, M.S.2; cAZeNAve, 
S.o.S.1,2

1. SPTC - Instituto de Criminalística de Campinas (rua Barão de 
Parnaiba 292 - Campinas - SP)
2. PUC de Campinas - Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
(rua John B Dunlop, km 2 Campinas - SP)

Introdução: o seriado house M.D. é um programa de 
televisão, dramático e engraçado, que prende a atenção ao 
tratar de assuntos relacionados à rotina hospitalar.. 

objetivo: Analisar os temas abordados no seriado visando 
quantificar a qualidade do que é mostrado aos telespectadores 
em relação ao diagnóstico das intoxicações, tratamentos e 
sintomas, comparando assim a realidade vivida nos hospitais 
e a conduta médica, com a realidade da população brasileira. 

Metodologia: Levantamento bibliográfico em base de 
dados, leitura e interpretação de cento e dez episódios, divi-
didos de acordo com os sintomas apresentados, tratamento 
e diagnóstico final

Resultados: No seriado, medicamentos apresentaram cer-
ca de 20% de intoxicação em uma faixa etária predominante 
de 20-29 anos, enquanto que, de acordo com os dados do perfil 
da população brasileira, 31,71% corresponde a intoxicação 
por medicamentos em uma faixa etária de 01-04 anos. 

Discussão: houve uma equivalência em relação aos 
parâmetros referentes ao perfil da população brasileira, de 
acordo com dados do SINITOX, e ao perfil dos intoxicados 
nos episódios da série house M.D.. há diferença relevante 
quando se trata da conduta e/ou cotidiano médico em relação 
ao perfil brasileiro e ao retratado no seriado, evidenciando 
uma mistura de fantasia com realidade na série que não condiz 
com o retrato médico brasileiro. Pudemos distinguir o que é 
realidade e o que representa exageros em cada episódio de 
house M.D. nos quais se trata da enfermidade produzida por 
exposição às substâncias tóxicas. 

CL23 - USO DA SALIVA COMO MATRIZ  
BIOLOGICA PARA DIAGNOSTICO  
LABORATORIAL DE INTOXICAÇÕES AGUDAS 
CAUSADAS POR PRAGUICIDAS

coSTA, J.L.1; LANARo, R.2; FeRNANDeS, L.c.R.2; 
BucAReTchI, F.2; cAPITANI, e.M.2

1. IC-SPTC-SP - Instituto de Criminalística (R. Moncorvo Filho, 
410, Butantã, São Paulo/SP, 05507-060, Brasil)
2. CCI-FCM-HC-UNICAMP - Centro de Controle de Intoxica-
ções (Campinas, SP, Brasil)

Introdução: O uso da saliva como fluido biológico para 
análises toxicológicas aumentou na última década, princi-
palmente para determinação de medicamentos e drogas de 
abuso. contudo, referências sobre o uso desta matriz para 
diagnóstica nas intoxicações por praguicidas, ou mesmo em 
toxicologia de emergência, são raras ou mesmo inexistentes.

objetivo: este trabalho teve por objetivo avaliar a via-
bilidade do uso da saliva no diagnóstico das intoxicações 
agudas por praguicidas.

Metodologia: Foram selecionados para o estudo 25 pra-
guicidas, ou produtos de biotransformação, pertencentes aos 
grupos dos carbamatos, organofosforados e cumarínicos. o 
preparo das amostras foi baseado em precipitação de prote-
ínas e diluição antes da injeção no sistema cromatográfico. 
cem microlitros de amostra foram transferidos para tubo de 
polipropileno, onde foram adicionados 300 µL de acetonitrila 
contendo padrão interno (BDMC, 20 ng/mL). Após agitação 
e centrifugação, 100 µL sobrenadante foram transferidos para 
vial de vidro que continha 900 µL de água ultrapura, sendo 
injetados 10 µL no sistema LC-MS/MS. As análises foram 
realizadas em coluna Synergi Fusion-RP (50 x 2,0 mm, 2,5 
µm 100 Å) e fase móvel composta de água:acetonitrila con-
tendo 5 mmol/L de formiato de amônio (gradiente de eluição). 
As analises foram realizadas com ionização por electrospray 
(positivo) em modo MRM, sendo utilizados para identifica-
ção o tempo de retenção relativo e duas transições para cada 
analito. Antes da análise das amostras, o método analítico foi 
completamente validado, considerando os parâmetros limite 
de detecção, limite de quantificação, linearidade, precisão, 
exatidão, recuperação e efeito matriz. Foram analisadas 
também amostras de plasma, coletados no mesmo momento 
da coleta de saliva. Foram estudadas 128 amostras de saliva 
coletadas de pacientes atendidos no centro de controle de 
Intoxicações da UNICAMP.

Resultados: Dos praguicidas investigados, foi detectada 
a presença de acefato, aldicarbe, aldicarbe sulfóxido, aldi-
carbe sulfona, metomil, carbofurano, 3-hidroxi-carbofurano, 
3-ceto-carbofurano, em concentrações que variaram de 5 ng/
mL (limite de quantificação) a 24,6 µg/mL. Foi observada 
boa correlação (r > 0,90) entre a concentração salivaria e 
plasmática.

Discussão: os resultados obtidos demonstram a utilidade 
da saliva para diagnóstico das intoxicações agudas por pra-
guicidas, dada a simplicidade desta matriz biológica, coleta 
não invasiva e ótima correlação com níveis plasmáticos.
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CL24 - INTOXICAÇÃO INFANTIL CAUSADA POR 
ACONDICIONAMENTO INADEQUADO DE INSE-
TICIDA INIBIDOR DA COLINESTERASE: RELATO 
DE DOIS CASOS

yAMAGuchI, c.S.1; ANDRIATo, P.M.1; ToMoIke, 
c.1; BALLANI, T.S.L.1; NIShIyAMA, P.1

1. UEM - Universidade Estadual de Maringá (Av. Colombo. 
5790)

Introdução: o ambiente doméstico é o principal local de 
ocorrência de acidentes e intoxicações infantis.

objetivo: o objetivo deste trabalho foi o de relatar casos 
de intoxicação por inseticida inibidor de colinesterase em 
duas crianças de uma mesma família, por acondicionamento 
inadequado do produto.

Metodologia: O caso foi notificado ao Centro de Controle 
de Intoxicações de Maringá (CCI/HUM) em 30/06/09 e os 
dados foram coletados do prontuário e da Ficha de ocorrência 
Toxicológica (OT).

Resultados: e.c.G., um ano, residente numa cidade 
próxima de Maringá, foi transferida ao Hospital Universi-
tário de Maringá (huM) apresentando sinais colinérgicos 
e nicotínicos. Foi submetida a tratamento de acordo com 
o protocolo, permaneceu internada no huM por 15 dias e 
recebeu alta hospitalar. Sua irmã, k.c.G, dois anos, deu en-
trada no serviço de saúde daquele município três horas mais 
tarde, já em depressão respiratória. Recebeu atropina, mas 
foi a óbito após o atendimento. Apesar do agente químico do 
acidente ser desconhecido, o ccI/huM orientou tratamento 
de acordo com o protocolo de intoxicação por inseticida 
inibidor de colinesterase. e.c.G. teve lenta recuperação, 
apresentou alterações do SNc e as dosagens de colinesterase 
não normalizaram rapidamente, sugerindo intoxicação por 
inseticida organofosforado. A sua transferência para serviço 
especializado, onde foi acompanhada pela equipe do huM 
e também do ccI/huM, foi essencial para uma recuperação 
sem seqüelas. Porém, no caso de K.C.G. a letalidade pode 
estar relacionado ao tratamento tardio e conduta inadequada 
do serviço.

Discussão: chama a atenção, o fato do acidente ter ocorri-
do na casa da vizinha, onde o agente tóxico estava acondicio-
nado em uma garrafa pet no chão do banheiro. o fácil acesso 
e a reutilização inadequada de embalagens representam risco 
potencial, principalmente para as crianças. orientações sobre 
o acondicionamento e armazenamento adequado dos produtos 
tóxicos podem ter reflexos importantes na saúde pública e 
ambiental, e serem capazes de reduzir índices de intoxicações 
e mortes infantis.

CL25 - DEZENOVE ANOS DO PROGRAMA DE 
VISITA DOMICILIAR AO INTOXICADO DE MA-
RINGÁ

LAQuI, I.S.2; MARTINS, F.c.2; INoue, L.I.1; BeLLA-
SALMA, A.c.M.2; BALLANI, T.S.L.2; TAvAReS, e.o.1

1. UEM - Universidade Estadual de Maringá (Avenida Colombo, 
5790, CEP 87020-900, Maringá-PR)
2. CCI/HUM - Centro Controle de Intoxicações- Hosp. Universit. 
Maringá (Universidade Estadual de Maringá (UEM), Maringá-
-PR, Brasil)

Introdução: o Programa de visita Domiciliar ao Into-
xicado (PROVIDI), é desenvolvido desde 1992 no Centro 
de Controle de Intoxicações do Hospital Universitário de 
Maringá (CCI/HUM) e atende intoxicação por diversas 
circunstâncias. A visita domiciliar (vD) tem como objetivo 
abordar as famílias em seu contexto de vida, desenvolver 
promoção, prevenção e recuperação da saúde. Participam 
do PRovIDI acadêmicos de graduação e pós-graduação de 
enfermagem e de Psicologia, supervisionados pela equipe 
técnica do ccI/huM.

objetivo: caracterizar as vD realizadas pelo PRovIDI 
em seus 19 anos.

Metodologia: A população do estudo são pacientes da 
região que sofreram intoxicações graves notificadas pelo CCI, 
acessados pelas fichas de Ocorrência Toxicológica (OT). A 
coleta de dados foi feita nas planilhas de vD, preenchidas 
mensalmente. Após a compilação dos dados, pudemos pro-
ceder a análise e discussão.

Resultados: Foram agendadas 2430 VD, com média men-
sal de 13%. Do total de visitas agendadas foram efetivadas 
55% (n=1347). As VD concentraram-se em Maringá, Sarandi 
e Paiçandu (cidades satélites de Maringá cuja referência para 
atendimento de emergência no Sistema único de Saúde é o 
huM), mas a maioria foi realizada em Maringá (78%) que 
é o município sede do CCI. Quanto ao sexo dos clientes 
agendados pelo PROVIDI, 53% eram do sexo feminino. A 
intoxicação por medicamentos representou 40% das visitas 
agendadas. Dos pacientes, 89% apresentaram sinais e sin-
tomas da intoxicação, principalmente sonolência, náusea, 
agitação, irritabilidade, diarréia, cefaléia e tontura, porém, no 
momento da vD, apenas 5% apresentavam sinais e sintomas 
da intoxicação, sendo oferecido agendamento nos Ambula-
tórios de Psicologia, Toxicologia, Toxicologia Infantil ou 
Saúde do Trabalhador. Na realização das VD 37% das famílias 
visitadas eram recidivas de intoxicação.

Discussão: observa-se uma predominância dos casos 
femininos e uma alta taxa de intoxicação por medicações. 
esse dado corrobora com outras pesquisas, mostrando que 
a população feminina é mais suscetível às intoxicações. 
Considerando-se que 37% das famílias visitadas tenham 
referido intoxicação anterior, é importante atentar para a 
continuidade do atendimento dessa população. A realização 
da vD possibilita ao PRovIDI a atuação através de ações 
de educação em saúde e oferece oportunidade ímpar de 
promover uma assistência voltada para que cliente e família 
desenvolvam seu auto-cuidado, diminuindo a vulnerabilidade 
à intoxicações.
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CL26 - CONSTRUÇÃO DE PADRÕES MÍNIMOS 
DE ATENDIMENTO NA ABORDAGEM INICIAL À 
CRIANÇA INTOXICADA EM SERVIÇOS DE  
ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS

TAvAReS, e.o.1; INoue, L.1; BALLANI, T.S.L.2; 
BeLLASALMA, A.c.M.2; oLIveIRA, M.L.F.2

1. UEM - Universidade Estadual de Maringá (Avenida Colombo, 
5790, CEP 87020-900, Maringá-PR)
2. CCI/HUM - Centro Controle de Intoxicações- Hospital 
Universit. Maringá (Universidade Estadual de Maringá (UEM), 
Maringá-PR, Brasil)

Introdução: Padrões mínimos podem ser compreendidos 
como planos de cuidados que facilitam a ordenação e o di-
recionamento da qualidade da assistência. considerando que 
as intoxicações na infância constituem uma grande demanda 
para atendimentos em unidades de urgência, a padronização 
da assistência é fundamental para a melhoria da qualidade da 
assistência, contribuindo para a promoção de novas formas 
de intervenção à saúde da criança e família.

objetivo: Relatar a construção de padrões mínimos de 
atendimento inicial à criança intoxicada em uma unidade de 
atenção às urgências. 

Metodologia: Foram utilizados como diretrizes para a 
construção dos padrões mínimos, o módulo Iv Atendimen-
to Inicial ao Paciente Intoxicado, do Curso de Toxicologia 
promovido pela Anvisa / Renaciat, em 2007, documentos e 
literatura técnico-científica sobre o tema, a experiência das 
autoras em um centro de informação toxicológica de um 
hospital ensino, e o modelo lógico de estrutura e Processo de 
atendimento inicial à criança intoxicada da unidade estudada.

Resultados: Os padrões foram concebidos para auxiliar 
na coleta de dados para avaliação da satisfação da família de 
crianças intoxicadas com o atendimento inicial em um Pronto 
Socorro de um hospital ensino, por meio de respostas a um 
roteiro de entrevista. havia a necessidade de um padrão teórico 
e técnico de assistência voltado à criança e sua família, dentro 
do contexto estudado, cumprindo os preceitos para a avaliação 
normativa. Foram estabelecidos padrões mínimos de estrutura 
para o Atendimento nos aspectos de tempo de espera, conforto, 
privacidade, direito à informação, dignidade e cortesia dos 
profissionais, e de Processo de Atendimento, incluindo as 
medidas de suporte avançado de vida (ABcDe) da ação pro-
fissional para o atendimento imediato às vítimas; a anamnese 
clínico-epidemiológica e laboratorial - entrevista, exame físico 
e exames complementares; as medidas de descontaminação - 
gástrica, cutânea, oral, respiratória e ocular; o uso de antídotos 
ou soroterapia anti-veneno; e o tratamento sintomático - obser-
vação clínica, dor, vômito, hipertermia ou hipotermia

Discussão: uma das limitações encontradas para a cons-
trução dos padrões foi a inexistência de referências consisten-
tes para o atendimento inicial ao intoxicado, porém o modelo 
lógico foi um facilitador para a sequência dos procedimentos. 
Esta sequência, do acesso na Recepção à saída (alta, transfe-
rência, internamento) seguiu passos facilitadores para a ação 
profissional. Conclusão Acredita-se que o estabelecimento 
dos padrões possam contribuir para a assistência inicial ao 
intoxicado em unidades de atenção às urgências, bem como à 
sua família e tornar a assistência mais ágil, eficaz e completa, 
na medida em que apresenta uma sequência lógica e normas 
para o atendimento.

CL27 - INTOXICAÇÃO POR PARACETAMOL: RE-
LATO DE UM CASO DE ÓBITO

AMADo, G.1; MASTeLLA, c.M.2; ALBINo, D.B.L.2; 
BARoTTo, A.M.2; ZANNIN, M.1,2

1. CIT/SC/SUR/SES UFSC - Centro de Informações Toxicológi-
cas de Santa Catarina (Hospital Universitário -UFSC- Bairro 
Trindade - Florianópolis SC - CEP 88040900)
2. PTL/CCS/UFSC - Departamento de Patologia e Toxicolo-
gia (UFSC- CCS - Bairro Trindade - Florianópolis SC - CEP 
88040900)

Introdução: em superdosagem de paracetamol ocorre 
excesso de produção de metabólito tóxico que pode levar a 
necrose hepatocelular, devido a alterações mitocondriais e 
estresse oxidativo. Insuficiência hepática e óbito podem ser 
prevenidos se o antídoto específico N- Acetilcisteína (NAC) 
for administrado a tempo e em doses adequadas.

Objetivo: Relatar um caso de óbito após intoxicação por 
paracetamol.

Metodologia: estudo descritivo tipo relato de caso através 
da revisão da ficha de atendimento do paciente.

Resultados: Relato do caso: Paciente feminina, 59 anos, 
hIv positivo, admitida na emergência 1h após a ingestão de 
210 comprimidos de paracetamol 500mg (total de 105g) em 
tentativa de suicídio. A paciente apresentava Glasgow 11 e 
sinais vitais estáveis. Foi realizado lavagem gástrica, carvão 
ativado e um total de 46,15 mg/kg de NAC EV em 21h quando 
o preconizado pela literatura é de 300mg/kg nas primeiras 
21h. Exames de admissão: TGO: 43U/l; TGP: 102U/l; Ur: 
36mg/dL e Cr: 1,0mg/dL. Exames de 15h após ingestão Cr: 
0,7; TAP: 96%; TGO: 289U/l; TGP: 307U/l. Dosagem sérica 
de paracetamol com nomograma Rumack-Mateus, realizado 
24h após ingestão: níveis plasmáticos de 322mcg/mL (alto 
risco de intoxicação). Dois dias após a intoxicação a paciente 
encaminhada para uTI com quadro hipoglicêmico, seguido 
de coma (Glasgow 3) e insuficiência respiratória, sedada com 
midazolam e entubada. Exames na UTI: Cr:1,2mg/dL; TGO: 
925U/l; TGP: 910U/l; TAP: 31%; RNI: 2,17 e gasometria com 
acidose metabólica. No terceiro dia encontrava-se em quadro 
grave, instável, recebendo altas doses de droga vasoativa. 
Exames: TGO: 6652U/l; TGP: 4662U/l; TAP incoagulável; 
K: 4,6 mEq/l; Cr: 2,2mg/dL, γ-GT: 32U/l; Ca: 7,3mg/dL. 
Paciente evoluiu a óbito por insuficiência hepática fulminante 
65h após a ingestão.

Discussão: Nos pacientes que ingeriram doses sabida-
mente tóxicas ou que apresentem níveis séricos tóxicos de 
paracetamol, o regime de tratamento com NAc deve ser 
instituido e os níveis de TGP séricos avaliados periodicamen-
te. o risco de morbidade e mortalidade aumentam quando 
o início da terapia com NAc é retardado ou quando a dose 
correta não é administrada. Alterações nas aminotransferases 
e TAP indicam lesão hepática. o tratamento com NAc deve 
ser continuado até que TGP e INR estejam normais ou pró-
ximos da normalidade. Neste caso a dose administrada foi 
inferior a preconizada e o paciente não teve continuidade no 
tratamento. Isto ilustra a importância da correta prescrição e 
administração do antídoto.
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CL28 - ACIDENTE ELAPÍDICO: RELATO DE CASO

LoPeS, L.B.1,2; cARDoSo, c.S.1; DIAS, L.A.1,2; SALo-
Mão, L.c.B.1,2; MAchADo, M.M.L.1; MAGALhãeS, 
S.L.S.1

1. CIAT BH - Centro de Informação e Assistência Toxicológica 
de BH (Avenida Professor Alfredo Balena nº 400, Belo Horizonte, 
Minas Gerais, Brasil)
2. FM-UFMG - Faculdade de Medicina Universidade Federal 
de Minas Gerais (Avenida Professor Alfredo Balena nº 190, Belo 
Horizonte, Minas Gerais, Brasil)

Introdução: Os acidentes ofídicos representaram 25,08% 
no total de acidentes com animais peçonhentos no Brasil 
em 2010. Dentre esses, cerca de 0,87% foram causados por 
serpentes do gênero Micrurus (coral verdadeira), principal 
representante da família Elapidae de importância médica.

objetivo: Relatar a evolução de caso clínico de acidente 
elapídico, atendido na unidade de Toxicologia (CIAT BH) do 
Hospital João XXIII (HJXXIII), em março de 2011.

Metodologia: Acompanhamento do caso desde sua ad-
missão até a alta hospitalar, além de revisão bibliográfica e 
consulta de dados estatísticos do DATASuS.

Resultados: Paciente e.B., 28 anos, vítima de acidente 
elapídico em zona rural do município de esmeraldas/MG 
enquanto trabalhava à margem de um lago, sem uso de equi-
pamento de proteção individual (ePI). A cobra foi descrita 
como listrada, vermelha e preta, de aproximadamente 30cm 
de comprimento. Procurou o centro de Saúde da região 
queixando borramento visual, parestesia, dor local intensa 
e espasmos musculares. Cerca de 40 minutos depois, apre-
sentou piora do quadro respiratório, com necessidade de 
intubação orotraqueal. Foi admitido no HJXXIII intubado e 
sedado, onde foram administradas prontamente 10 ampolas 
de soro anti-elapídico (aproximadamente 2h e 30min após 
o evento). Permaneceu em ventilação mecânica por menos 
de 12 horas. o paciente foi observado por 72 horas após a 
administração do soro, evoluiu com melhora clínica e recebeu 
alta sem seqüelas. 

Discussão: No CIAT BH, esses acidentes configuraram 
3,9% do total de ofidismos em 2010. Apesar da cobra não 
ter sido trazida ao serviço, o diagnóstico foi dado pela des-
crição das características da cobra associado aos sintomas 
apresentados, endossado pelos exames laboratoriais que 
não indicaram comprometimento dos fatores de coagulação 
e da musculatura. o paciente referiu artralgia em grandes 
articulações de leve intensidade, sem sinais flogísticos, que 
se manteve constante, sem história prévia de dores articulares. 
esse achado não é típico do acidente elapídico. o caso aqui 
relatado é de grande interesse, pois o acidente elapídico é 
um evento raro e potencialmente grave, sendo importante a 
sua identificação rápida para manejo adequado das compli-
cações clínicas. Com a realização de soroterapia específica 
em tempo hábil e suporte clínico apropriado, o prognóstico 
é bom, como pôde ser constatado neste caso. É importante 
ressaltar as medidas de prevenção do ofidismo como o uso 
EPI, evitar o acúmulo de lixo ou entulhos, além de mato alto 
nas proximidades das casas.

CL29 - INFLUÊNCIA DA PSORÍASE NA FARMACO-
CINÉTICA ENANTIOSSELETIVA DA VENLAFAXINA

GoDoy, A.L.P.c.1; SouZA, c.S.1,2; LANchoTe, v.L.1,2

1. FCFRP-USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribei-
rão Preto (Av Café s/n)
2. FMRP-USP - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (Av 
Café s/n)

Introdução: A psoríase é uma doença auto-imune, infla-
matória crônica hiperproliferativa da pele, couro cabeludo, 
unhas e articulações, que acomete de 2-3% da população 
mundial. os pacientes portadores de psoríase, além da dor e da 
sensação de desconforto, podem apresentar alterações psico-
lógicas. A prevalência da depressão em pacientes portadores 
de psoríase varia entre 10-62%. A venlafaxina (VLX) é um 
antidepressivo disponível na clínica como mistura racêmica 
dos enantiômeros (S)-(+) e (R)-(-), os quais apresentam 
diferentes propriedades farmacológicas. o enantiômero (S)-
-(+)-VLX inibe seletivamente a recaptação de serotonina, 
enquanto o enantiômero (R)-(-)-VLX inibe a recaptação 
de serotonina e noradrenalina. A VLX é metabolizada a O-
-desmetilvenlafaxina (ODV), N-desmetilvenlafaxina (NDV) 
e N,O-didesmetilvenlafaxina (NODV). 

objetivo: o estudo investiga a disposição cinética e o 
metabolismo dos enantiômeros da VLX em pacientes por-
tadores de psoríase

Metodologia: Foram investigados 09 pacientes adultos 
portadores de psoríase em seguimento no hcFMRP-uSP. 
Os pacientes receberam dose única de 150 mg de rac-VLX 
(Efexor XR, Wyeth) e foram coletadas amostras de sangue, 
nos tempos de 0; 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 16; 24; 36 e 48 h 
após a administração do fármaco. Os enantiômeros da VLX 
e seu metabólito oDv foram analisados em plasma em co-
luna de fase quiral chirobiotic v acoplada ao Lc-MS/MS. A 
análise farmacocinética foi realizada empregando o programa 
WinNonlin 4.0, cinética de primeira ordem e modelo bicom-
partimental para o fármaco inalterado e monocompartimental 
para o metabólito oDv. 

Resultados: A Análise estatística empregando teste de 
Wilcoxon para dados pareados não mostra enantiosseleti-
vidade no parâmetro Auc tanto para o fármaco inalterado 
(Auc 6864,1 ng.h/mL vs 1726,2 ng.h/mL respectivamente 
para os enatiômeros (S)-(+)-VLX e (R)-(-)-VLX) quanto 
para o metabólito (AUC 2039,7 ng.h/mL vs 2072,2 ng.h/mL 
respectivamente para os enatiômeros (S)-(+)-oDv e (R)-(-
-)-ODV). As razões metabólicas de AUC VLX/ODV foram 
de 2,76 para (S)-(+) e de 0,76 para (R)-(-).

Discussão: concluindo a disposição cinética e o meta-
bolismo da VLX não difere entre os enantiômeros (S)-(+) 
e (R)-(-) em pacientes portadores de psoríase tratados com 
dose única do fármaco racêmico.

Agência de Fomento: FAPeSP
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CL30 - ANÁLISE ESTEREOSSELETIVA DA VENLA-
FAXINA E SEUS METABÓLITOS EM PLASMA POR 
LC-MS/MS: APLICAÇÃO EM FARMACOCINÉTICA 
CLÍNICA

ToZATTo, e.1; coeLho, e.B.2; RochA, A.1; LAN-
choTe, v.L.1

1. FCFRP-USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto (Av. do Café s/n - Monte Alegre - Ribeirão Preto - 
SP - CEP 14040-903)
2. FMRP-USP - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (Av. 
Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre - CEP: 14049-900 Ribeirão 
Preto/SP)

Introdução: A venlafaxina (VEN) é um antidepressivo 
disponível na clínica como mistura racêmica dos enantiô-
meros S-(+)-VEN e R-(−)-VEN, sendo que o S-(+)-VEN 
inibe a recaptação da serotonina e o R-(−)-VEN inibe tanto 
a recaptação da serotonina quanto da norepinefrina.

objetivo: o estudo mostra o desenvolvimento e a va-
lidação de um método para a análise dos enantiômeros da 
VEN e seus metabólitos O-desmetilvenlafaxina (ODV), N-
-desmetilvenlafaxina (NDV) e N,O-didesmetilvenlafaxine 
(DDv) em plasma humano com aplicação em estudo de 
farmacocinética clínica.

Metodologia: Alíquotas de 1 mL de plasma foram enrique-
cidas com o padrão interno escitalopram (ESC) e extraídas 
com éter terc-metil butílico em meio básico. os enantiôme-
ros foram resolvidos na coluna de fase quiral chirobiotic 
V (5µm, 250mm×4,6 mm) com fase móvel constituída por 
mistura de acetato de amônio 10 mM e metanol (20:80 v/v). 
os compostos foram ionizados por eletrospray positivo e os 
íons protonados [M + H]+ e seus respectivos íons-produto 
foram monitorados nas transições: 277>260 para a VEN, 
263>246 para a ODV e NDV, 250>232 para a DDV e m/z 
325>262 para o ESC.

Resultados: o método mostrou linearidade nos intervalos 
de 1,25 - 250 ng/ml para S-(+)-VEN, R-(−)-VEN, S-(+)-
-ODV e R-(−)-ODV, 0,25 – 50 para S-(+)-NDV e R-(−)-
NDV e 0,625 - 125 ng/ml para S-(+)-DDV e R-(−)-DDV, 
com coeficientes de correlação linear maiores que 0,99. Os 
coeficientes de variação e os erros relativos foram menores 
que 15% assegurando precisão e exatidão.

Discussão: o método foi aplicado na investigação da dis-
posição cinética enantiosseletiva da veN e seus metabólitos 
em 10 voluntários sadios tratados com dose única de 150 
mg de veN racêmica. o método mostrou sensibilidade para 
quantificar os enantiômeros da VEN e seus metabólitos até 
72 h após a administração.

CL31 - FARMACOCINÉTICA DOS  
ENANTIÔMEROS DO NEBIVOLOL EM PACIENTE 
COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA E EM 
HEMODIÁLISE

NeveS, D.v.1; LANchoTe, v.L.1; vIeIRA, c.P.1; MAR-
QueS, M.P.1; ceSARINo, e.J.1; coeLho, e.B.2

1. FCFRP-USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ri-
beirão Preto - USP (Av. do Café, s/nº. - Campus Universitário da 
USP - Ribeirão Preto - SP)
2. FMRP-USP - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (Av. 
Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre - CEP: 14049-900 Ribeirão 
Preto/SP)

Introdução: o nebivolol está disponível na clínica como 
mistura racêmica dos enantiômeros d-nebivolol (SRRR) e 
l-nebivolol (RSSS), com atividade anti-hipertensiva atribuída 
principalmente ao d-nebivolol, o qual quando comparado ao 
l-nebivolol apresenta afinidade aproximadamente 175 vezes 
maior para os receptores β1 adrenérgicos.

objetivo: o presente estudo investiga a farmacocinética 
dos enantiômeros do nebivolol em um paciente portador de 
insuficiência renal crônica (IRC) e em hemodiálise (clearance 
da creatinina = 6,33 ml/min/1,73m2).

Metodologia: o paciente em estado de jejum de 12 h 
recebeu dose única oral de 10 mg de nebivolol racêmico. As 
amostras seriadas de sangue foram coletadas no intervalo de 
0-48h. Os enantiômeros do nebivolol foram quantificados em 
plasma empregando Lc-MS/MS acoplado a coluna de fase 
quiral chirobiotic v. A análise farmacocinética foi realizada 
empregando o programa WinNonlin 4.1.

Resultados: os seguintes parâmetros farmacocinéticos 
foram obtidos, respectivamente para os enantiômeros d-
-nebivolol e l-nebivolol: Cmax = 1207,04 pg/mL e 1978,75 
pg/mL; Vd/F = 15192,89L e 10883,79L; Cl/F = 751,34 L/h 
e 639,44 L/h; AUClast = 5973,38 pg*h/mL e 7355,45 pg*h/
mL; AUC0-∞ = 6654,73 pg*h/mL e 7819,35 pg*h/mL.

Discussão: A farmacocinética do nebivolol em um pacien-
te portador de IRC em hemodiálise mostra valores próximos 
quando comparada aos valores relatados na literatura para 
voluntários sadios, sugerindo que a IRc e a hemodiálise 
não altera a farmacocinética dos enantiômeros do nebivolol.

Agência de Fomento: cAPeS



M
icrobiologia Industrial

 Toxicologia Clínica 207

Poster    Temas Livres

CL32 - INTOXICAÇÃO AGUDA COM SULFATO 
FERROSO EM UMA CRIANÇA – RELATO DE 
CASO COM DESFECHO FAVORÁVEL E AUXÍLIO 
DA TELEMEDICINA

SILvA, c.A.M.1; AMADo, J.1; ToNeTTo, T.1; ToRReS, 
J.B.1; cAZALBoM NeTo, J.1; LIMA, D.1

1. CIT/RS - Centro de Informação Toxicológica (Rua Domingos 
Crescencio 132/8 andar, Porto Alegre, RS)

Introdução: o ferro é um dos elementos essenciais para o 
organismo, uma vez que é fundamental para o funcionamento 
de diversos mecanismos fisiológicos. O sulfato ferroso é uma 
substância de uso comum na medicina, seja terapêutica ou 
profilaticamente. Na intoxicação aguda tem potencial ação 
corrosiva em mucosas e suas várias conseqüências sistêmicas, 
conhecidas pela toxicologia, podem levar ao óbito

Objetivo: O objetivo desse trabalho é relatar uma intoxica-
ção aguda com sulfato ferroso em uma criança, cujo desfecho 
foi favorável, contando com o auxílio da telemedicina.

Metodologia: Paciente feminina, um ano, 11,7 kg, foi 
levada para atendimento na emergência de um hospital na 
cidade de Rio Grande/RS, após ingerir 20 drágeas de sulfato 
ferroso 300mg ( 20% de ferro elementar), há três horas, se-
gundo relato da mãe. Médica assistente entra em contato com 
o Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul 
(CIT/RS) solicitando orientações sobre conduta.Ao exame 
físico a criança mostrava-se sonolenta, tendo apresentado 
episódios de vômito e diarréia, com sinais vitais estáveis. 
com base no cálculo do ferro elementar total da ingesta, o 
cIT/RS alertou sobre a gravidade do caso, pois foi atingida 
dose tóxica e letal.Foi orientada descontaminação do trato 
digestivo, realização de Raio-X de abdome e exames labora-
toriais. Além disto, foi indicado o início imediato do antídoto 
(deferoxamina) e transferência para unidade de terapia inten-
siva pediátrica(UTIP). Após realização do Raio-X de abdome, 
médica assistente enviou fotografias digitais do exame, via 
internet,ao cIT/RS para análise.Foram observadas cerca de 
quarenta imagens radiodensas, compatíveis com as drágeas 
ingeridas. com isto,a gravidade do quadro aumentou ainda 
mais, uma vez que a ingesta real, evidenciada pelo exame de 
imagem, foi praticamente o dobro da relatada. A criança foi 
transferida para um hospital de referência em Porto Alegre/
RS, onde recebeu o antídoto. evoluiu bem, com redução do 
ferro sérico (470 para 230 mcg/dL), tendo alta da UTIP em 
cinco dias e hospitalar após oito. 

Discussão: A dose de exposição da paciente foi de 205,12 
mg/kg, cerca de 3,4 vezes a dose letal e, apesar disto, o caso 
teve um desfecho favorável.os autores acreditam que medi-
das de descontaminação precoces e indicação apropriada do 
antídoto,associadas à contribuição de ferramentas da teleme-
dicina na confirmação da gravidade do quadro, contribuíram 
para a boa evolução.

CL33 - INFLUENCIA DA LERCANIDIPINA NA 
FARMACOCINETICA-FARMACODINAMICA DOS 
ENANTIOMEROS DO CARVEDILOL EM PACIEN-
TES COM INSUFICIENCIA RENAL CRONICA

SchAAB, e.h.1; LANchoTe, v.L.1; PAIvA, c.e.2; 
coeLho, e.B.2

1. FCFRP-USP - Universidade de São Paulo (Avenida do Café, 
s/n, Cidade Universitária)
2. FMRP-USP - Universidade de São Paulo (Av. Bandeirantes, 
3900 - Monte Alegre)

Introdução: o carvedilol é um fármaco usado no tratamen-
to da hipertensão e angina, sendo administrado como mistura 
racêmica. o enantiômero (-)-(S)-carvedilol é responsável pelo 
bloqueio α-adrenérgico e ambos os enantiômeros possuem 
eqüipotente bloqueio β-adrenérgico.

Objetivo: Este estudo avalia a influência da lercanidipina 
na farmacocinética (Pk) e farmacocinética-farmacodinâmica 
(Pk-PD) dos enantiômeros do carvedilol em pacientes porta-
dores de insuficiência renal crônica estágios 3 e 4. 

Metodologia: Foram investigados 7 pacientes adultos 
portadores de insuficiência renal crônica. Os pacientes foram 
tratados com dose única de 25 mg de carvedilol racêmico 
associado ou não a dose única de 20 mg de lercanidipina 
racêmica. A freqüência cardíaca foi avaliada na situação de 
exercício isométrico com o handgrip (2 min a 30% da contra-
tilidade voluntária máxima) nos mesmos tempos de colheita 
das amostras seriadas de sangue (0-32 h). Os enantiômeros 
do carvedilol em plasma foram analisados por Lc-MS/MS 
e os parâmetros da PK e PK-PD foram obtidos com auxílio 
do programa WinNonLin.

Resultados: A administração de dose única de 20 mg 
de lercanidipina modificou de maneira enantiosseletiva a 
disposição cinética do enantiômero (+)-(R)-carvedilol com 
observações de aumento da área sob a curva concentração 
plasmática vs tempo em 70% (238,53 vs 409,71 ng,h/mL) 
e redução do clearance aparente em 42% (68,62 vs 48,35 
L/h). os parâmetros Pk-PD obtidos entre as concentrações 
plasmáticas do (-)-(S)-carvedilol e a redução na freqüência 
cardíaca induzida pelo exercício isométrico não mostraram 
diferenças entre os tratamentos carvedilol e carvedilol asso-
ciado a lercanidipina (Emax 14,1 vs 15,7 bpm; ECe50 10,8 
vs 9,0 ng/mL; gama 0,9 vs 1,5). 

Discussão: Concluindo, pacientes com insuficiência renal 
crônica tratados com dose única de 20 mg de lercanidipina 
racêmica mostram acúmulo plasmático de 70% do enantiô-
mero (+)-(R)-carvedilol. Assim, a associação de carvedilol 
e lercanidipina em pacientes com insuficiência renal crônica 
pode potencializar o efeito hipotensor do carvedilol. 

Agência de Fomento: FAPeSP
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CL34 - RELATO DE CASO: ESCORPIONISMO 
GRAVE EM CARDIOPATA - EDEMA AGUDO DE 
PULMÃO ASSOCIADO A INFRADESNIVELAMENTO 
DE ST EM TODAS AS DERIVAÇÕESES  
PRECORDIAIS

ALMeIDA, J.S.c.B.1; FARIA, B.W.F.1; SILvA, D.G.1

1. FHEMIG - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
(Av. Alfredo Balena, 400 Santa Efigênia, Belo Horizonte MG)

Introdução: Minas Gerais e São Paulo são os estados 
brasileiros com maior incidência de casos de escorpionismo. 
os acidentes variam amplamente quanto a gravidade, desde 
casos com apenas dor no local da picada até casos de morte. 

objetivo: o objetivo desse relato é mostrar como o escor-
pionismo pode evoluir de forma grave em pacientes adultos 
portadores de cardiopatias e/ou pneumopatias, assim como 
a importância da administração de soro antiescorpiônico, 
quando indicado.

Metodologia: Trata-se de relato de caso, cujos dados for-
ma colhidos em prontuário, após assinatura de Termo de con-
sentimento Livre e esclarecido pela paciente e testemunha.

Resultados: Paciente de 56 anos, portadora de insuficiên-
cia cardíaca congestiva e bronquiolite respiratória associada 
a fibrose pulmonar intersticial, picada por escorpião Tityus 
serrulatus. Inicialmente em boas condições clínicas, queixan-
do apenas de dor no local da picada e dispnéia, a paciente 
evolui com edema agudo de pulmão e infradesnivelamento 
de ST de v1 a v6 ao ecG. Apresentou redução imediata 
e significativa das crepitações após administração de 04 
ampolas de soro anti-escorpiônico. Recebeu alta hospitalar 
em 10 dias, em boas condições clínicas, e com reversão do 
infradesnivelamento de segmento ST.

Discussão: Pacientes com comorbidades cardíacas e pul-
monares apresentam maior chance de evoluir com complica-
ções devido ao escorpionismo. No caso apresentado, o edema 
pulmonar provavelmente decorreu de dois componentes: 
primeiramente cardiogênico devido a um exagerado aumento 
da resistência vascular periférica associado a um componente 
inflamatório, devido ao aumento da permeabilidade do en-
dotélio vascular induzida por mediadores químicos. A libe-
ração maciça de norepinefrina afetou o miocárdio, levando 
a isquemia. A administração do soro antiescorpiônico assim 
que foram detectados os sinais de gravidade contribuiu para 
a evolução favorável. o escorpionismo pode evoluir de forma 
grave em adultos, especialmente os portadores de doenças 
cardíacas e pulmonares, sendo nesses casos a administração 
imediata de soro anti-escorpiônico fundamental para um 
desfecho favorável. 

Agência de Fomento: centro de Informação e Atendimen-
to em Toxicologia CIAT-BH Hospital de Pronto Socorro João 
XXIII Belo Horizonte Minas Gerais Brasil

CL35 - RELATO DE CASO – INTOXICAÇÃO CRÔ-
NICA POR CHUMBO EM UM TRABALHADOR DE 
EMPRESA DE IMPRESSÃO GRÁFICA

ALMeIDA, J.S.c.B.1; oLIveIRA, k.v.G.1

1. FHEMIG - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
(Av. Alfredo Balena, 400 Santa Efigenia, Belo Horizonte MG)

Introdução: o chumbo é, de todos os metais com efeitos 
tóxicos, o mais ubíquo no ambiente, estando presente em 
concentrações variadas no solo, ar e água. A maioria das pes-
soas entra em contato com pequenas quantidades deste metal, 
principalmente através de ingestão. Entretanto, a exposição 
ocupacional é a responsável pela maioria das intoxicações 
crônicas em adultos, destacando-se a via inalatória, com 
efeitos bioquímicos e clínicos. 

objetivo: Apresentamos um relato de caso no qual um 
jovem exposto a tintas contendo chumbo em sua composição 
desenvolveu sintomas após 10 anos de contato. Levando em 
conta a presença do chumbo no ambiente ocupacional, nosso 
objetivo foi expor o cenário da intoxicação pelo metal e dis-
cutir os benefícios de um diagnóstico precoce e da detecção 
do risco da exposição ocupacional. 

Metodologia: Trata-se de relato de caso, cujos dados for-
ma colhidos em prontuário, após assinatura de Termo de con-
sentimento Livre e esclarecido pela paciente e testemunha

Resultados: Jovem, sexo masculino, previamente hígido, 
de 23 anos, foi atendido em serviço de urgência após inten-
sificação de dor abdominal de caráter difuso, que o acometia 
há cerca de 3 semanas, e constipação intestinal há 5 dias. 
Relatava quadro semelhante há um ano, na ocasião foi soli-
citada dosagem sérica de chumbo, com resultado acima do 
valor de referência. Apresentava fácies de dor, e dor intensa 
à palpação abdominal profunda. Havia também anemia, e 
níveis aumentados de alanina transaminase e gama glutamil 
transferase. Afirmava trabalhar em empresa de impressão 
gráfica há 10 anos executando função de impressão, em 
contato com tintas de composição e fabricante desconhecidos

Discussão: A toxicidade do chumbo resulta, principalmen-
te, de sua interferência no funcionamento das membranas ce-
lulares e enzimas, formando complexos estáveis com ligantes 
contendo enxofre, fósforo, nitrogênio ou oxigênio, e interfe-
rindo em inúmeros processos fisiológicos. As repercussões 
no organismo ocorrem principalmente no sistema nervoso 
central, rins, fígado e ossos, mas alterações metabólicas e no 
aparelho reprodutor também podem estar presentes.Pesquisas 
sobre a toxicidade do chumbo são realizadas há mais de um 
século, e, ainda assim, são insuficientes as informações sobre 
seus mecanismos de ação. A intoxicação crônica por chumbo 
tem grande morbidade e podem levar a danos irreversíveis. 
Assim, a detecção de situações de risco de exposição, incluin-
do a ocupacional pode reduzir ou mesmo evitar a intoxicação 
pelo metal e a morbidade a ela associada.

Agência de Fomento: centro de Informação e Atendimen-
to em Toxicologia – CIAT-BH – Hospital de Pronto Socorro 
João XXIII – Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil
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CL36 - AJUSTE DE DOSE DE BUSSULFANO COM 
BASE EM DOSE TESTE ORAL EM PACIENTES 
SUBMETIDOS A TRANSPLANTE DE CÉLULAS 
TRONCO HEMATOPOÉTICAS

cASTRo, F.A.1; voLTAReLLI, J.c.2; SIMõeS, B.P.2; 
LANchoTe, v.L.1

1. FCFRP-USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribei-
rão Preto (Avenida do Café, S/N- Campus Universitário)
2. FMRP-USP - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (Ave-
nida do Café, S/N- Campus Universitário)

Introdução: o bussulfano (Bu), agente mielosupressor 
presente nos regimes de condicionamento pré-transplante 
de células tronco hematopoéticas (TcTh), apresenta estreito 
intervalo terapêutico, alta variabilidade interindividual na 
farmacocinética e graves reações adversas, dentre elas a 
síndrome obstrutiva sinusoidal. o regime de dosagem do 
bussulfano associado com eficácia e minimização de reações 
adversas deve atingir concentrações plasmáticas médias no 
estado de equilíbrio (Css) de 600 a 900 ng/mL.

objetivo: o presente estudo avalia a utilização de uma 
pré-dose teste de Bu oral para a individualização do regime 
de dosagem em pacientes submetidos ao TcTh.

Metodologia: Sete pacientes portadores de doenças hema-
tológicas com idade média de 27 anos (intervalo, 3- 46 anos) 
foram investigados no período de abril de 2010 a fevereiro de 
2011. No dia anterior ao início do regime de condicionamento, 
após a administração de dose única oral de 0,25 mg/Kg de 
Bu, foram retiradas amostras seriadas de sangue no perío-
do de 0-6h. O BU foi quantificado nas amostras de plasma 
empregando LC-MS/MS. Para a confirmação da Css, foram 
realizadas coletas seriadas de sangue no intervalo entre a 5ª 
e 6ª doses administradas (∼1mg/kg p.o. a cada 6 h, durante 
4 dias). A análise farmacocinética foi realizada empregando 
o programa WinNonlin 4.1.

Resultados: o emprego da dose teste de Bu resultou em 
valores de clearance variando de 3,16-29,8 L/h. As Css de BU 
observadas no estado de equilíbrio entre a 5ª e 6ª doses ( 791,6 
± 147,3 ;média ±DP) se mostraram dentro do intervalo de 
concentrações alvo de 600-900 ng/mL para todos os pacientes 
investigados e não mostraram diferenças com significância 
estatística (729 ±202,1; média ± DP; Wilcoxon, p.

Discussão: o emprego da dose teste oral de Bu permite 
a individualização do regime de dosagem do Bu.

Agência de Fomento: FAPeSP

CL37 - ENSINO DE TOXICOLOGIA CLÍNICA NO 
CURSO DE MEDICINA- EXPERIÊNCIA DA UFMG

cAMPoS, D.A.1,3; oLIveIRA, k.v.G.1,3; hADDAD, 
c.M.S.L.D.1,2,3; SILveIRA, L.R.1,2,3; cAMPoLINA, D.1,2,3

1. FM-UFMG - Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
de Minas Gerais (Avenida Alfredo Balena 190, Santa Efigenia, 
Belo Horizonte- MG)
2. FHEMIG - Unidade de Toxicologia da Fundação Hospitalar 
do Estado MG (Avenida Alfredo Balena 400 Belo Horizonte- MG)
3. CIATBH - Centro de Informação e Assistência Toxicológica de 
BH (Avenida Alfredo Balena 400 Térreo)

Introdução: um dos primeiros serviços de atendimento 
ao paciente intoxicado em Belo Horizonte teve seu início 
no antigo núcleo de toxicologia do Hospital Maria Amélia 
Lins, sendo transferido ao Hospital João XXIII (HJXXIII) 
em 1973, local hoje conhecido como Centro de Informações 
e Assistência Toxicológica (CIAT-BH). Na década de 80, 
foi local da realização das atividades acadêmicas da antiga 
disciplina de Toxicologia da Universidade Federal de Minas 
Gerais (uFMG), tais atividades foram suspensas e deu lugar 
a formação de um estágio acadêmico voluntário que perma-
neceu ativo até o ano de 2008. Com a nova lei dos estágios 
colocada em prática no ano de 2009, a antiga disciplina da 
década de 80 foi reativada num modelo de atividade op-
tativa, contando com a participação de aproximadamente 
30 acadêmicos de medicina da UFMG. Outras faculdades 
também participam desse modelo, dentre elas, a Faculdade 
de Medicina de Barbacena.

Objetivo: Compartilhar a experiência vivida no CIAT-BH 
e FM-uFMG e apontar a importância da participação da 
Toxicologia Clínica no currículo médico das Universidades 
Brasileiras. 

Metodologia: Foi realizada uma revisão de artigos e li-
vros da área através das bases de dados eletrônicas Medline 
e Lilacs, e de documentos oficiais que regulamentaram a 
realização da disciplina.

Resultados: A disciplina é realizada a cada quadrimestre 
com carga horária de 60 horas/mês nas dependências do 
HJXXIII no modelo de plantão médico a cada 12 horas, que 
consta com até quatro acadêmicos de medicina, acompanha-
dos geralmente por dois médicos plantonistas responsáveis 
pela orientação e supervisão dos mesmos. Até o momento 
foram contempladas cinco turmas com aproximadamente 50 
alunos cada, totalizando 250 alunos em um ano e meio de 
existência da disciplina. Os alunos realizam os atendimen-
tos via telefone, dando orientações a médicos que solicitam 
informações sobre pacientes intoxicados, e também atuam 
nos atendimentos assistenciais aos pacientes que chegam e 
que estão internados no HPSXXIII, sob supervisão médica. 

Discussão: A disciplina é atualmente, dentre as matérias 
optativas, a mais concorrida e vem contribuindo com a me-
lhoria do curriculum médico. 

Agência de Fomento: uFMG e FheMIG
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CL38 - VIVÊNCIA ACADÊMICA CLÍNICO - PRE-
SENCIAL NO ENSINO DE TOXICOLOGIA ADOTA-
DO NO CURRICULUM MÉDICO: DADOS DO ANO 
DE 2010 NO CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSIS-
TÊNCIA TOXICOLÓGICA DE BELO HORIZONTE 
(CIAT-BH) 

oLIveIRA, k.v.G.2,1; cAMPoS, D.A.2,1; hADDAD, 
c.M.S.L.D.1,2,3; SILveIRA, L.R.1,2,3; cAMPoLINA, D.1,2,3

1. CIATBH - Centro de Informação e Assistência Toxicológica de 
BH (Avenida Alfredo Balena 400 Térreo)
2. FM-UFMG - Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
de Minas GeraiS (Avenida Alfredo Balena 190, Santa Efigenia, 
Belo Horizonte- MG)
3. FHEMIG - Unidade de Toxicologia da Fundação Hospitalar 
do Estado MG (Avenida Alfredo Balena 400 Belo Horizonte- MG)

Introdução: A atividade acadêmica desenvolvida nas 
dependências do Hospital João XXII, sob orientação dos 
profissionais do CIAT-BH, é parte integrante do currículo, 
como disciplina optativa, da Faculdade de Medicina da 
universidade Federal de Minas Gerais. Promovendo o con-
tato dos alunos com significativa amostra de atendimentos 
em toxicologia clínica de urgência e emergência, além da 
oportunidade de aprendizado em relação a seus diagnósticos 
diferenciais, identificação de animais peçonhentos , notifica-
ções e telessaúde.

objetivo: Apresentar o número e a variedade de atendi-
mentos presenciais, de casos novos admitidos na unidade de 
Toxicologia do Hospital João XXIII- CIAT-BH, relacionando-
-os ao número de acadêmicos no ano de 2010. 

Metodologia: o presente trabalho considerou, no ano de 
2010,o número de casos a que os acadêmicos foram expostos. 
Tais atendimentos foram elencados em 23 classificações dife-
rentes, de acordo com o agrupamento utilizado nesse estudo: 
intoxicação medicamentosa, anticolinesterásicos, cocaína/
crack, maconha, club drugs, acidentes cáusticos, araneísmo, 
ofidismo, erucismo, escorpionismo leve, moderado e grave, 
acidentes por himenópteros, reação de hipersensibilidade 
diversas, contato com plantas, etanol, picadas por animais 
não identificados, hidrocarbonetos, cumarínicos, praguicidas 
diversos, inalação de gás carbônico, soroterapia anti-rábica e 
motivos clínicos diversos. Baseando-se na lista de presença 
verificou-se o número de alunos por plantão.

Resultados: Verifica-se o total de 4641 tipos de atendi-
mentos (sendo que um paciente pode se envolver em mais 
de um tipo de acidente e alguns grupos não puderam ser 
subdivididos, devido a escassez dessas informações nos 
registros). 3,1 acadêmicos por plantão, em média, participa-
ram das atividades assistindo, aproximadamente, 13 novos 
atendimentos. os dias que contaram com maior número de 
pacientes foram as segundas e sextas-feiras, com predomínio 
de atendimentos por drogas de abuso durante o fim de semana.

Discussão: o contato com elevada amostra numérica de 
casos novos presenciais e importante variabilidade de atendi-
mentos faz com que o estágio seja de grande utilidade para a 
formação médica, proporcionando vivência da realidade em 
um serviço de urgência de referência toxicológica. 

Agência de Fomento: cIATBh- FheMIG

CL39 - INFLUÊNCIA DO DIABETES MELLITUS 
GESTACIONAL NA DISPOSIÇÃO CINÉTICA E NO 
METABOLISMO ENANTIOSSELETIVOS DO ME-
TOPROLOL EM PARTURIENTES HIPERTENSAS

ANTuNeS, N.J.1; cAvALLI, R.c.2; MARQueS, M.P.1; 
cARDoSo, J.L.c.1; LANchoTe, v.L.1

1. FCFRP-USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribei-
rão Preto - USP (Avenida do Café, S/N - Monte Alegre - Ribeirão 
Preto)
2. FMRP-USP - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP 
(Avenida do Café, S/N - Monte Alegre - Ribeirão Preto)

Introdução: o metoprolol, um fármaco aceito no tratamen-
to da hipertensão durante a gestação, está disponível na clí-
nica como mistura racêmica dos enantiômeros S-(-) e R-(+), 
embora o S-(-)-metoprolol seja considerado o eutômero em 
termos do bloqueio do receptor β1 adrenérgico. 

Objetivo: O presente estudo avalia a influência do Diabe-
tes mellitus gestacional (DMG) na disposição cinética e no 
metabolismo enantiosseletivos do metoprolol em parturientes 
hipertensas. 

Metodologia: Foram investigadas 34 parturientes hiper-
tensas com idade gestacional de 35-42 semanas e fenotipadas 
como metabolizadoras extensivas do CYP2D6. As partu-
rientes foram distribuídas nos grupos controle (n=23) ou 
portadoras de DMG (n=10). As parturientes foram tratadas 
com dose única oral de 100 mg de tartarato de metoprolol 
racêmico 1-11 h antes do parto e foram coletadas amostras 
seriadas de sangue (0-24h). 

Resultados: A disposição cinética do metoprolol é enan-
tiosseletiva em parturientes hipertensas com observação 
de maiores concentrações plasmáticas (AUC0-¥ 113,42 vs 
62,65 ng.h/mL) e menor clearance total aparente (344,21 vs 
623,14 L/h) para o eutômero S-(-)-metoprolol. A formação 
do metabólito α-hidroximetoprolol também é estereosseleti-
va com favorecimento do novo centro quiral 1’R (AUC0-¥ 
1’R/1’S=2,84). O favorecimento da formação do R-(+)-ácido 
O-desmetilmetoprolóico (AUC0-¥ 2,77 vs 2,66 mcg.h/mL) 
explica o acúmulo plasmático do S-(-)-metoprolol. O DMG 
compensado prolonga o tmax para ambos os enantiômeros 
do metoprolol (1,5 vs 2,5 h) e ácido o-desmetilmetoprolóico 
(2,0 vs 3,5 h) e para todos os isômeros do α-hidroximetoprolol 
(2,0 vs 3,0 h).

Discussão: o DMG compensado não altera as razões 
isoméricas de concentrações plasmáticas do metoprolol, 
α-hidroximetoprolol e ácido O-desmetilmetoprolóico.

Agência de Fomento: FAPeSP
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CL40 - INTOXICAÇÕES POR AGROTÓXICOS NO-
TIFICADAS EM UM CENTRO DE CONTROLE DE 
INTOXICAÇÕES DA REGIÃO SUL DO BRASIL

MARANGoNI, S.R.2,3,1; SeLeGhIM, M.R.2,3,1; SANToS, 
J.A.T.2,3,1; BuRIoLA, A.A.4; BALLANI, T.S.L.1; oLIveI-
RA, M.L.F.2,3,1

1. CCI/HUM - Centro de Controle de Intoxicaçôes de Maringá 
(Av. Mandacaru 1,590, Zona 7, Maringá PR)
2. UEM - Universidade Estadual de Maringá (Av. Colombo, 5790 
Zona 7, Maringá Pr.)
3. UEM - Programa de Pós-graduação, Mestrado em enferma-
gem (Av. Colombro, 5790, Zona 7, Maringá PR)
4. UNOESTE - Universidade do Oeste Paulista (Rua José Bon-
giovani, 700 - Cidade Universitária, Presidente Prudente - SP)

Introdução: o uso de produtos químicos na agricultura 
aumentou a partir da década de 1940, pelo desenvolvimento 
tecnológico e a descoberta de novas moléculas com diferentes 
tipos de uso e mecanismos de ação, ocasionando danos ao 
homem e ao ambiente. 

Objetivo: Caracterizar as intoxicações por agrotóxicos 
reportadas a um centro de assistência toxicológica da região 
Sul do Brasil, no período de 2003 a 2009.

Metodologia: estudo quantitativo, com análise retros-
pectiva em fichas de ocorrências toxicológicas do Centro de 
Controle de Intoxicações de Maringá. As variáveis estudadas 
foram: classificação dos agrotóxicos, idade e sexo, circunstân-
cias (tentativa de suicídio, acidental e ocupacional), gravida-
de, e desfecho; e analisadas por estatística descritiva simples.

Resultados: Os agentes envolvidos nos 970 casos foram os 
inseticidas piretróides com 265 casos (27%); os carbamatos, 
com 183 casos (19%); os organofosforados, com 168 casos 
(17%); e o herbicida glifosato, 159 casos (16%). vinte casos 
foram excluídos, pois apresentavam circunstâncias diferentes 
das estabelecidas para o estudo. os indivíduos mais vulnerá-
veis as intoxicações foram do sexo masculino, com 648 casos 
(68%), com prevalência na faixa etária de 20 a 59 anos (479-
74%) e 75% do total geral em fase economicamente ativa. 
Crianças menores de 10 anos representaram 112 casos (42%) 
das intoxicações acidentais. Os idosos que tentaram suicídio 
(16) e os intoxicados ocupacionalmente (15) apresentaram 
ocorrências semelhantes. As tentativas de suicídio represen-
taram 436 casos (46%), sendo que 81 (45%) foram admitidos 
em serviços de terapia intensiva (uTI), com desfecho de 
15 óbitos (18%). As intoxicações acidentais representaram 
268 casos (28%), sendo 13 foram admitidos em UTI (5%), 
com desfecho em dois óbitos. As intoxicações ocupacionais 
representaram 246 casos (26%), em 200 casos (81%), um foi 
admitido na uTI evoluindo para cura.

Discussão: os organofosforados e carbamatos repre-
sentam a principal classe de inseticidas envolvidos em 
intoxicações no Brasil, porém, neste estudo foi encontrado 
superioridade de piretróides e glifosato. A taxa de mortalidade 
de 1,7%, similar a de países desenvolvidos. Os intoxicados 
acidentalmente e os que tentaram suicídio apresentaram com-
plicações mais severas, e os que necessitaram de uTI tiveram 
índices de letalidade parecidos. Reconhecer precocemente 
este tipo de ocorrência, bem como estabelecer vigilância, 
são atitudes relevantes à saúde para diminuir a incidência e 
a letalidade das intoxicações por agrotóxicos.

CL41 - PROGRESSÃO DO USO DROGAS DE ABU-
SO E FATORES ASSOCIADOS AO CONSUMO 
ENTRE USUÁRIOS DE CRACK 

MARANGoNI, S.R.1,2; SeLeGhIM, M.R.1,2; SANToS, 
J.A.T.1,2; ANTuNeS, F.1,2; GAvIoLI, A.1,2; oLIveIRA, 
M.L.F.1,2

1. UEM - Universidade Estadual de Maringá (Av Colombo, 5790 
zona 7, Maringá PR)
2. UEM - Programa de Pós-graduação, Mestrado em enferma-
gem (Av. colombo 5,790 zona 7, Maringá PR)

Introdução: o cenário epidemiológico brasileiro mostra 
expansão no consumo de drogas de abuso, constituindo um 
problema social sério e de difícil controle no país. A identifi-
cação das drogas de iniciação e de continuidade e dos fatores 
associados ao uso tem sido motivo de preocupação de muitos 
pesquisadores.

Objetivo: Identificar a progressão no uso de drogas lícitas 
e ilícitas e os fatores associados ao uso em jovens usuários 
de crack.

Metodologia: Série de casos, por amostra intencional, 
de usuários de crack hospitalizados no Setor Psiquiátrico de 
um hospital geral de Maringá- Pr. utilizou-se metodologia 
qualitativa (analise de conteúdo) para perceber o ponto de 
vista do usuário sobre o fenômeno, por meio de entrevista 
semi-estruturada. os dados foram coletados nos meses de 
abril a junho de 2010 e analisados por temática. A pesquisa 
recebeu parecer no. 291/2010 do Comitê de Ética e Pesquisa 
com Seres humanos da ueM.

Resultados: Dos 10 casos investigados, sete eram do sexo 
masculino e todos tinham idade inferior a 17 anos quando 
iniciaram o consumo de drogas de abuso. Foram detectadas 
duas fases distintas na relação do jovem com a droga. A 
primeira, com drogas lícitas, onde o álcool e tabaco foram 
os mais citados e o motivo alegado para a iniciação foi 
curiosidade e amigos e familiares foram os incentivadores 
do consumo. Na sequência, a maconha foi a primeira droga 
citada, seguida de cocaína e crack, e a busca da droga como 
fonte de prazer passou a ser o motivo do consumo. A venda 
de pertences próprios, delitos, conflitos com a lei e o tráfico 
tornaram-se frequentes.

Discussão: A idade precoce do consumo e o uso pesado 
de uma ou mais substâncias, baixa escolaridade, inserção no 
mercado informal de trabalho e o desemprego, foram deter-
minantes para o início de uma escalada de drogas ilícitas e 
o processo desruptivo em relação à vida social e familiar 
dos mesmos, e implicaram em agravos de saúde relativos ao 
consumo. O estudo revelou que a identificação da progres-
são no uso de drogas parece estar mais associada a fatores 
externos (estimulo de grupos e influência do tráfico) do que 
à preferência do usuário. 

conclusão: conhecer a progressão e a fase onde se encon-
tra o usuário de drogas, e os fatores associados ao consumo 
pode ser uma ferramenta eficaz, para a compreensão desse 
fenômeno e visa auxiliar propostas de prevenção e interven-
ção, com maiores chances de sucesso na tentativa de deter a 
expansão no consumo de drogas.
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CL42 - RELATO DE CASO DE ACIDENTE OCUPA-
CIONAL POR bOTHROPs jARARACUssU ATENDI-
DO PELO CENTRO DE CONTROLE DE INTOXI-
ÇÕES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO 
PEDRO

MASSeNA, P.G.1; GueRReIRo, S.M.1; cARvALho, 
A.c.M.1; GueRRA, L.R.1; MoRAeS, A.c.L.1

1. CCIn- HUAP- UFF - Centro de Controle de Intoxicações do 
HUAP (Rua Marquês de Paraná, 303 - Centro - Niterói - Rio de 
Janeiro - CEP: 24033900)

Introdução: os acidentes botrópicos correspondem aos 
acidentes ofídicos de maior importância epidemiológica no 
país, responsáveis por cerca de 90% dos casos notificados 
anualmente. o mecanismo de ação do veneno é marcado 
por ações proteolítica, hemorrágica e coagulante que causam 
um quadro clínico com manifestações locais e sistêmicas 
características. Dentro do gênero bothrops existem espécies 
distintas, dentre elas a B. Jararacussu, mais prevalente nas 
regiões Sudeste e Sul do Brasil. essa, diferente das demais 
espécies de bothrops, possui também ação miotóxica, e é a 
que produz e inocula maior quantidade de veneno. o acidente 
envolvendo a B. jararacussu é merece especial atenção pela 
gravidade dos seus efeitos, porque apenas os sintomas clínicos 
iniciais não são suficientes para identificar a espécie do gênero 
envolvida e há escassez de estudos clínico-epidemiológicos 
a respeito dos acidentes causados por esta espécie no Brasil. 

objetivo: Fazer um relato de caso de acidente com B. 
jararacussu

Metodologia: Relato de caso notificado ao Centro de 
Controle de Intoxicações e revisão de literatura.

Resultados: Paciente feminina, 24 anos, funcionária de la-
boratório produtor de soro antiofídico, deu entrada no serviço 
de emergência do hospital universitário Antônio Pedro em 
novembro de 2010 devido a acidente ocupacional na região 
dorso medial da mão esquerda por serpente da espécie Bo-
throps jararacussu. Foram administradas 10 ampolas de soro 
antibotrópico, cerca de 90 minutos após o acidente. O soro 
anti-botrópico-crotálico não estava disponível no momento. 
A paciente evoluiu com dor intensa, restrição de movimentos 
das articulações metacarpofalangeanas esquerdas, equimose 
em mão esquerda, edema em todo membro superior esquerdo 
e abscesso no local da ferida, sendo drenado em centro cirúr-
gico. A paciente permaneceu internada por 19 dias, tratada 
com antibioticoterapia e sintomáticos. evoluiu bem, sem 
sinais de infecção, porém, após 90 dias do acidente, ainda 
apresentava déficit dos movimentos do 4º e 5º quirodáctilos 
esquerdos, apesar do tratamento fisioterápico.

Discussão: este relato de caso é relevante, tendo em vista 
que foi um acidente ocupacional, com a identificação da 
espécie, grande inoculação de veneno e tratamento precoce. 
embora a literatura relate que o soro anti-botrópico-crotálico 
possui melhor potencial de neutralizar o veneno da espécie B. 
jararacussu, a paciente evoluiu bem, porém manteve déficit 
funcional provavelmente pela ação miotóxica do veneno.

Agência de Fomento: Pró-Reitoria de Extensão da Uni-
versidade Federal Fluminense (PROEX-UFF)

CL43 - ALUCINAÇÃO VISUAL POR INTERAÇÃO 
MEDICAMENTOSA ENTRE CICLOSPORINA E 
CEFTRIAXONA EM TRANSPLANTADA RENAL 
COM PNEUMONIA COMUNITÁRIA

ITho, S.F.1; SeSSe, N.S.1; FeRReIRA, B.v.c.1; GIA-
coMIN, G.v.1; SILvA, R.R.1; MoNTeIRo, I.T.1; LeITe, 
L.A.c.1; PINTo, P.D.1; LouZADA, v.S.1

1. TOXCEN - Centro de Atendimento Toxicológico do ES (Alame-
da Mary Ubirajara, 205 - Santa Lucia - Vitória ES)

Introdução: A ciclosporina (cSA) apresenta propriedade 
imunossupressora potente e efetiva no combate à rejeição 
de órgãos transplantados, inibindo seletivamente respostas 
imunes adaptativas. No entanto, a terapia realizada com este 
fármaco induz a vários efeitos tóxicos não imunológicos ine-
rentes ao tratamento, sendo necessário monitoramento cons-
tante do nível sérico. Diversas drogas interagem com a cSA, 
podendo diminuir ou potencializar seus efeitos adversos. 

Relato de caso: Mulher, 69 anos, transplantada renal há 
10 anos, em uso diário de CSA, Prednisona, Micofenolato 
de sódio, clonazepam e Sertralina, apresentou quadro súbito 
de alucinações visuais (“via bichos pela casa, caramujos em 
seus dedos e as veias dos braços sangravam”) dois dias após 
início de Ceftriaxona, Budesonida inalatória, Fenoterol, 
Hidroxizine e Acetilcisteína oral para tratamento de pneu-
monia comunitária. As alucinações desapareceram após a 
interrupção da Ceftriaxona. 

Discussão: A cSA interage com inúmeros fármacos prin-
cipalmente aqueles que afetam as enzimas microssômicas, 
especialmente o sistema citocromo hepático. As substâncias 
inibidoras desse complexo enzimático podem reduzir o meta-
bolismo, aumentando a concentração plasmática dessa droga, 
mecanismo provável de interação Ceftriaxona-Ciclosporina. 
Embora a paciente fizesse uso crônico de fármacos que au-
mentam a concentração sanguínea da cSA, as manifestações 
só surgiram quando a Ceftriaxona foi introduzida e cessaram 
quando foi retirada. os efeitos da associação entre cSA e 
macrolídeos estão amplamente descritos, porém pouco se 
conhece sobre a interação com Ceftriaxona. Apesar de a 
cSA fazer parte do protocolo de tratamento de manutenção 
em transplantados renais, não há na literatura, indicações de 
ajustes de doses em situações específicas. 

Agência de Fomento: Secretaria de estado da Saúde do eS
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CL44 - EXPOSIÇÕES TÓXICAS POR PRODUTOS 
CONTENDO HIDROCARBONETOS NOTIFICADAS 
PELO CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICA-
ÇÕES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO 
PEDRO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2009 A 
DEZEMBRO DE 2010

SIQuARA, G.c.c.1,2; oLIveIRA, M.F.1,2; GueRRA, 
L.R.1,2; MoRAeS, A.c.L.1,2; SISeNANDo, h.A.3

1. CCIn/HUAP/UFF - Centro de Controle de Intoxicações, Mem-
bro da Renaciat (Niterói, RJ, Brasil)
2. HUAP/UFF - Hospital Universitário Antônio Pedro (Niterói, RJ, 
Brasil), 3 UFF - Departamento de Patologia (Niterói, RJ, Brasil)

Introdução: hidrocarbonetos são substâncias orgânicas 
que apresentam características físico-químicas e toxicológicas 
variáveis de acordo com a estrutura molecular. São utilizados 
em solventes, polidores, removedores de tintas, combustíveis 
e também estão presentes em misturas com outros tipos de 
agentes tóxicos, tais como os agrotóxicos. Produtos contendo 
misturas de hidrocarbonetos são frequentemente encontrados 
em ambientes domiciliares, facilitando as exposições tóxicas. 
Efeitos da intoxicação aguda incluem distúrbios gastroin-
testinais e cardiorrespiratórios, excitação e/ou depressão do 
sistema nervoso central, convulsões e óbito.

Objetivo: O objetivo do estudo foi determinar o perfil das 
exposições tóxicas por produtos contendo hidrocarbonetos 
notificadas ao Centro de Controle de Intoxicações do Hos-
pital universitário Antonio Pedro da universidade Federal 
Fluminense (ccIn), situado no município de Niterói-RJ, no 
período de 24 meses. 

Metodologia: Foi realizada uma análise descritiva e retros-
pectiva do banco de dados que reúne informações de todas 
as fichas de intoxicações do CCIn, no período de janeiro de 
2009 a dezembro de 2010. 

Resultados: Do total de 2827 casos notificados ao CCIn 
no período de estudo, 7% (197) corresponderam a exposição 
tóxica a produtos contendo hidrocarbonetos. Destes, 88% 
foram acidentes individuais, 84% ocorridos por via oral, 
63% no sexo masculino e 65% na faixa etária de 1-4 anos. 
ocorreu um 1 óbito por ingestão acidental de querosene em 
paciente na faixa etária de 1-4 anos.

Discussão: As intoxicações por estes produtos foram 
relevantes no total das notificações do CCIn no período 
estudado, especialmente em crianças. A gravidade das 
intoxicações agudas por hidrocarbonetos pode variar de 
intensidade em decorrência da dose, via de exposição, tipo 
de agente envolvido e do pronto e correto manuseio destes 
pacientes. Estas intoxicações podem ser graves, envolvendo 
complicações cardiorrespiratórias e neurológicas, que podem 
evoluir com seqüelas ou óbito, como evidenciado no presente 
estudo. É importante alertar os gestores públicos a respeito 
do risco toxicológico destes produtos, principalmente no uso 
domiciliar, tanto voltado para as ações de vigilância sanitária, 
quanto para a prevenção destas ocorrências e promoção de 
capacitação dos profissionais de saúde no correto manuseio 
destes pacientes. Devido às diferenças significativas na to-
xicidade destes compostos, é imprescindível a identificação 
e concentração do(s) hidrocarboneto(s) na composição dos 
produtos comercializados no Brasil.

CL45 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INTOXI-
CAÇÕES POR PSICOFÁRMACOS NOTIFICADAS 
PELO CITOX-PI NO PERÍODO 2007-2010

ALMeIDA, D.e.M.1; RoDRIGueS, P.c.A.1; LIMA, 
I.M.B.1; GueDeS, v.o.M.1; GâNDARA, B.F.1, cAM-
PoS, P.c.c.1; GoNçALveS, S.e.M.S.1

1. CITOX-PI - Centro de Informações Toxicológicas do Piauí 
(Rua 19 de Novembro, 1865 – Primavera)

Introdução: os medicamentos são as principais causas 
de intoxicação junto ao Centro de Informação Toxicológica 
do Piauí (CITOX-PI). As intoxicações por psicofármacos 
figuram dentre as intoxicações frequentes, com considerável 
taxa de morbi-mortalidade. 

Objetivo: O estudo tem como objetivo identificar e ca-
racterizar as intoxicações por psicofármacos no CITOX–PI 
no período de 2007 a 2010.

Metodologia: Esses casos foram levantados das fichas 
de notificação registradas pelo Centro de Informação To-
xicológica do Piauí (CITOX-PI), no período de janeiro de 
2007 a dezembro de 2010, onde foram analisadas variáveis 
como: idade e sexo dos pacientes, classe dos psicofármacos 
envolvidos e circunstância da intoxicação. 

Resultados: Registraram-se 213 casos de intoxicações 
medicamentosas, sendo 45,5% por psicofármacos. A classe 
de psicofármacos mais usada foi a dos benzodiazepínicos 
(34%). As tentativas de suicídio corresponderam a 51,5% 
das circunstâncias de intoxicação. 63% dos casos eram do 
sexo feminino. A faixa etária mais acometida foi a de 20 a 
29 anos (26,8%).

Discussão: É mister que se atente para a importância 
das intoxicações por essa classe de medicamentos, os quais 
deveriam ser comercializados e dispensados sob rigoroso 
controle, e que tem sido muito utilizado nas intoxicações 
intencionais no Piauí, especialmente por mulheres jovens. 
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CL46 - PERFIL DAS INTOXICAÇÕES EXÓGENAS 
POR PLANTAS NO BRASIL NO PERÍODO DE 2006 
A 2008

oLIveIRA, M.F.1; SIQuARA, G.c.c.2; SISeNANDo, 
h.A.2,3

1. UGF - Universidade Gama Filho (Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
2. UFF - Universidade Federal Fluminense (Niterói, RJ, Brasil)
3. UNIFESO - Centro Universitário Serra dos Órgãos (Teresópo-
lis, RJ, Brasil)

Introdução: o Brasil se caracteriza por apresentar o maior 
número de espécies vegetais de todos os continentes. As 
plantas que promovem efeitos nocivos no organismo após 
exposição são classificadas como tóxicas, sendo as crian-
ças com faixa etária entre 1-4 anos as mais susceptíveis a 
intoxicação, especialmente do tipo acidental. Nos adultos a 
intoxicação por plantas é inferior a 10%, ocorrendo devido 
ao desconhecimento dos princípios ativos e do uso incorreto 
para fins medicinais. Os efeitos tóxicos gerados no nosso 
organismo vão desde distúrbios digestivos, irritação cutâneo-
-mucosa até quadros toxicológicos complexos mal definidos. 
As plantas ornamentais representam um risco relativamente 
menor, pois grande parte delas causa apenas efeitos irrita-
tivos na pele e mucosas. O conhecimento da fisiopatologia 
das toxinas pode indicar um melhor tratamento, isso é 
possível através da identificação da planta e do seu grupo 
toxicológico. Entretanto, a grande variedade de espécies e a 
própria nomenclatura conflitante são fatores importantes na 
dificuldade de identificação e conseqüentemente escolha do 
melhor tratamento. 

Objetivo: O estudo teve o objetivo de determinar o perfil 
das intoxicações exógenas por plantas no Brasil.

Metodologia: Foi realizada uma análise descritiva da 
base de dados do SINITOX (http://www.fiocruz.br/sinitox) 
referente ao período de 2006 a 2008. Esta base coleta e 
analisa dados de 35 Centros de Informações Toxicológicas 
localizados em 18 estados do país. 

Resultados: Observamos as maiores taxas de intoxicação 
na região Sul e Sudeste com 68,6%, sendo o estado do Rio 
Grande do Sul o que apresentou o maior número de casos 
(25%), seguido por São Paulo e Bahia. A faixa etária mais 
acometida foi de 1 a 4 anos com 42,4 % dos casos. Na com-
paração por sexo e moradia, 52% foram do sexo masculino 
e 76,7% foram na zona urbana. Todavia foi observado em 
2008 um aumento de mais de 25% dos casos na área rural 
em comparação ao ano de 2007.

Discussão: em conclusão, o estudo mostra uma maior 
susceptibilidade dos indivíduos menores de 5 anos e dos 
moradores urbanos para as intoxicações, concordando com 
a literatura.

CL47 - PERFIL DOS ATENDIMENTOS DE UM AM-
BULATÓRIO DE TOXICOLOGIA DO ESTADO DO 
PARANÁ EM UM PERÍODO DE SEIS ANOS

SeLeGhIM, M.R.2; SANToS, J.A.T.2; MARANGoNI, 
S.R.1; BALLANI, T.S.L.2; SILvA, A.A.2; oLIveIRA, 
M.L.F.2

1. UEM - Universidade Estadual de Maringá (Av. Colombo, 
5.790 • Jd. Universitário • Maringá - Paraná - Brasil, CEP 
87020-90)
2. CCI - Centro de Controle de Intoxicações de Maringá (Av. 
Colombo, 5.790 • Jd. Universitário • Maringá - Paraná - Brasil, 
CEP 87020-90)

Introdução: O Centro de Controle de Intoxicações do 
hospital universitário Regional de Maringá (ccI/huM) 
mantém, desde 1996, o Ambulatório de Toxicologia (AT), 
que atende egressos de intoxicações de etiologias e circuns-
tâncias diversas. o AT é referência para acompanhamento 
especializado de pacientes assistidos em serviços de saúde 
da Região Noroeste do Paraná. Durante as consultas médica 
e de enfermagem, o atendimento é voltado para a evolução 
das manifestações clinicas complementada com orientações 
para prevenção de novas intoxicações, com re-agendado, se 
necessário.

Objetivo: Estabelecer o perfil dos casos atendidos no 
Ambulatório de Toxicologia do CCI/HUM em um período 
de seis anos.

Metodologia: Os dados foram coletados das fichas de 
atendimentos e do banco de dados do ccI/huM no período 
de 2005 a 2010. Analisaram-se as variáveis mês de aten-
dimento, sexo e faixa etária do intoxicado, circunstância e 
agente tóxico envolvido na intoxicação.

Resultados: Foram agendados 704 pacientes no período 
em estudo, com 389 acompanhamentos efetivos - 55% de 
adesão. A média anual de agendamentos foi 117, com maior 
numero em 2006 – 168 agendamentos, e no mês de março 
-103 (15%) agendamentos. Entre os pacientes atendidos, 238 
(61%) eram do sexo masculino e houve predomínio da faixa 
etária de 15 a 30 anos (175 – 45%). Quanto à circunstância 
das intoxicações, 191 (49%) foram acidentais, 163 (42%) ten-
tativas de suicídio, e 35 (9%) outras circunstâncias. O agente 
tóxico envolvido na maioria das intoxicações foi a toxina de 
animais peçonhentos (138 – 35%), seguido de medicamentos 
(92 – 24%), e de agrotóxicos (59 – 15%).

Discussão: A adesão ao AT é satisfatória, considerando 
que a maioria das intoxicações são eventos agudos de reso-
lução de manifestações clínicas. O predomínio do sexo mas-
culino, a faixa etária, e a circunstância acidental corroboram 
a literatura, na medida em que este sexo desenvolve mais 
atividades externas e tem exposição aumentada aos agentes 
tóxicos. A maioria de acidentes por toxinas de animais pe-
çonhentos pode ser devido às características ambientais da 
região estudada, no entanto a ocorrência de intoxicações por 
medicamentos e agrotóxicos requer atenção em virtude da 
ampla disponibilidade e gravidade da intoxicação.
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CL48 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INTOXI-
CAÇÕES POR DOMISSANITÁRIOS NOTIFICADAS 
PELO CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓ-
GICAS DO PIAUÍ NO PERÍODO DE 2007 A 2010

LIMA, I.M.B.1; RoDRIGueS, P.c.A.1; GâNDARA, 
B.F.1; GueDeS, v.o.M.1; ALMeIDA, D.e.M.1; cAM-
PoS, P.c.c.1; GoNçALveS, S.e.M.S.1

1. CITOX-PI - Centro de Informações Toxicológicas do Piauí 
(Rua 19 de Novembro 1865, Teresina-PI, Bairro Primavera, 
CEP: 64002-570)

Introdução: Saneantes domissanitários são substâncias 
ou preparações destinadas à limpeza em geral mas que po-
dem causar acidentes e danos à saúde das pessoas e animais 
expostos a elas. Em 2008, os domissanitários foram res-
ponsáveis por 10.572 casos de intoxicação em todo o Brasil 
(SINITOX, 2008). 

Objetivo: O estudo tem como objetivo identificar e carac-
terizar as intoxicações por domissanitários no CITOX–PI no 
período de 2007 a 2010. 

Metodologia: Realizou-se um levantamento das ocor-
rências por saneantes nas fichas de notificação dos atendi-
mentos realizados pelo CITOX–PI. As ocorrências foram 
caracterizadas pelos seguintes aspectos: idade, sexo, local 
de atendimento, circunstância, via de intoxicação, agente, 
presença de sintomas, além de outras variáveis. 

Resultados: Dos casos analisados, 28,4% foram causados 
por hipoclorito de sódio, 22,1% causados por soda cáustica, 
11,5% por amoníaco e 38% por outras substâncias. Observou-
-se um ligeiro predomínio do sexo feminino (52,6%). A faixa 
etária apresentou distribuição bimodal: 52,6% com idade 
entre 0 e 4 anos e 21,0% com idade entre 21 e 35 anos. A zona 
urbana (91,5%) é a que apresenta o maior número de intoxica-
ções notificadas, sendo que 66,3% dos casos ocorreram dentro 
da residência. um total de 76% das ligações foi proveniente 
de hospitais e clínicas. De todos os pacientes atendidos, 68,4 
% apresentavam pelo menos algum sintoma. Com relação à 
via de intoxicação, 82,8 % foram por via oral. As principais 
circunstâncias das ocorrências foram os acidentes individuais 
(80,0 %), e as tentativas de suicídio (15,7%).

Discussão: A análise dos dados demonstra que a fácil 
disponibilidade dos saneantes nos lares favorece acidentes 
principalmente em crianças, sendo relevante o suficiente para 
que haja manifestação de sintomas e procura de atendimento 
hospitalar. este fato reforça a importância da implementação 
de medidas de prevenção para que se reduza a incidência 
destas intoxicações. 

CL49 - PERFIL DAS INTOXICAÇÕES EXÓGENAS 
POR CARBAMATO NO CENTRO DE INFORMA-
ÇÕES TOXICOLÓGICAS DO PARÁ, NO PERÍODO 
DE JANEIRO DE 2007 A DEZEMBRO DE 2010

MIRANDA, M.e.1,2; ALMeIDA, M.o.S.1,2; SouZA, 
h.c.1,2; ANDRADe, M.L.F.1,2; PARDAL, P.P.o.2;  
RoDRIGueS, N.Q.1,2

1. UFPa - Universidade Federal do Pará (Rua dos Mundurucus 
4487)
2. CIT-Pa - Centro de Informações Toxicológicas do Pará (Rua 
dos Mundurucus 4487)

Introdução: o “chumbinho” é um carbamato usado como 
inseticida e possui vários graus de toxicidade para o ser 
humano. os carbamatos são utilizados desde 1947 como in-
seticidas em virtude de suas propriedades de ação nos insetos 
de plantações e lavouras.São largamente desviados para os 
grandes centros urbanos de forma ilícita, com a finalidade de 
serem usados como raticidas. No entanto, devido a sua extre-
ma toxicidade, são comumente utilizados nas tentativas de 
suicídios, podendo levar a graves repercussões ao organismo 
humano, algumas vezes até a morte do indivíduo.

Objetivo: Descrever as características das exposições ao 
carbamato registradas nas fichas de notificação do Centro de 
Informações Toxicológicas do Pará, no período de janeiro de 
2007 a dezembro de 2010.

Metodologia: Foi realizado um estudo observacional, 
descritivo e retrospectivo de 153 casos registrados no Centro 
de Informações Toxicológicas, no Hospital Universitário João 
de Barros Barreto, que envolveram exposições ao carbama-
to. Descrevendo suas características de acordo com idade, 
gênero, zona de ocorrência, via de exposição, evolução e 
uso de atropina.

Resultados: A análise demonstrou que dos 153 casos de 
exposição ao carbamato, 60,78% dos casos ocorreu em adul-
tos; a maior prevalência dos registros foi do gênero feminino 
(55,55%); e a zona urbana foi a de maior registro (90,19%).
Forma notificados 90 casos de tentativa de suicídio, sendo a 
circunstância mais comum. A principal via de exposição foi 
a oral (96,73%).A evolução para cura ocorreu em 52,28% 
dos casos e somente cinco casos foram a óbito, o restante de 
casos foram de cura não confirmada ou evolução ignorada. 
Além disso, foi notificada a realização de atropinização em 
105 casos (68,62%).

Discussão: Percebe-se que a intoxicação exógena por 
carbamato é um problema de saúde pública no Brasil e no 
estado do Pará, devido ao elevado número de intoxicações 
ocorridas entre os anos de 2007 e 2010, e sua grande utili-
zação em episódios de tentativa de suicídio. No entanto, foi 
evidenciado uma queda da incidência de casos notificados, 
decorrente da maior fiscalização da vigilância sanitária nos 
locais de venda de “chumbinho”.

Agência de Fomento: universidade Federal do Pará
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CL50 - AVALIAÇÃO DA PORCENTAGEM DE CAR-
BOXIEMOGLOBINA EM BOLSAS DE SANGUE DE 
FUMANTES E NÃO FUMANTES

oLIveIRA, J.L.1; SILvÉRIo, A.c.P.1; INohue, h.y.1

1. UNIFENAS - Universidade José do Rosário Vellano (Rod. MG 
179, Km 0 - Campus Universitário CEP: 37130-000, Alfenas - 
MG)

Introdução: os serviços de hemoterapia no Brasil são 
regulamentados de acordo com a RDC-153/2004, no entanto, 
há poucos estudos sobre o tabagismo, um problema de saúde 
pouco explorado nos bancos de sangue. Para melhorar a 
qualidade de vida do doador, visando à consolidação e apri-
moramento de um fluxo contínuo e permanente de sangue de 
boa qualidade para a população, faz-se necessário conhecer 
o perfil do doador fumante nos bancos de sangue do Brasil 
para poder levar o conhecimento e informações através de 
campanhas educativas e preventivas.

objetivo: Avaliar a qualidade de sangue que está sendo 
doado quanto à concentração de carboxiemoglobina. Cor-
relacionar o número de cigarros fumados e a porcentagem 
de cohb.

Metodologia: Para abordar o tabagismo foi elaborado 
um questionário que foi inserido na triagem clínica realizada 
rotineiramente com os candidatos à doação de sangue. Para 
a determinação da cohb, 24 amostras de sangue foram di-
vididas em dois grupos: F – fumantes e NF – não fumantes, 
utilizando a técnica de Beutler e West, método espectrofoto-
métrico padrão para a dosagem de cohb.

Resultados: Dos 24 doadores avaliados na pesquisa 50% 
eram fumantes, 75% do sexo masculino e 92% da cor branca. 
o número de cigarros fumados por dia encontrados nessa 
pesquisa variou de 3 a 30 cigarros. O tempo de abstinência 
antes da doação variou de 15 minutos a dois dias. o grau de 
escolaridade foi o ensino médio com 42%. A porcentagem 
de cohb dos fumantes é quase o dobro se comparada aos 
não fumantes, com médias de 7,16 e 3,51 respectivamente 
(significância P < 0,05) e, a COHb permaneceu alta, não va-
riando durante todo o período de estocagem (20 dias a 4ºC).

Discussão: o paciente com abstinência de 15 minutos 
foi o que apresentou maior % de COHb, 10,0%, e o paciente 
com abstinência de dois dias foi uma das porcentagens mais 
baixas, 5,8%. Uma grande porcentagem, 42% dos pacientes, 
narraram trabalhar ou morar em locais com exposição ao CO, 
explicando assim níveis de 3,51% em não-fumantes acima 
do valor de referência que é 1,5%. A porcentagem de cohb 
em bolsas de sangue de fumantes, é quase o dobro se com-
parada nas bolsas de sangue de não fumantes. A qualidade 
do sangue de fumantes em relação a % de cohb encontra-se 
comprometida para pacientes em risco. os bancos de sangue 
devem adotar uma política de controle da % de cohb nas 
bolsas de sangue antes de utilizá-las em qualquer paciente 
com maior risco.

Agência de Fomento: FAPeMIG

CL51 - USO DE SORO HETERÓLOGO NO TRATA-
MENTO DE ACIDENTES POR SERPENTES PEÇO-
NHENTAS 

SeLeGhIM, M.R.1,2; LAchNeR, D.1,2; BALLANI, 
T.S.L.1,2; oLIveIRA, M.L.F.1,2; SILvA, A.A.1,2

1. UEM - Universidade Estadual de Maringá (Av. Colombo, 
5.790, Jd. Universitário, Maringá-PR, CEP: 87020-900)
2. CCI - Centro de Controle de Intoxicações de Maringá (Av. 
Mandacarú, 1590, Zona 7, Maringá-PR, CEP: 87083-240)

Introdução: os acidentes por serpentes representam um 
sério problema de saúde pública nos países tropicais, porém 
a magnitude dos dados epidemiológicos ainda é inconsistente 
no Brasil.

objetivo: o objetivo do estudo é caracterizar a utilização 
de soroterapia antipeçonhenta (SAP) em acidentes por ser-
pentes registrados em um centro de Informação e Assistência 
Toxicológica.

Metodologia: Foram registrados 103 acidentes, com 
administrações de SAP em 40 (39%) casos. A indicação da 
maioria das soroterapias foi baseada em critérios clínicos, 
laboratoriais e epidemiológicos, sendo o gênero Bothrops 
spp. o maior causador de acidentes e responsável pelos aci-
dentes grave. o tempo de coagulação e a dosagem de uréia 
e creatinina foram os exames laboratoriais mais realizados. 
o atendimento inicial aos acidentados ocorreu em tempo 
inferior a 120 minutos para 35 (87%) casos, no entanto, a 
soroterapia ocorreu em tempo inferior a cinco horas em me-
tade (20 – 50%) dos acidentes. Não houve relato de reação 
adversa, e as doses de soros administradas foram semelhantes 
ao estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Resultados: A proporção de acidentados que necessitaram 
de SAP, indica a gravidade dos acidentes. essa situação pode 
ser decorrente da interação entre características econômicas, 
ambientais e epidemiológicas específicas da região em estudo, 
ou a utilização mais discriminada de SAP em uma região 
com maior cobertura de centros de informação e assistência 
toxicológica, e de serviços de Saúde. Em relação à indicação 
da soroterapia, verificou-se a importância da integração do 
conhecimento de diversas áreas no tratamento de acidentes 
por serpentes. Apesar da carência de pesquisas sobre os 
acidentes por serpentes no Sul do Brasil, o fato da maioria 
terem sido causados por serpentes do gênero Bothrops spp. 
corrobora a literatura. Os exames laboratoriais realizados, a 
medicação prévia à soroterapia, e a dose de soros utilizadas 
obedeceram ao preconizado pelo Ministério da Saúde.

Discussão: o estudo da SAP permitiu compreender os fa-
tores de risco dos acidentes por serpentes, avaliar a qualidade 
da utilização da soroterapia, e auxiliar na elaboração de ações 
de prevenção e tratamento deste tipo de evento.
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EX01 - AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA DA REGIÃO 
DA CABEÇA DO EPIDÍDIMO DE RATOS WISTAR 
ADULTOS EXPOSTOS AO CHUMBO

MouRo, v.G.S.1; MeNeZeS, T.P.1; DoMINGueS, 
R.R.1; coSTA, k.L.c.1; MATTA, S.L.P.1; NeveS, M.M.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Laboratório de Biolo-
gia Estrutural, Departamento de Biologia Geral)

Introdução: estudos mostram que o chumbo, em diver-
sas dosagens, pode influenciar a motilidade e a contagem 
espermática, além de interferir negativamente sobre a ferti-
lidade. Não foram encontrados estudos sobre seu efeito na 
morfologia epididimária, em especial na região da cabeça, 
considerada importante local de maturação espermática.

objetivo: o presente estudo visou avaliar os efeitos do 
acetato de chumbo sobre esta região do epidídimo em ratos.

Metodologia: Foram utilizados três grupos experimentais 
com cinco animais em cada, onde administrou-se, pelo méto-
do de gavagem, 1mL de água de beber (Grupo controle; G1) e 
1mL de acetato de chumbo na quantidade de 16 (Grupo 2; G2) 
e 32mg/Kg/dia (Grupo 3; G3), durante 30 dias. No 31º dia os 
animais foram eutanasiados, sendo o epidídimo direito pesado 
e seccionado para obtenção de um fragmento da região da 
cabeça. Os fragmentos foram fixados em solução Karnovsky 
e processados histologicamente até inclusão em historesina, 
sendo os cortes de 3µm corados com azul de toluidina e borato 
de sódio a 1% e avaliados em microscopia de luz.

Resultados: Não foi observada diferença no peso médio do 
epidídimo entre os animais experimentais (ANOVA; p>0,05). 
histologicamente, os animais tratados com acetato de chumbo 
apresentaram nas células principais grande quantidade de 
vacuolização, aumento da atividade do aparelho de Golgi e 
na ocorrência das extrusões citoplasmáticas, principalmente 
no G3. Também neste grupo a presença de estereocílios foi 
menor. houve um aumento de células claras no epitélio do 
G2, quando comparado ao G1 e G3. Células em apoptose 
foram encontradas no lúmen epididimário, provavelmente 
oriundas do testículo, bem como leucócitos e espermatozói-
des. No compartimento intertubular, observou-se aumento 
significativo de mastócitos no G3, quando comparado aos 
demais grupos.

Discussão: As vacuolizações presentes nas células princi-
pais podem indicar um início de degradação celular e as ex-
trusões um aumento da atividade secretória, em resposta aos 
tratamentos. Após 30 dias de exposição ao acetato de chumbo 
foram encontrados espermatozóides no lúmen epididimário, 
indicando que há atividade testicular. No entanto, não se pode 
dizer qual é a sua real eficiência na produção espermática. A 
presença de mastócitos no compartimento intertubular pode 
representar o início de um processo inflamatório. Trata-se 
de um estudo em fase inicial, sendo necessárias outras aná-
lises para avaliar o completo efeito do chumbo neste órgão. 
Pode-se concluir que o acetato de chumbo, nas dosagens 
utilizadas, causou alteração histológica na região da cabeça 
do epidídimo.

Agência de Fomento: Fapemig

EX02 - TOXICIDADE DE sPiRUliNA MAxiMA 
(OSCILLATORIALES, OSCILLATORIACEAE) POR 
MEIO DA DETERMINAÇÃO DA CL50 E DO TESTE 
DE MICRONÚCLEOS EM POECiliA RETiCUlATA 
(CYPRINODONTIFORMES, POECILIIDAE)

MAchADo, R.c.1; hANuSch, A.L.1; MANSO, J.A.X.1; 
SILvA, c.c.1; cRuZ, A.D.1

1. PUC-GO - Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Rua 
235, Nº40, Setor Universitário, Goiânia - Goiás - Brasil - CEP 
74.605-010)

Introdução: Spirulina maxima é uma cianobactéria que 
pode ser utilizada na composição de alimentos dietéticos 
como fonte alternativa de proteínas, lipídios, carboidratos 
e ácidos nucléicos, sendo poucos os estudos que caracte-
rizam a sua toxicidade. Por meio dos testes toxicológicos 
determina-se o tempo e as concentrações em que um agente 
químico, xenobiótico ou não, é potencialmente prejudicial 
para determinado organismo. Poecilia reticulata é indicado 
para testes de toxicidade, por ser cosmopolita, facilmente 
adaptável ao laboratório e por apresentar sensibilidade a 
diversos compostos tóxicos.

Objetivo: Este estudo teve por escopo definir a CL50; 
24h e 48h e as possíveis alterações nucleares de origem 
clastogênica e/ou aneugênica em eritrócitos de P. reticulata 
expostos à S. maxima.

Metodologia: os espécimes de P. reticulata foram acli-
matados a 17°C, com sistema de filtragem e aeração. Para 
a realização de cada exposição, 140 indivíduos foram sepa-
rados, aleatoriamente, em 14 grupos experimentais (n=10), 
compondo assim 13 grupos expostos (concentrações de 0,5
;1;2;3;4;5;10;12,5;20;25;30;40 e 50g.L-1) e um grupo con-
trole, sendo mantidos em sistema de exposição estável. Para 
a confecção das lâminas de esfregaço sanguíneo utilizou-se 
a técnica de suspensão celular em brânquias, seguido de pro-
cessos de hidrólise ácida e coloração com fucsina e fast-green. 
Durante a análise microscópica somente foram considerados 
como micronúcleos as porções que não fossem menores que 
1/30 do tamanho do núcleo, sendo avaliados ainda células 
apoptóticas e núcleos em forma de rim. A determinação da 
CL50 foi feita a partir do método de ajuste Spearman-Karber 
sendo ainda utilizado o teste de Análise de variância, seguido 
do teste de comparações múltiplas de Tukey, todos realizados 
a um nível de 5% de significância.

Resultados: Após a avaliação das alterações genotóxicas 
e morfonucleares observou-se que a CL50/24h(2,3g.L-1) e a 
CL50/48h(0,47g.L-1) não apresentaram atividade mutagênica 
(P>0,05) em eritrócitos de P. reticulata, porém, alteraram o 
padrão comportamental e fisiológico da espécie, ocasionando 
ausência parcial de movimento nas nadadeiras laterais.

Discussão: Concentrações superiores à 2,3g.L-1 de S. 
maxima são altamente tóxicas a indivíduos sob exposição 
direta, podendo a citotoxicidade estar relacionada com a 
letalidade aos indivíduos expostos. Alerta-se o risco de 
intoxicação pela administração de grandes quantidades de 
S. maxima, de maneira que esta parece ser correlata com 
algumas complicações a nível fisiológico.
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EX03 - MORFOMETRIA TUBULAR DE TESTÍCU-
LOS DE RATOS WISTAR ADULTOS SUBMETIDOS 
À EXPOSIÇÃO SUBCRÔNICA DO ACETATO DE 
CHUMBO

coSTA, k.L.c.1; cuPeRTINo, M.c.1; RIGhI, T.1;  
PINTo, c.R.1; SANToS, R.c.v.1; MATTA, S.L.P.1;  
oLIveIRA, J.A.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Avenida Peter Henry 
Rolfs, s/n, 36570-000, Viçosa, Minas Gerais, Brasil)

Introdução: o chumbo é um contaminante ambiental que 
afeta a função reprodutiva de muitas espécies.

objetivo: Avaliar a ação do acetato de chumbo sobre o 
compartimento tubular dos testículos de ratos Wistar adultos 
em período de tratamento subcrônico.

Metodologia: Foram utilizados 25 animais adultos di-
vididos em cinco grupos: controle (1) recebeu 0,5 mL de 
água destilada e os grupos tratados (2, 3, 4 e 5) receberam 
0,5 mL de acetato de chumbo diluído em água destilada nas 
concentrações de 16mg/Kg, 32mg/Kg, 64mg/Kg e 128mg/Kg, 
respectivamente, por gavagem, durante 30 dias consecutivos. 
Ao término do tratamento, os animais foram anestesiados, 
eutanasiados e pesados, procedendo-se a coleta e fixação 
dos testículos em Karnovsky. Fragmentos testiculares foram 
incluídos em metacrilato. Secções de 3µm foram coradas com 
azul de toluidina e fotografadas sendo as imagens analisadas 
pelo uso do software Image-Pro Plus. Foram analisados o 
diâmetro dos túbulos seminíferos (DT), altura do epitélio 
seminífero (Ae), diâmetro do lúmen tubular (DL), índice 
tubulossomático (ITS), comprimento total dos túbulos (cTT) 
e comprimento de túbulo por grama de testículo (cT/g). As 
mensurações não levaram em consideração o estádio do ciclo 
do epitélio seminífero, sendo utilizados túbulos seminíferos 
que apresentavam o contorno mais circular possível. Para 
a comparação das médias foi utilizado o teste de Student 
Newman-Keuls (p≤0,05).

Resultados: Não foram observadas diferenças signifi-
cativas no DT nos grupos tratados em relação ao controle. 
Houve redução significativa da AE nos grupos tratados com 
o aumento da dose administrada. O DL aumentou (p0,05) e, 
consequentemente, não houve variação no cTT e no cT/g. 
O ITS, parâmetro que visa quantificar o investimento em 
túbulos seminíferos em relação à massa corporal, também 
não diferiu entre os grupos experimentais.

Discussão: Sabe-se que mensuração da Ae é mais efetiva 
para avaliação da produção espermática. Neste parâmetro, 
houve redução significativa nos grupos tratados com o 
aumento da dose administrada, sugerindo alteração dose-
-dependente no processo espermatogênico, o que reforça a 
influência negativa do chumbo sobre o epitélio seminífero. 
Pode-se concluir que o tratamento com acetato de chumbo 
interferiu no ambiente tubular podendo ser tóxico para a 
espermatogênese.

Agência de Fomento: FAPeMIG/cAPeS

EX04 - QUANTIFICAÇÃO DE CITOCINAS, EM 
CULTURA DE CÉLULAS ESPLÊNICAS, NA INTO-
XICAÇÃO EXPERIMENTAL COM VENENO DE 
BOTHROPOIDES JARARACA EM RATOS WISTAR 
TRATADOS COM SOROTERAPIA

MoTTA, y.P.1; SAkATe, M.1; NoGueIRA, R.M.B.2; 
FABíoLA, S.1; PeRAçoLI, M.T.S.1; NAkAIRA, e.T.1; 
cRISToFALo, R.1

1. UNESP-BOTUCATU - Universidade Estadual Paulista - Cam-
pus Botucatu (Distrito de Rubião Júnior, S/N - CEP: 18.618-970 
- Botucatu/SP - Brasil)
2. UNOESTE - Universidade do Oeste Paulista (Rod.Raposo Ta-
vares, Km 572. Bairro Limoeiro CEP 19067-175 Pres.Prudente/
SP-BR)

Introdução: os acidentes por serpentes peçonhentas 
constituem problema de ordens médica, social e econômica. 
A maioria dos acidentes ofídicos deve-se a serpentes do 
gênero Bothrops. o acidentes botrópicos causam processos 
inflamatórios graves no local da lesão e estudos de quais os 
mecanismos e citocinas estão relacionados a esse quadro 
inflamatório se fazem necessários.

objetivo: o presente estudo teve como objetivo quanti-
ficar os níveis, na cultura de células esplênicas estimuladas 
com concanavalin-A (con-A) e lipopolissacarídeo (LPS), de 
citocinas pró-inflamatórias: TNF-α, interleucina-1β (IL-1β) e 
IL-6 e anti-inflamatórias: IL-10 e INF-γ na intoxicação expe-
rimental com veneno de Bothropoides jararaca e ratos Wistar.

Metodologia: Assim, os ratos Wistar foram divididos em 
dois grupos: G1 (controle) e G2 (veneno + soro antiofídico). 
o veneno de Bothropoides jararaca (10mg/kg) foi inoculado 
por via subcutânea, na face lateral da coxa do membro poste-
rior esquerdo. Foi coletado o baço em três momentos: (M1) 
30 minutos após inoculação, (M2) 6 horas após inoculação 
e (M3) 24 horas após inoculação e foi realizada a cultura de 
células esplênicas sem estimulo, estimuladas com lipopolissa-
carídeo e com concanavalin-A e a quantificação das citocinas 
foi feita por ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay).

Resultados: As células esplênicas aumentaram a produ-
ção de IL-6 em ratos intoxicados com veneno botrópico no 
momento M3 quando estimuladas com lipopolissacarídeo 
(LPS). o veneno botrópico estimulou o aumento de produção 
de IL-1β 30 minutos e 24 horas após a inoculação em culturas 
estimuladas com LPS. A produção de INF- γ foi mais acentu-
ada na cultura de célula esplênica estimuladas com com-A.

Discussão: Desta forma, observou-se que o veneno bo-
trópico estimula a produção de citocinas inflamatórias (IL-6, 
IL-1β, IFN- γ).
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EX05 - AVALIAÇÃO DA HEPATOTOXICIDADE DE 
DIETAS DEFICIENTE E SUPLEMENTADA COM 
METIONINA EM CAMUNDONGOS

GoMeS, T.D.u.h.1; AISSA, A.F.2; RIBeIRo, F.F.1; DA-
RIN, J.D.c.1; BIANchI, M.L.P.1; ANTuNeS, L.M.G.1

1. FCFRP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto (Av. do Café, s/nº. - Campus Universitário da USP - Ribei-
rão Preto - SP - 14040-9)
2. FMRP - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (Av. 
Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre - CEP: 14049-900 Ribeirão 
Preto/SP)

Introdução: A metionina (Met), metabolizada no figado, 
é um aminoácido usado para síntese protéica e para doação 
de grupo metil na metilação de DNA. o ensaio do cometa 
(ec) é um método usado para detectar danos ao DNA. Tais 
danos podem ser induzidos por substâncias tóxicas, presentes 
na dieta ou como produto do metabolismo.

Objetivo: Avaliar o efeito hepatotóxico das dietas defi-
ciente e suplementada com Met em camundongos fêmeas 
durante prenhez usando o ec.

Metodologia: Fêmeas de camundongos Swiss foram di-
vididas em três diferentes grupos de Met na dieta: deficiente 
(ausente em DL-metionina,DM), suplementado (2,0% DL-
-metionina, SM) e controle (0,3% DL-metionina,CM). A 
alimentação foi fornecida ad libitumt durante 10 semanas: 
quatro semanas antes do acasalamento, três semanas de pre-
nhez e três semanas até o fim do desmame. Após esse período, 
as fêmeas sofreram eutanásia e os fígados foram coletados 
para realização do ec. os danos ao DNA foram avaliados em 
100 cometas de cada animal e foram usados os parâmetros 
% DNA na cauda e Olive moment (cometScore® software).

Resultados: Tanto para % DNA na cauda quanto para 
Olive moment, o grupo DM apresentou menores valores 
(pCM e SM, indicando que a ausência de Met naquele gru-
po foi responsável por reduzir os danos ao DNA, ou seja, 
a quantidade e a distribuição dos danos nas células foram 
significativamente menores do que nas dietas com Met. Não 
houve diferença entre os grupos CM e SM em ambos parâ-
metros analisados, sugerindo que a suplementação de Met 
na dieta não induz danos no DNA, uma vez que o grupo SM 
apresentou valores semelhantes ao basal.

Discussão: Dados de literatura indicam que a restrição 
de Met na dieta pode reduzir danos no fígado induzidos 
por substâncias tóxicas, o que pode explicar os menores 
valores no grupo DM. Um exemplo de substância tóxica 
é a homocisteína originada do metabolismo da Met e que, 
em concentração elevada, pode ser hepatotóxica, como é 
demonstrado pela indução de danos no fígado avaliando 
dietas ricas em metionina. Nossos resultados sugerem que 
a restrição de Met reduziu danos no DNA de hepatócitos e 
que a concentração de Met a 2,0% não induziu tais danos 
nessas células. entretanto, serão realizados outros testes para 
a verificação da ação da Met no fígado, complementando os 
obtidos no presente estudo. 

Agência de Fomento: capes e FAPeSP

EX06 - AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE MATERNA 
EM RATAS EXPOSTAS AO EXTRATO BRUTO DE 
sAlviA OffiCiNAlis L. 

FIoReNTIN, T.R.1; MeLLo, M.B.1; LoSS, c.G.1; 
eckeR, A.1; RoMAN, S.S.1; MAceDo, S.M.D.1

1. URI Campus Erechim - Universidade Regional Integrada do 
Alto Uruguai e das Missõe (Av. Sete de setembro, 1621)

Introdução: Salvia officinalis L. é a espécie mais represen-
tativa dentro do gênero Labiatae. o uso como estimulante, 
antioxidante, entre outros já foram relatados. 

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a toxicidade 
materna em ratos após a administração do extrato bruto de 
Salvia officinalis L. cultivada em Erechim/RS. 

Metodologia: Fêmeas virgens Wistar foram acasaladas 
com machos da mesma linhagem e o dia da detecção de 
espermatozóides no esfregaço vaginal foi considerado o 1° 
dia de gestação (ddg). os animais foram divididos em grupos 
experimental (n=7) e controle (n=7) e mantidos em ambiente 
com temperatura controlada (22±2ºC), umidade relativa de 
50%, com ciclo constante claro/escuro (12 horas), água e 
alimentação à vontade. O grupo experimental recebeu via 
gavage, 25 μg/kg de extrato bruto de salvia do 13º ao 18º ddg 
(período fetal). o grupo controle foi manipulado igualmente, 
porém recebeu água destilada. Durante o experimento as 
mães foram avaliadas quanto ao consumo de água e ração e 
à presença de sinais de toxicidade. No 20º dia de gestação, 
os animais foram submetidos à eutanásia por inalação de 
CO2. O abdômen foi incisado, o útero exposto e removido 
juntamente com o fígado, rins, cérebro, baço e placentas para 
serem pesados. 

Resultados: o consumo de água e ração ao longo da 
gestação não foi alterado entre os animais experimentais e 
controle, porém houve um aumento significativo no 18º ao 
20º dia de gestação no grupo experimental (112,57±26,93 
mL e 66,47±9,32 g respectivamente, p.

Discussão: o aumento no consumo de água e ração no 
final do experimento pode indicar um desequilíbrio meta-
bólico nesses animais causados pelo extrato. Porém, além 
desse parâmetro de toxicidade materna, outros habitualmente 
observados em ratas como: alterações no peso corporal, na 
deambulação e piloereção não foram alterados nos animais 
experimentais. Tomados em conjunto, os dados acima 
mencionados parecem indicar ausência de efeitos tóxicos 
maternos da Salvia officinalis, administrado sob a forma de 
extrato na dose de 25 µg/kg, durante o período fetal em ratas.

Agência de Fomento: uRI campus erechim e FAPeRGS
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EX07 - EFEITOS DO TRATAMENTO COM 
1-(3-CLOROFENIL)PIPERAZINA (MCPP) SOBRE A 
MIGRAÇÃO NEUTROFÍLICA IN VITRO

LoMBARDI, L.1; heBeDA, c.1; FARSky, S.1;  
MoReAu, R.1

1. USP - Universidade de São Paulo (Av. Prof. Lineu Prestes, 
580, Bloco 13B, cep: 05508-900, São Paulo - SP, Brasil)

Introdução: 1-(3-clorophenil)piperazina (mCPP) é o 
principal metabólito de antidepressivos como a trazodona e 
é amplamente empregado como protótipo de função seroto-
ninérgica em pesquisa. Recentemente, o mcPP vem sendo 
encontrado no mercado de drogas ilícitas, substituindo o 
MDMA como droga de abuso. contudo, estudos acerca de 
sua ação sobre o sistema imunológico ainda são escassos.

objetivo: Investigar os efeitos causados pelo tratamento 
com a mcPP sobre a migração neutrofílica in vitro e os me-
canismos envolvidos.

Metodologia: Neutrófilos foram obtidos da cavidade 
peritoneal de ratos Wistar machos 4 horas após a injeção de 
glicogênio de ostra (1%; 10mL) e incubados na presença 
ou ausência de 10μM,100μM e 1000μM de mCPP (1 – 2 
horas). A migração neutrofílica foi determinada frente ao 
fMLP (10‾8M) em câmara de Boyden e a expressão das 
moléculas de adesão L-selectina, β2-integrina e PECAM-1 
foi quantificada por citometria de fluxo. Os experimentos 
foram realizados de acordo com o colégio Brasileiro de 
Experimentação Animal (COBEA) − protocolo 233.

Resultados: o tratamento com mcPP per se induziu a 
migração de neutrófilos (100μM mCPP = 46%); induziu a 
expressão de L-selectina (100μM mCPP = 29%; 1000μM 
mCPP = 70%), mas não modificou a expressão de β2-integrina 
e PecAM-1 nas membranas celulares.

Discussão: os dados obtidos, embora que preliminares, 
sugerem fortemente o papel da mcPP sobre funções neutro-
fílicas relacionadas a migração celular. o efeito parece ser 
decorrente, pelo menos em parte, da indução da expressão de 
moléculas de adesão em neutrófilos envolvidas nas interações 
leucócito−endotélio. Em conjunto, os resultados apresentados 
mostram que neutrófilos expostos ao mCPP apresentam alte-
rações relacionadas a locomoção e expressão de moléculas 
de adesão e sugerem que a exposição a este agente possa 
modificar o desenvolvimento da resposta imune inata.

Agência de Fomento: cAPeS

EX08 - AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE E GE-
NOTOXICIDADE DO ÓLEO ESSENCIAL DE liP-
PiA MiCROPHyllA CHAM. (VERBENACEAE)

XAVIER, A.L.1; BRITo, M.T.1; PITTA, J.c.L.R.1; TAvA-
ReS, J.F.1; SILvA, M.S.1; BRANco, M.v.S.c.1; PeSSoA, 
h.L.F.1; DINIZ, M.F.F.M.1

1. UFPB - Universidade Federal da Paraíba (LTF - Campus I, 
Castelo Branco, CEP. 58.051-970 João Pessoa PB)

Introdução: Lippia microphylla é conhecida popularmente 
como alecrim-de-tabuleiro e alecrim-do-mato, sendo pouco 
relatada na literatura. Dados preliminares sugerem que o óleo 
essencial das folhas de L. microphylla (o.e.L.) apresenta ati-
vidade antitumoral, sendo, portanto imprescindível o estudo 
da sua toxicidade.

Objetivo: Avaliar a citotoxicidade frente eritrócitos de 
camundongos e o potencial mutagênico in vivo do o.e.L. 
(ensaio do micronúcleo em sangue periférico).

Metodologia: Amostras de sangue de camundongos 
Swiss foram suspensas em solução tampão fosfato (PBS) 
para preparação de uma solução a 1% de eritrócitos. então, 
o o.e.L. (46,875-875 µg/mL), solubilizado em DMSo 
(5%), foi adicionado a amostra da solução de eritrócitos, 
que foi incubada em homogeneizador por 60 min. e então 
centrifugadas. A absorbância do sobrenadante a 540 nm foi 
lida para determinação da concentração que produz 50% de 
hemólise (CH50). Os controles positivo (Triton X-100) e 
negativo (PBS) foram também usados. Para avaliação da ge-
notoxicidade, camundongos Swiss (n=6) foram tratados com 
diferentes doses do O.E.L. (50, 100 e 150 mg/Kg). Após 24 h 
de tratamento, o potencial mutagênico foi avaliado em sangue 
periférico, pela determinação da frequência de eritrócitos 
micronucleados. Ciclofosfamida (50 mg/kg) foi o controle 
positivo. Para a hemólise, foram realizados três experimentos 
em quadruplicatas, e a CH50 calculada por regressão não 
linear com intervalo de confiança de 95%. Para o ensaio in 
vivo, foi calculada a média ± erro padrão da média.

Resultados: A porcentagem de hemólise aumentou de 
maneira dependente de concentração, com CH50 de 300,2 
(283,4-317,9) µg/mL. O O.E.L. não induziu aumento sig-
nificante na frequência de eritrócitos micronucleados. Os 
valores para os controles negativo e positivo foram 5,33±0,88 
e 39,17±2,74 e 6,17±0,54, 5,83±0,60 e 10,00±1,00 para o 
O.E.L. (50, 100 e 150 mg/Kg), respectivamente.

Discussão: os resultados sugerem que o o.e.L. apresenta 
baixa toxicidade em eritrócitos de camundongos. Os dados in 
vivo sugerem que o O.E.L. não é genotóxico, o que representa 
um dos dados de segurança pré-clínica mais importantes. 
Conclusões: O O.E.L. apresenta baixa toxicidade frente 
eritrócitos murinos e não apresenta potencial genotóxico nas 
condições testadas. 

Agência de Fomento: cAPeS
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EX09 - ANÁLISE TOXICOLÓGICA DO EXTRATO 
DE PERsEA AMERiCANA (LAURACEAE) SOBRE 
RATTUs NOvERgiCUs LINHAGEM WISTAR

MeLo, D.F.A.1; cARvALho, G.h.F.2; SANTANA, F.A.1; 
PeReIRA, M.e.1; cuNhA, L.c.1

1. NEPET-UFG - Faculdade de Farmácia da Universidade 
Federal de Goiás (Av. Universitária com 1ª Avenida s/n, Setor. 
Universitário - Goiânia-GO)
2. IPTSP-UFG - Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 
(Rua 235 - s/n - Setor Universitário - CEP: 74605050 - Goiânia - 
Goiás - Brasil)

Introdução: o Rattus novergicus, tem sido um dos animais 
mais utilizados pelos centros de pesquisa em todo o mundo, 
sendo um importante contribuinte para estudos científicos 
em diversas áreas, por possuírem características fisiológicas 
e genéticas semelhantes à dos humanos. Após verificar, atra-
vés de ensaios biológicos, que o extrato etanólico de Persea 
americana desempenha atividade inseticida sobre o Aedes 
aegypti, principal vetor de dengue e de febre amarela urbana, 
fez-se necessária a verificação dos efeitos toxicológicos desse 
extrato em vertebrados.

Objetivo: Avaliar a toxicidade aguda, do extrato bruto 
etanólico de P. americana seguindo em linhas gerais, as 
diretrizes Acute Toxic Class Method (OECD 2001) para 
teste de dose aguda tóxica (Guideline 423), em ratos Rattus 
novergicus linhagem Wistar, machos e fêmeas.

Metodologia: Após a obtenção do extrato etanólico, o 
mesmo foi solubilizado em DMSo a 5% para a aquisição 
da solução teste. Utilizaram-se 03 ratos (machos e fêmeas) 
com seus respectivos grupos controle (DMSo a 5%). Por se 
tratar de extrato de origem vegetal com finalidade inseticida 
a DL50 foi calculada, selecionada e administrada na dose 
fixa de 2.000 mg.kg-1, a administração foi por via oral, pelo 
método de gavage, diretamente no estômago dos ratos, as 
observações comportamentais foram realizadas de acordo 
com as diretrizes (OECD 2001).

Resultados: o consumo de água e ração variou ao longo 
do experimento nos grupos tratamento e controle. Ocorreu 
aumento de peso nos grupos machos e fêmeas, não houve 
diferença estatística no desempenho ponderal entre os ma-
chos (p < 0, 879), mas no desempenho ponderal entre as 
fêmeas ocorreu (p < 0, 169). O estado de saúde dos animais 
não alterou e a produção de excretas foi constante durante o 
tratamento, apresentando algumas variações entre os grupos. 
Quanto ao screening hipocrático, nenhuma alteração sensorial 
e motora foi observada no decorrer do experimento. Não 
houve óbito dos animais tratamento e controle.

Discussão: esses resultados demostraram que não houve 
sinais de intoxicação e nem complicações de ordem fisio-
lógicas, motoras e comportamentais por parte dos grupos, 
experimental e controle (machos e fêmeas), recomendam 
também, análise histopatológica dos orgãos para observação 
de toxicidade específica a nível dos orgãos: digestivo, hepá-
tico, cardiaco e excretores.

EX10 - HSP SÃO MEDIADORES IMPORTANTES 
NA PROTEÇÃO CONTRA A NEUROTOXICIDADE 
INDUZIDA POR MN EM C. ElEgANs

ÁvILA, D.1,3; ASchNeR, M.3; RochA, J.B.T.2

1. UNIPAMPA - Universidade Federal do Pampa (BR 472 - Km 
592 - Caixa Postal 118, Uruguaiana, RS)
2. UFSM - Universidade Federal de Santa Maria (Av Roraima, 
1000, Santa Maria, RS)
3. VU - Vanderbilt University (West End, 2525, Nashville TN)

Introdução: Proteínas de choque térmico (hSP) são es-
senciais para sobrevivência em condições de estresse agudo. 
em particular, tem sido hipotetizado que essas chaperoninas 
agem em associação com as proteínas DJ-1 e Parkin a fim 
de que estas exerçam suas funções antioxidantes. Mutações 
nos genes que codificam DJ-1 e Parkin estão associadas 
com o início precoce da Doença de Parkinson, uma doença 
neurodegenerativa que prejudica o sistema motor devido 
a degeneração de neurônios dopaminérgicos (DAérgicos). 
Similarmente, a contaminação por manganês (Mn) também 
causa degeneração DAérgica por desencadear disfunção 
mitocondrial, estresse oxidativo e déficits motores. 

objetivo: considerando a importância das hSP para a 
função de DJ-1 e Parkin, o objetivo desse trabalho foi verificar 
se a perda de função de isoformas do gene hsp prejudica ação 
dessas proteínas na mitocôndria, aumentando a toxicidade do 
Mn em Caenorhabiditis elegans.

Metodologia: Nematódeos de cepa selvagem (N2) e cepas 
nocaute para 15 genes hsp foram mantidos em condições 
padrão. Larvas sincronizadas no primeiro estágio foram 
expostas ao MnCl2 por 30 minutos (0-200mM). A análise 
da oxidação de proteínas e RNA para PCR em tempo real 
foram obtidas imediatamente. em paralelo, a mortalidade e 
a análise dos neurônios DAérgicos foram determinada após 
24 hs da exposição. 

Resultados: 4 cepas se mostraram mais sensíveis ao Mn 
quando comparadas com N2, sendo elas hsp-1(tm2318), hsp-3 
(ok1083), chn-1 (by155), hsf-1 (sy441). Além disso, notamos 
que o aumento na oxidação de proteínas está relacionado 
com aumento na susceptibilidade ao Mn e com o aumento 
na degeneração de neurônios DAérgicos. Através do PcR 
em tempo real, observamos uma alteração na expressão de 
dj-1 e pdr-1 pela exposição ao Mn e que essas alterações são 
distintas nos mutantes em comparação com a cepa selvagem.

Discussão: Nossos resultados indicam que a mutação tipo 
deleção de hsp aumenta a susceptibilidade à toxicidade ao 
Mn e que DJ-1 e Parkin estão envolvidas nesse efeito, uma 
vez que o nocaute de isoformas de hsp altera a expressão 
gênica dessas proteínas após exposição ao Mn em C. elegans.

Agência de Fomento: National Institute of health -NIh
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EX11 - QUANTIFICAÇÃO DE CITOCINAS NA 
INTOXICAÇÃO EXPERIMENTAL COM VENENO 
DE bOTHROPOidEs jARARACA EM RATOS WIS-
TAR TRATADOS COM SOROTERAPIA E MikANiA 
glOMERATA

MoTTA, y.P.2; SAkATe, M.2; NoGueIRA, R.M.B.1; Pe-
RAçoLI, M.T.S.2; SANGIoRGIo, F.2; NAkAIRA, e.T.2

1. UNOESTE - Universidade do Oeste Paulista (Rod.Raposo Ta-
vares, Km 572. Bairro Limoeiro CEP 19067-175 Pres.Prudente/
SP-BR)
2. UNESP-Botucatu - Universidade Estadual Paulista - Campus 
Botucatu (Rod.Raposo Tavares, Km 572. Bairro Limoeiro CEP 
19067-175 Pres.Prudente/SP-BR)

Introdução: os acidentes por serpentes peçonhentas 
constituem problema de ordens médica, social e econômica. 
A maioria dos acidentes ofídicos deve-se a serpentes do 
gênero Bothrops. A Mikania glomerata mostrou, em alguns 
trabalhos, um potencial de ação antiofídica considerável e 
com o intuito de se encontrar tratamentos complementares 
ou alternativos para os casos de acidentes botrópicos, foi 
estudada a eficiência do uso de Mikania glomerata aliado 
ao soro antiofídico.

Objetivo: O presente estudo teve como objetivo quantifi-
car os níveis, no soro e no homogenato da pata inoculada, de 
citocinas pró-inflamatórias: TNF-α, interleucina-1β (IL-1β) e 
IL-6 e anti-inflamatórias: IL-10 e INF-&gamma e comparar o 
efeito do tratamento convencional com o efeito do tratamento 
complementado pelo extrato da planta Mikania glomerata.

Metodologia: Assim, os ratos Wistar foram divididos em 
três grupos: G1 (controle), G2 (veneno + soro antiofídico) e 
G3 (veneno + soro antiofídico + extrato aquoso de Mikania 
glomerata). o veneno de Bothropoides jararaca (10mg/kg) 
foi inoculado por via subcutânea, na face lateral da coxa do 
membro posterior esquerdo. Foram coletadas amostras em 
três momentos: (M1) 30 minutos após inoculação, (M2) 6 
horas após inoculação e (M3) 24 horas após inoculação e a 
quantificação da citocinas foram feitas por ELISA (Enzyme 
Linked Immunosorbent Assay).

Resultados: o veneno botrópico estimulou a produção de 
IL-6 quatificada no soro dos animais e o extrato agiu retardan-
do a produção da mesma. o mesmo ocorreu no sobrenadante 
do homogenato da pata, 6 horas e 24 horas após a inoculação 
do veneno e o extrato não apresentou efeito neste parâmetro. 
O veneno botrópico estimulou a produção de IL-1β, quando 
este quantificado no sobrenadante do homogenato da pata, 6 
horas e 24 horas após a inoculação. Para este mesmo parâme-
tro, a Mikania glomerata agiu retardando a produção e este 
parâmetro apenas foi significativo após 24 horas.

Discussão: Desta forma, observou-se que o veneno bo-
trópico estimula a produção de citocinas inflamatórias e o 
extrato de Mikania glomerata agiu retardando a produção 
destas citocinas (IL-6 e IL-1β).

EX12 - EFEITOS DA EXPOSIÇÃO SUBCRÔNICA 
DE ACETATO DE CHUMBO SOBRE COMPONEN-
TES INTERTUBULARES DE TESTÍCULOS DE 
RATOS WISTAR ADULTOS

MATTA, S.L.P.1; coSTA, k.L.c.1; cuPeRTINo, M.c.1; 
coNDeSSA, S.S.1; RochA, J.S.1; oLIveIRA, J.A.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Avenida Peter Henry 
Rolfs, s/n, 36570-000, Viçosa, Minas Gerais, Brasil)

Introdução: o chumbo é conhecido por impedir a função 
reprodutiva dos machos, porém os mecanismos pelos quais 
os efeitos são mediados não são completamente entendidos.

Objetivo: Avaliar os efeitos da exposição subcrônica de 
acetato de chumbo sobre o espaço intertubular de testículos 
de ratos Wistar adultos.

Metodologia: Foram utilizados 25 animais adultos (112 
dias) divididos em cinco grupos: controle (1) recebeu 0,5 
mL de água destilada e tratados (2, 3, 4 e 5) que receberam 
0,5 mL de acetato de chumbo diluído em água destilada nas 
concentrações de 16mg/Kg, 32mg/Kg, 64mg/Kg e 128mg/Kg, 
respectivamente, por gavagem, durante 30 dias consecutivos. 
Ao término do tratamento, os animais foram anestesiados, 
eutanasiados e pesados, procedendo-se a coleta e fixação 
dos testículos em Karnovsky. Fragmentos testiculares foram 
incluídos em metacrilato. Secções de 3µm foram coradas 
com azul de toluidina e fotografadas sendo as imagens ana-
lisadas pelo uso do software Image-Pro Plus. Para a análise 
morfométrica do intertúbulo registraram-se 1000 pontos 
por animal, coincidentes sobre os seguintes componentes: 
vaso sanguíneo (vS), espaço linfático (eL), tecido conjun-
tivo (Tc), macrófago (MF) e células de Leydig (cL). Para 
a comparação das médias foi utilizado o teste de Student 
Newman-Keuls (p≤0,05).

Resultados: A proporção de vS não variou entre os gru-
pos experimentais. Houve aumento significativo do EL nos 
grupos 3, 4 e 5 em relação ao controle. A proporção de TC 
aumentou significativamente nos grupos tratados, o que pode 
estar relacionado ao aumento de edema intersticial. houve 
aumento (p

Discussão: Fatores secretados pelos macrófagos con-
trolam de modo parácrino a atividade esteroidogênica e o 
desenvolvimento das células de Leydig. Segundo a literatu-
ra, as células de Leydig parecem compensar a produção de 
testosterona em ratos expostos a baixas doses de chumbo, o 
que pode explicar o aumento do número de macrófagos no 
grupo 2. A redução do percentual de células de Leydig pode 
interferir negativamente na produção de testosterona, que é 
essencial para manutenção do processo espermatogênico. 
Pode-se concluir que o compartimento intertubular foi afetado 
pela exposição ao metal, sendo as células de Leydig um alvo 
direto para ação nociva do chumbo.

Agência de Fomento: FAPeMIG/cAPeS
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EX13- QUANTIFICAÇÃO DAS CÉLULAS GERMI-
NATIVAS E CÉLULAS DE SERTOLI NO EPITÉ-
LIO SEMINÍFERO DE RATOS WISTAR ADULTOS 
SUBMETIDOS À EXPOSIÇÃO SUBCRÔNICA DE 
ACETATO DE CHUMBO

coSTA, k.L.c.1; cuPeRTINo, M.c.1; SANToS, R.c.v.1; 
PINTo, c.R.1; RIGhI, T.1; MATTA, S.L.P.1; oLIveIRA, J.A.1
1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Avenida Peter Henry 
Rolfs s/n)

Introdução: o chumbo é um poluente ambiental com 
ampla variedade de efeitos tóxicos com influência negativa 
na reprodução. 

Objetivo: Avaliar os efeitos da exposição subcrônica de 
acetato de chumbo sobre a população celular do epitélio 
seminífero de ratos Wistar adultos. 

Metodologia: Foram utilizados 25 animais adultos (112 
dias) divididos em cinco grupos: controle (1) recebeu água 
destilada e tratados (2, 3, 4 e 5) que receberam acetato de 
chumbo diluído em água destilada nas concentrações de 16, 
32, 64 e 128mg/Kg, respectivamente, por gavagem, durante 
30 dias consecutivos. Ao término do tratamento, os animais 
foram anestesiados e eutanasiados procedendo-se a coleta e 
fixação dos testículos em Karnovsky. Fragmentos testiculares 
foram incluídos em metacrilato. Secções de 3µm foram co-
radas com azul de toluidina e fotografadas sendo as imagens 
analisadas pelo uso do software Image-Pro Plus. Para estimar 
a população celular do epitélio seminífero foi feita a contagem 
dos núcleos das células germinativas (espermatogônia A, 
espermatócitos em preleptóteno/leptóteno, espermatócitos em 
paquíteno e espermátides arredondadas) e nucléolo de células 
de Sertoli, em 10 secções transversais de túbulos seminíferos, 
no estádio 1, para cada animal. Foram medidos 20 diâmetros 
nucleares de cada tipo celular por animal. Foram obtidos os 
coeficientes: índice de células de Sertoli (ICS) (espermáti-
des arredondadas/espermatogônias A) e capacidade total de 
suporte de células de Sertoli (cTS) (células germinativas/
células de Sertoli). Para a comparação das médias foi utilizado 
o teste de Student Newman-Keuls (p≤0,05). 

Resultados: o número de células germinativas diminuiu 
significativamente nos grupos tratados em relação ao controle, 
mas o número de células de Sertoli não diferiu significativa-
mente nos grupos experimentais. ICS e CTS não variaram 
significativamente. 

Discussão: estudos similares mostraram danos no epitélio 
germinativo resultando em perda celular, sugerindo alteração 
da eficiência reprodutiva nos grupos tratados. A não alteração 
das células de Sertoli indica maior resistência desse tipo ce-
lular aos agentes tóxicos do que as células germinativas. Os 
parâmetros que avaliam a eficiência funcional das células de 
Sertoli, não mostraram diferença significativa entre os grupos 
experimentais. Em conclusão, apesar das células de Sertoli não 
serem diretamente afetadas pelo chumbo elas permitem a ação 
deletéria do metal sobre as células espermatogênicas, mais sen-
síveis à ação tóxica, prejudicando a função espermatogênica.

Agência de Fomento: FAPeMIG/cAPeS

EX14 - BIOMETRIA DOS ÓRGÃOS REPRODUTO-
RES E PROPORÇÃO VOLUMÉTRICA DO PARÊN-
QUIMA TESTICULAR DE RATOS WISTAR ADUL-
TOS SUBMETIDOS À AÇÃO SUBCRÔNICA DO 
ACETATO DE CHUMBO

coNDeSSA, S.S.1; coSTA, k.L.c.1; cuPeRTINo, 
M.c.1; MouRo, v.G.S.1; MATTA, A.P.L.F.1; MATTA, 
S.L.P.1; oLIveIRA, J.A.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Avenida Peter Henry 
Rolfs, s/n, 36570-000, Viçosa, Minas Gerais, Brasil)

Introdução: A intoxicação por chumbo pode resultar em 
efeitos tóxicos ocasionando diferentes patologias, dentre elas, 
aquelas que afetam o sistema reprodutor masculino.

objetivo: objetivou-se avaliar a ação do acetato de chum-
bo na biometria dos órgãos reprodutores e na proporção vo-
lumétrica (%) dos compartimentos do parênquima testicular 
de ratos Wistar adultos.

Metodologia: Foram utilizados 25 animais divididos em 
cinco grupos: controle (1) recebeu água destilada e os grupos 
tratados (2, 3, 4 e 5) receberam acetato de chumbo diluído em 
água destilada nas concentrações de 16, 32, 64 e 128mg/Kg, 
respectivamente, por gavagem, durante 30 dias consecutivos. 
Ao término do tratamento, os animais foram anestesiados, 
eutanasiados e pesados. os órgãos reprodutores (testículo, 
epidídimo, próstata e vesícula seminal) foram coletados, 
pesados e os testículos fixados em Karnovsky e incluídos 
em metacrilato. Imagens do parênquima testicular foram 
analisadas através do software Image-Pro Plus. Registrou-se 
a proporção volumétrica de túbulo e intertúbulo contando-se 
aleatoriamente 2660 pontos/animal. Foi calculado também o 
IGS (índice gonadossomático). Para a comparação das médias 
foi utilizado o teste de Student Newman-Keuls (SNK) (p<0,05).

Resultados: Não foram observadas variações significati-
vas (p>0,05) nos parâmetros biométricos analisados, no IGS 
e na proporção volumétrica do parênquima testicular. Porém, 
os constituintes do túbulo (túnica própria, epitélio seminífero 
e lúmen) apresentaram variações percentuais significativas. 
A túnica própria diminuiu significativamente nos grupos 2 
e 3. Apenas o grupo 5 apresentou redução significativa no 
percentual de epitélio seminífero com o aumento da dose. 
O lúmen aumentou significativamente nos grupos 2, 4 e 5.

Discussão: em relação aos parâmetros biométricos, 
resultados similares foram observados por Allouche et al., 
(2009) que avaliaram os efeitos crônicos de níveis baixos e 
moderados de acetato de chumbo por 24 semanas. A redução 
da túnica sugere possível interferência do chumbo sobre a 
barreira hematotesticular que promove a proteção das células 
espermatogênicas. em conclusão, entende-se que o tempo de 
exposição ao metal, nas doses fornecidas, não foi suficiente 
para gerar alterações nos parâmetros biométricos avaliados. 
Porém, o chumbo pode ter afetado a integridade funcional da 
barreira hematotesticular, danificando o epitélio seminífero, 
aumentando o lúmen tubular com a perda de células germina-
tivas, e assim, comprometendo o processo espermatogênico. 

Agência de Fomento: FAPeMIG/cAPeS
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EX15 - ESTUDOS IN VITRO E MODELAGEM MO-
LECULAR DE ALCALOIDES COM NITROGÊNIO 
QUATERNÁRIO COMO INIBIDORES DA ACETIL-
COLINESTERASE

SARAIvA, R.A.1; BueNo, D.c.1; NoGARA, P.A.1; PeReI-
RA, R.P.1; APPeL, A.S.1; PAIXãO, M.W.2; RochA, J.B.T.1

1. UFSM - Universidade Federal de Santa Maria (Bioquímica 
Toxicológica - Av. Roraima, 1000 - Prédio 18 - Santa Maria-RS)
2. UFSCar - Universidade Federal de São Carlos (Departamento 
de Química - Rodovia Washington Luís, km 235 - São Carlos-SP)

Introdução: A Doença de Alzheimer (DA) é um transtor-
no neurodegenerativo associado com a perda de neurônios 
cerebrais e acomete um grande número de pessoas em todo 
o mundo. o uso de inibidores de acetilcolinesterase (Ache) 
tem sido uma das estratégias de se tratar a DA, uma vez que 
estes compostos aumentam as concentrações de acetilcolina 
(Ach) no cérebro. Dentre os inibidores de Ache, alguns alca-
loides e compostos com nitrogênio quaternário (galantamina, 
tacrina) são amplamente empregados. Apesar dos benefícios, 
esses compostos demonstram limitações, justificando assim 
a necessidade de novos estudos para o desenvolvimento de 
novos inibidores da Ache com menores efeitos adversos.

objetivo: Diante disso, objetivamos avaliar a atividade 
inibitória de quatro novos alcaloides com N quaternário (B, 
D, E, F) sintetizados pelo grupo do prof. Marcio Paixão 
(uFScar), bem como entender as interações envolvidas entre 
os compostos e a AChE por docking proteína-ligante.

Metodologia: A atividade da Ache de cérebro de ratos na 
presença ou ausência dos alcaloides foi estimada pelo método 
de ellman. os compostos B, D, e e F foram incubados durante 
20 min a 25°C com a AChE e a acetiltiocolina foi usada como 
substrato. Para a simulação de docking dos compostos com a 
AChE, foi utilizado o software AutoDock Vina. A estrutura 
3D da enzima foi obtida do Protein Data Bank (código PDB: 
2XUF). Os ligantes foram construídos no programa Avoga-
dro e otimizados através do método AM1. o sítio ativo foi 
centrado nas coordenadas x=32,81; y=24,17; z=10,59. As 
conformações de menor energia livre foram aceitas como o 
modelo de interação mais provável.

Resultados: Todos os compostos testados foram capazes 
de inibir a Ache em concentrações iguais ou superiores a 1 
μM. As interações propostas pelo docking sugerem uma apro-
ximação do N quaternário dos compostos próximo a resíduos 
dos subsítio aniônico (Trp86) ou subsítio periférico (Trp286), 
mantendo interações cátion-π. Conjuntamente, também 
foram observadas interações π-π entre anéis aromáticos dos 
compostos e resíduos e interações de hidrogênio envolvendo 
o resíduo Asp74 e os compostos D e F.

Discussão: os modelos propostos sugerem um papel 
importante dos resíduos aromáticos do sitio ativo da Ache 
na interação com o N quaternário dos compostos, impos-
sibilitando a entrada da Ach. Todos os resultados obtidos 
apontam os compostos testados como possíveis promissores 
no tratamento da DA.

Agência de Fomento: cNPq

EX16 - AVALIAÇÃO DA CACHAÇA E CERVEJA 
SOBRE O DESENVOLVIMENTO INTRA-UTERINO 
E MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS DA PROLE DE 
CAMUNDONGOS FÊMEAS EXPOSTAS DURANTE 
A GESTAÇÃO

SILvA, P.B.G.1; FIGueIRA, F.D.1; MIGueL, L.k.1; MA-
RIANNo, P.1; SoNeGo, A.B.1; ASSIS, J.J.1

1. UEL - Universidade Estadual de Londrina (Rodovia Celso 
Garcia Cid (PR-445), Km 380)

Introdução: o consumo de álcool durante a gestação pode 
ser danoso, já que este ultrapassa a barreira placentária. A 
síndrome alcoólica fetal é composta por anomalias cranio-
faciais, deficiência de crescimento, disfunções do sistema 
nervoso central, entre outras. A proporção de consumo entre 
as mulheres é de 58% para cerveja, 6% destilados e 34% 
outras bebidas alcoólicas.

objetivo: o estudo analisou desenvolvimento intra-
-uterino e malformações congênitasda prole de camundongos 
fêmeas expostos a cerveja e cachaça durante a gestação.

Metodologia: camundongos Swiss prenhes foram divi-
didas em 3 grupos: controle (GC), cerveja (GB) e cachaça 
(GSC). O grupo GC recebeu PBS, e os demais, 5,8 g/kg de 
álcool de cerveja (GB) e de cachaça (GSc), via intraperitone-
al, realizando determinada via devido ao volume das bebidas 
exceder o volume comportado pelo estômago do animal. O 
tratamento foi realizado no 7º, 9º e 11º dias de prenhez, cor-
respondente ao período de organogênese. A dose foi baseada 
na literatura disponível. No 18º dia as fêmeas foram eutanasia-
das. os fetos foram pesados e medidos e as placentas pesadas 
para analise do desenvolvimento intra-uterino. Além disso, 
os fetos foram analisados quanto a malformações externas, 
esqueléticas e viscerais.

Resultados: Os parâmetros de toxicidade materna foram 
analisados por meio de ANOVA seguido de Tukey e os de 
malformações congênitas por teste exato de Fisher, ambos 
com nível de significância de 5%. Estatisticamente, houve 
diminuição do comprimento e peso fetal em relação ao 
controle, sendo cerveja (2,5±0,02), cachaça (2,4±0,02) e 
controle (2,7±0,015) para comprimento, e cerveja (1,113 
± 0,018), cachaça (1±0,014) e controle (1,272±0,007) para 
peso fetal. A cachaça provocou diminuição significativa no 
peso placentário (0,09± 0,002), sendo que a cerveja não 
diferiu do controle (GB: 0,11±0,005; GC: 0,10± 0,002). 
Dentre malformações viscerais, alterações dos ventrículos 
cerebrais (GC:14,1%;GB:36,7%; GSC:34,8%), coana na-
sal (GC:12,7%; GB:28,3%;GSC:39,1%) e rins (GC:5,6%; 
GB:18,3%;GSC:30,4%) foram as mais relevantes, ambas com 
diferença estatística em comparação ao controle. Predomina-
ram malformações esqueléticas do esterno e do crânio, sendo 
a do esterno significativa no GB (74,2%) tanto em relação ao 
Gc (48,6%), quanto ao GSc (55,5%) e a do crânio em GB 
(9,6%) e em GSC (8,3%), quando comparadas ao GC (0%).

Discussão: A partir dos resultados obtidos, infere-se que 
houve déficit no desenvolvimento intra-uterino, bem como 
observou-se malformações congênitas, ambos induzidos pelo 
consumo de cachaça e cerveja durante a gestação, sendo que 
os efeitos mais severos foram causados pelo destilado.
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EX17 - AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE IN VITRO 
DOS ÓLEOS ESSENCIAIS DAS FOLHAS DE CRO-
TON gREwiOidEs E ROlliNiA lEPTOPETAlA

BRITo, M.T.1; LuNGuINho, D.M.1; MoReIRA, 
M.M.B.1; MANGueIRA, v.M.1; BATISTA, T.M.1; TAvA-
ReS, J.F.1; SILvA, M.S.1; PeSSoA, h.L.F.1; BRANco, 
M.v.S.c.1; DINIZ, M.F.F.M.1

1. UFPB - Universidade Federal da Paraíba (LTF - Campus I, 
Castelo Branco, CEP. 58.051-970 João Pessoa PB)

Introdução: Rollinia leptopetala, conhecida popularmen-
te como “pinha brava”, é utilizada pela medicina popular 
como digestivo e contra tumores e inflamações. Já espécie 
Croton grewioides não é relatada na literatura em relação aos 
seus aspectos farmacológicos nem toxicológicos. Estudos 
preliminares indicaram que o óleo essencial das folhas de C. 
grewioides (o.e.c.) e R. leptopetala (o.e.R.) demonstraram 
atividade antitumoral in vitro. entretanto, não há relatos da 
toxicidade desses produtos. 

Objetivo: Avaliar a toxicidade in vitro do o.e.c. e o.e.R. 
frente eritrócitos de camundongos.

Metodologia: Amostras de sangue de camundongos Swiss 
foram suspensas em solução tampão fosfato (PBS) para pre-
paração de uma solução a 1% de eritrócitos. então, os óleos 
essenciais (27,34-1750 µg/mL), solubilizados em DMSO 
(5%), foram adicionados a amostras da solução de eritrócitos, 
que foram incubadas em um homogeneizador por 60 min. e 
então centrifugadas. A absorbância do sobrenadante a 540 nm 
foi lida para determinação da concentração que produz 50% 
de hemólise (CH50). Os controles positivo (Triton X-100) e 
negativo (PBS) foram também usados.

Resultados: A porcentagem de hemólise aumentou de 
maneira dependente de concentração após o tratamento 
com os óleos essenciais. Os valores de CH50 obtidos para o 
O.E.C. e O.E.R. foram de 370,3 (357,0-384,0) µg/mL e 367,8 
(336,1–402,5) µg/mL, respectivamente.

Discussão: A estabilidade mecânica da membrana dos eri-
trócitos é um indicador para avaliação da citotoxicidade de um 
produto em estudo frente células não tumorais do organismo. 
o resultado obtido sugere que os óleos essenciais apresentam 
baixa toxicidade frente eritrócitos de camundongos, células 
estas comumente afetadas nos tratamentos com agentes an-
tineoplásicos. conclusões: o o.e.c. e o.e.R. apresentaram 
baixa toxicidade frente eritrócitos murinos, o que estimula o 
desenvolvimento de ensaios in vivo para avaliação da ativi-
dade antitumoral e toxicidade desses produtos.

Agência de Fomento: cAPeS

EX18 - ESTUDO COMPARATIVO DAS ATIVIDADES 
DE CYP2A5, 1A E 2B E OS EFEITOS DE INDUTO-
RES SOBRE A REAÇÃO DA CUMARINA HIDROXI-
LASE (CYP2A5) NO FÍGADO DE CAMUNDONGOS 
DE DIFERENTES LINHAGENS

PoçA, k.S.1; DE-OLIVEIRA, A.C.A.X.1; chAGAS, 
L.F.1; LeAL, h.S.1; RoDRIGueS, B.c.1; PAReNTe, 
T.e.1; PAuMGATTeN, F.J.R.1

1. FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz (Av. Brasil 4.036, Rio de 
Janeiro-RJ, Brasil)

Introdução: A isoforma cyP2A5, ortóloga da cyP2A6 
humana, participa do metabolismo de carcinógenos químicos, 
como nitrosaminas e aflatoxina B1, e é induzida pelo feno-
barbital e pirazol. As enzimas da subfamília cyP1A murina 
e humana estão envolvidas no metabolismo de hidrocarbo-
netos aromáticos policíclicos, cyP1A2 humana metaboliza 
a cafeína e a fenacetina, e cyP1A1 murina é induzida pela 
Beta-naftoflavona. CYP2B9 e 2B10 murinas são induzidas 
pelo fenobarbital, e a ortóloga humana cyP2B6 metaboliza 
a ciclofosfamida e aflatoxina B1.

objetivo: o objetivo deste estudo foi determinar as ativi-
dades constitutivas e após tratamento com os indutores pirazol 
e fenobarbital, da CYP2A5 (cumarina hidroxilase, COH), 1A 
e 2B (etoxi- e benziloxi-resorufina-O-desalquilases, EROD 
e BRoD, respectivamente) nos microssomos hepáticos de 
camundongos de diferentes linhagens.

Metodologia: Fêmeas (n=6/grupo) das linhagens cBA, 
C57BL/6 (B6), C57BL/10 (B10), DBA-2 (D2) e Swiss We-
bster (SW), com 8-10 semanas de vida, receberam injeções 
i.p. de salina tamponada (controle, PBS), pirazol (PIR, 100 
mg/kg/dia) e fenobarbital sódico (PB, 80 mg/kg/dia) por 3 
dias consecutivos, e foram mortos 24 h após a última dose.

Resultados: os resultados mostraram: 1) coh (pmoles 
umbeliferona/mg ptn/min) constitutiva difere entre as linha-
gens (ANOVA P B10 (52,6±24,4) > CBA (26,6±2,2) = B6 
(29,8±4,1) = SW (25,5±1,6); PIR induziu COH em relação 
aos controles (ANOVA P0,05) EROD nem BROD (pmoles 
resorufina/mg ptn/min); o Fator de Indução (FI) para COH 
mostrou diferença entre as linhagens (Kruskal-Wallis, P 
SW (3) > B6 (2) = D2 (2); PB induziu COH em relação aos 
controles (ANOVA P D2 (2) > SW (1,5) = B6 (1,5); 2) os FI 
para PIR e PB não diferiram (ANOVA TWO WAYS P>0,05); 
3) PB induziu BROD e EROD em relação aos controles 
(ANOVA P D2 (6) = B10 (6) > SW (4) > B6 (3), mas não 
para EROD (Kruskal-Wallis P>0,05).

Discussão: A modulação da atividade de cyP altera a 
cinética de xenobióticos, inclusive aqueles de importância 
toxicológica e farmacológica, com possibilidade de efeitos 
tóxicos ou ausência de efeito terapêutico. A linhagem D2 
mostrou a atividade constitutiva de cyP2A5 mais elevada; 
os fatores de indução para o PB e PIR foram semelhantes 
nas linhagens estudadas e as atividades de cyP1A e cyP2B 
foram induzidas por PB, mas não por PIR.

Agência de Fomento: capes, Inova-eNSP/Fiocruz
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EX19 - HISTOMORFOMETRIA TESTICULAR DE 
RATOS WISTAR TRATADOS COM DUAS VARIE-
DADES DE FEIJÃO ENRIQUECIDO COM FERRO

cuPeRTINo, M.c.1; SANToS, D.c.M.1; SoAReS, I.1; 
BIGoNhA, S.M.1; vIeIRA, P.A.1; DuARTe, h.S.1;  
ALMeIDA, M.G.1; MATTA, S.L.P.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Av. Peter Henry Rolfs, 
s/n, 36570-000, Viçosa, Minas Gerais, Brasil)

Introdução: Ferro (Fe) é um mineral essencial ao adequa-
do funcionamento do organismo humano. A deficiência deste 
elemento é problema de saúde pública, sendo considerada 
a desordem nutricional mais comum no mundo segundo a 
Organização Mundial de Saúde, ocorrendo entre 30 e 48% 
da população mundial. A síntese e degradação dos compos-
tos que possuem ferro na sua constituição são controladas 
rigorosamente por mecanismos enzimáticos, uma vez que o 
excesso de Fe reage com oxigênio formando radicais hidroxil 
e ânions superóxidos, que podem agir sobre proteínas, lipí-
dios e DNA, causando graves lesões celulares e teciduais, 
inclusive em órgãos reprodutores. uma das fontes de ferro 
é o feijão, muito utilizado como alimento pela população.

objetivo: objetivou-se estudar os efeitos da dieta com 
feijão enriquecido com ferro na histomorfometria testicular 
de ratos Wistar.

Metodologia: Foram utilizados 32 ratos com 42 dias de 
idade com anemia ferropriva, obtidos do Biotério central 
da universidade Federal viçosa. os cultivares de feijões 
enriquecidos com ferro (12ppm) foram produzidos pela 
eMBRAPA. os animais foram distribuídos em gaiolas in-
dividuais de aço inoxidável recebendo a dieta por 14 dias. 
Foram feitos quatro grupos experimentais: controle negativo 
sem ferro; controle positivo com FeSo4; Feijão BRS Pontal 
e Feijão BRS Agreste. Ao final do experimento os animais 
foram pesados e eutanasiados. Para as análises histológicas 
os testículos foram pesados e fixados em Karnovsky por 24 
horas, desidratados em álcool e incluídos em metacrilato 
(Historesin, Leica). Foram obtidas secções a 3 µm de espes-
sura, coradas com azul de toluidina e borato de sódio 1% e 
montadas com Entellan-Merck e analisadas em microscópio 
de luz. Foram feitas análises de variância pelo teste (SNk) 
Student Newman-Keuls a 5% de significância.

Resultados: Não ocorreu variação significativa no índice 
gonadossomático. A proporção entre túbulos seminíferos e 
compartimento intertubular também não foi diferente, porém 
houve aumento da altura do epitélio seminífero e redução do 
lume tubular nos grupos que receberam ferro em relação ao 
grupo controle negativo. Não ocorreu diferença significativa 
em qualquer parâmetro analisado comparando-se o controle 
positivo e as duas variedades dietas de feijão testadas.

Discussão: conclui-se que a ingestão de 12 ppm de ferro 
na dieta interfere positivamente nos túbulos seminíferos, mas 
são necessárias análises suplementares para verificar sua ação 
na produção espermática.

Agência de Fomento: FAPeMIG/cAPeS

EX20 - BIOMETRIA REPRODUTIVA DE RATOS 
WISTAR APÓS CINQUENTA E SEIS DIAS DE 
EXPOSIÇÃO A QUATRO DIFERENTES DOSES DE 
CÁDMIO

NeveS, A.c.1; cuPeRTINo, M.c.1; coSTA, k.L.c.1; 
coNDeSSA, S.S.1; oLIveIRA, J.A.1; MATTA, S.L.P.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Avenida Peter Henry 
Rolfs s/n - Viçosa, MG. CEP 36571-000)

Introdução: A presença de altas concentrações de metais 
pesados no ambiente constitui hoje um problema global. 
Todos os tipos de metais são considerados potencialmente 
tóxicos e capazes, portanto, de provocar efeitos biológicos 
adversos quando presentes em concentrações elevadas. o 
cádmio é um exemplo típico de metal pesado contaminante 
ambiental. O fator-chave é o grau de exposição que afeta 
o organismo. A exposição está relacionada tanto com a 
quantidade envolvida como com o tempo de exposição.

Objetivo: Neste contexto, objetivou-se estudar os efeitos 
de diferentes doses de cádmio na biometria de ratos Wistar 
adultos após cinqüenta e seis dias de exposição.

Metodologia: Para isso foram utilizados 30 ratos Wistar 
machos em idade reprodutiva (70 dias), provenientes do Bio-
tério central da universidade Federal de viçosa. este trabalho 
faz parte do projeto aprovado pela comissão de ética para uso 
de animais (CEUA)/UFV processo nº 30/2010. Os animais 
foram pesados, colocados em gaiolas coletivas distribuídos 
em 5 grupos experimentais (n=6). O cádmio foi administrado 
intraperitonealmente (IP) em dose única. Sendo que o grupo 
controle recebeu injeção de salina e os demais grupos as 
dosagens respectivas de 1,1; 1,2; 1,4 e 1,8 mg de cloreto de 
cádmio por Kg de peso vivo. Após cinqüenta e seis dias de 
exposição os animais foram pesados, eutanasiados e tiveram 
os órgãos reprodutores coletados e pesados para posteriores 
análises morfométricas. os dados foram analisados pelo teste 
Student Newman-Keuls a 5% de significância.

Resultados: Não houve variação significativa no peso 
testicular e epididimário. o índice gonadossomático também 
não apresentou variação significativa. No entanto, observou-
-se diminuição significativa no peso da próstata e da vesícula 
seminal no grupo tratado com a maior dose em relação ao 
controle. A albugínea sofreu significativa redução nos grupos 
tratados.

Discussão: Sendo a próstata e a vesícula seminal testos-
terona-dependentes pode-se inferir que houve redução na 
disponibilidade desse hormônio para esses órgãos, o que de-
terminou a sua redução de peso. Análises hormonais deverão 
ser feitas para corroborar esse fato.

Agência de Fomento: FAPeMIG/cAPeS
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EX21 - HISTOMORFOMETRIA TESTICULAR DE 
RATOS WISTAR TRATADOS COM EXTRATO ETA-
NÓLICO DE PsyCHOTRiA vEllOsiANA

cuPeRTINo, M.c.1; coSTA, k.L.c.1; vIeIRA, B.c.1; 
NeveS, A.c.1; vIeIRA, P.A.1; GoNTIJo, D.c.1; LeITe, 
J.P.v.1; MATTA, S.L.P.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Av. Peter Henry Rolfs, 
s/n, 36570-000. Viçosa, Minas Gerais, Brasil)

Introdução: A Psychotria vellosiana (Rubiaceae) está 
classificada botanicamente na mesma família da Coffea 
arabica (cafeeiro), que possui a cafeína, uma trimetilxantina 
com fortes evidências ergogênicas. No desenvolvimento de 
um novo fármaco a partir de fontes vegetais, é fundamental a 
realização de pesquisas pré-clinicas relacionadas à toxicidade 
e alterações metabólicas causadas pelo extrato, para garantir 
a segurança do produto. Não há estudos indicando a ação 
estimulante dessa planta em diferentes órgãos e, particular-
mente no testículo.

Objetivo: Neste contexto, objetivou-se estudar os efeitos 
do extrato etanólico das folhas de P. vellosiana na histomor-
fometria testicular de ratos Wistar adultos.

Metodologia: Para isso foram utilizados 35 ratos, com 
idade de 70 dias, provenientes do Biotério Central da Univer-
sidade Federal de viçosa, divididos em cinco grupos, sendo 
um controle e os outros recebendo extrato etanólico das folhas 
de P. vellosiana nas doses de 100, 200, 300 e 400 mg/kg, por 
meio de gavagem, por 28 dias. este trabalho foi aprovado pela 
comissão de ética para uso de animais (ceuAuFv) processo 
nº 53/2009. Ao final do experimento os animais foram pesados 
e eutanasiados. Para as análises histológicas os testículos 
foram pesados, fixados, desidratados em álcool e incluídos 
em metacrilato (historesin, Leica). Foram obtidas secções a 
3 µm de espessura, coradas com azul de toluidina e borato 
de sódio 1% e montadas com Entellan-Merck e analisadas 
em microscópio de luz. os dados foram analisados pelo teste 
Student Newman-Keuls (SNK) a 5% de significância (p

Resultados: o índice gonadossomático não apresentou va-
riação estatisticamente significativa. A proporção de túbulos 
em relação ao intertúbulo também não foi significativa, porém 
ocorreu significativo aumento da altura do epitélio seminífero 
e diminuição significativa do lume dos túbulos seminíferos 
dos grupos tratados com o extrato em relação ao controle. 

Discussão: o aumento da altura do epitélio seminífero 
reflete um efeito estimulante do extrato de P. vellosiana 
sobre as células da linhagem espermatogênica. esse fato 
pode levar a uma maior produção espermática e conseqüente 
ganho reprodutivo. conclui-se também que dose não foi fator 
relevante na intensidade das alterações neste órgão. 

Agência de Fomento: FAPeMIG/cAPeS

EX22 - TOXICIDADE AGUDA DE PLANTAS ME-
DICINAIS USADAS NO HOSPITAL DE MEDICINA 
ALTERNATIVA DE GOIANIA-GO

coSTA, R.M.1; PeReIRA, M.c.M.1; TReSveNZoL, 
L.M.F.1; oLIveIRA, L.M.G.1; SILvA, L.N.M.1; FReITAS, 
M.R.F.1; SANToS, L.R.1; cuNhA, L.c.1

1. UFG - Universidade Federal de Goiás (Av. Universitária c/ 1ª 
Avenida s/n, - CEP: 74605-220)

Introdução: hMA (hospital de Medicina Alternativa) 
pertence à rede pública e usa a fitoterapia como uma estratégia 
terapêutica. Entre as espécies empregadas, várias pertencem à 
medicina tradicional indiana e, apesar do uso milenar, muitas 
plantas não possuem ensaios toxicológicos.

Objetivo: Avaliar a toxicidade aguda dos extratos etanó-
licos (ee) de 6 plantas usadas no hMA: Alpinia speciosa 
(Blume) D. Dietr.; Alternanthera tenella colla; cassia tora 
L.; Eclipta alba (L.) Hassk.; Hydrocotyle bonariensis Lam. 
e Melia azedarach L.

Metodologia: Ratos Wistar machos e fêmeas pesando 
200 a 300 g foram distribuídos em 8 grupos por gênero (n=3, 
cada) e tratados com os ee ou com os veículos (água destilada 
ou óleo de soja). Os animais receberam dose única de 2.000 
mg.kg-1, p.o., em jejum. Logo após, os sinais de intoxicação 
foram avaliados nos intervalos de 10 e 30 minutos, 1, 2, 4, 6, 
12 e 24 horas e depois, diariamente, até o 14o dia. o ganho 
de peso, a quantidade de excretas, os consumos de água e 
ração foram avaliados durante o experimento. No 15º dia os 
animais foram eutanasiados e os órgãos retirados e pesados 
(fígado, rim, coração, adrenal, baço, pulmão, cérebro e timo). 
os dados foram submetidos ao teste não-paramétrico de 
Kruskall-Wallis (p<0,05).

Resultados: Não houve mortes entre os animais e foi 
observada alteração comportamental. os consumos de água 
e ração e a produção de excreta variaram entre os grupos ao 
longo do experimento, contudo não refletiu na saúde e ganho 
de peso dos animais. Nos machos experimentais em compa-
ração com o grupo controle não houve diferença quanto aos 
pesos absoluto e relativo dos órgãos. Mas o peso absoluto do 
baço das ratas expostas EE de Alternanthera tenella e Alpinia 
speciosa mostrou-se maior em relação ao controle (p=0,029). 
o peso absoluto do coração das fêmeas tratadas com hydro-
cotyle bonariensis também se mostrou maior em comparação 
ao controle (p=0,033), já o coração de ratas expostas ao EE de 
Alpinia speciosa apresentou-se menor em relação ao controle 
(p=0,033). Porém, esses valores foram corrigidos pelo cálculo 
do peso relativo. o peso relativo mostrou aumento do coração 
(p=0,025) e redução do pulmão (p=0,034) de fêmeas tratadas 
com ee de Alternanthera tenella. 

Discussão: De acordo com a oecD as substâncias em 
estudo podem ser consideradas de muito baixa toxicidade. 

Agência de Fomento: FAPeG
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EX23 - DETERMINAÇÃO DE FERRO EM TESTÍ-
CULO E RIM DE RATOS SUBMETIDOS A DIETAS 
DE FEIJÃO ENRIQUECIDO

SANToS, D.c.M.1; cuPeRTINo, M.c.1; MATTA, 
S.L.P.1; BIGoNhA, S.M.1; SouSA, S.c.1; oLIveIRA, 
M.G.A.1; DuARTe, h.S.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Avenida Peter Henry 
Rolfs, s/n. Campus Universitário. 36570-000 VIÇOSA - MG)

Introdução: o feijão é uma importante fonte de Ferro (Fe) 
na alimentação da população do país, e seu menor consumo 
poderia causar deficiência desse mineral. Dessa forma, a 
biofortificação de feijão poderia se tornar uma estratégia de 
prevenção da deficiência de minerais, pois mesmo em baixo 
consumo do alimento, este seria capaz de contribuir com boa 
parte das necessidades, pois concentraria mais os micronu-
trientes. o Fe desempenha funções importantes, dentre as 
quais podemos citar a formação dos glóbulos vermelhos, 
transporte de o2 e co2, ativação do sistema imunológico, 
além de participar de diversas reações de oxi-redução. 

Objetivo: Objetivou-se quantificar a concentração de Fe 
nos testículos e rim de ratos submetidos a dietas de feijão 
enriquecido. 

Metodologia: o trabalho foi conduzido nos Laboratórios 
de enzimologia e Associações de Micorrizas do Instituto de 
Biotecnologia Aplicada à Agropecuária (BIOAGRO), de 
Nutrição Experimental do Departamento de Nutrição e Saúde 
e de Biologia estrutural do Departamento de Biologia Geral, 
da universidade Federal de viçosa, viçosa, MG. Foram uti-
lizadas 4 dietas (ração sem ferro, ração com sulfato ferroso 
(FeSo4), feijão BRS Pontal e BRS Agreste, enriquecidos com 
Fe). As dietas foram preparadas para fornecer um único nível 
de ferro (12 mg Fe/kg de dieta) procedente do FeSO4, tanto 
da dieta controle (ração), quanto dos feijões enriquecidos, 
consideradas dietas teste. O delineamento experimental foi 
em blocos casualizados com 5 repetições. Após 42 dias os 
animais foram sacrificados e os testículos e rim coletados, 
pesados, e após a digestão ácida, tiveram as concentrações de 
Fe determinadas através de espectrofotometria de emissão em 
plasma. Os dados foram submetidos à análise de variância e as 
médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

Resultados: A dieta com Feijão BRS Agreste não foi 
capaz de transferir o mineral para os testículos dos ratos, ao 
passo que o Feijão BRS Pontal apresentou maior capacidade 
de biodisponibilização, comparando-se ao controle positivo. 
Nenhuma das duas variedades de dietas teste foi capaz de 
transferir o ferro para o rim, assemelhando-se ao controle 
negativo. 

Discussão: Pode-se inferir que o feijão BRS Agreste 
apresentou maior biodisponibilidade de Fe em relação à dieta 
com FeSo4, determinadas nos testículos, embora mais estu-
dos devam ser realizados para que esta variedade possa ser 
indicada ao consumo humano como alimento biofortificado. 

Agência de Fomento: FAPeMIG; cAPeS

EX24 - EXPOSIÇÃO À PERMETRINA ISOLADA-
MENTE OU EM ASSOCIAÇÃO À DESNUTRIÇÃO 
DURANTE A PRENHEZ: EFEITOS SOBRE O COM-
PORTAMENTO DE RATAS PRENHAS

SouZA, N.P.1; BAPTISTA, R.F.F.1; PeReIRA, P.c.1; 
coRDeLLINI, S.1

1. UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (Depto Farmacologia Instituto de Biociências-Botucatu-
-SP)

Introdução: Alterações comportamentais, como depressão 
e ansiedade, são relatadas após exposição aos piretróides. Es-
tressores físicos, químicos e/ou condições patológicas, como 
a desnutrição, podem representar fator de risco adicional em 
condições de exposição.

Objetivo: Identificar alterações no nível de ansiedade de 
ratas prenhas expostas à permetrina em associação ou não à 
desnutrição durante a prenhez.

Metodologia: Ratas Wistar (10 a 12 semanas de idade) 
após o acasalamento foram separadas em: controle (cTRL=8, 
ração ad libitum), restrição alimentar (RA=8, mesma dieta a 
50% do consumo do CTRL durante a prenhez), permetrina 
(PERM=8, ração ad libitum e gavagem 100 mg/kg do pire-
tróide diariamente do 11º ao 21º dia de prenhez) e associação 
dos dois últimos procedimentos (RA/PERM=8). Ratas no 21º 
dia de prenhez foram submetidas ao teste do labirinto em cruz 
elevado por 5 minutos. Parâmetros analisados: freqüência de 
entradas (número) nos braços abertos (FeA), fechados (FeF) 
e centro (Fec) e tempo de permanência (segundos) nos braços 
abertos (TPA), fechados (TPF) e centro (TPc).

Resultados: Nível de permetrina no sangue (microgramas/
ml): cTRL

Discussão: A restrição alimentar, mas não a exposição 
à permetrina, alterou o comportamento de ratas prenhas. A 
aparente diminuição de ansiedade em ratas prenhas parece ser 
devida à necessidade premente de busca por alimento mais do 
que uma conseqüência de alterações fisiológicas. A RA não 
se constituiu em fator de risco adicional para a exposição à 
permetrina durante a prenhez.

Agência de Fomento: cAPeS
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EX25 - DETERMINAÇÃO DE MICROELEMENTOS 
EM TESTÍCULO E RIM DE RATOS SUBMETIDOS 
ÀS DIETAS DE COGUMELOS ENRIQUECIDOS

ThoMAZINI, B.F.1; cuPeRTINo, M.c.1; SANToS, 
D.c.M.1; MATTA, S.L.P.1; vIeIRA, P.A.F.1; FoNTeS, 
S.R.1; ALBINo, S.P.1; oLIveIRA, M.G.A.1; kASuyA, 
M.c.M.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Avenida Peter Henry 
Rolfs, s/n. Campus Universitário. 36570-000 VIÇOSA - MG)

Introdução: o uso de cogumelos na alimentação humana, 
assim como a suplementação alimentar com microelementos 
têm-se tornado cada vez mais comum e está crescendo num 
ritmo bastante acelerado, devido a vantagens de aplicação, 
tais como baixo custo e eficácia. Suplementos minerais e 
alimentos enriquecidos têm sido utilizados com o intuito de 
garantir a quantidade necessária de minerais essenciais que 
possam estar em deficiência na dieta. 

Objetivo: Objetivou-se quantificar a concentração de 
Ferro (Fe), Zinco (Zn) e Selênio (Se) nos testículos e rim de 
ratos submetidos a dietas de cogumelos enriquecidos com 
esses micronutrientes. 

Metodologia: o trabalho foi conduzido nos Laboratórios 
de enzimologia e Associações de Micorrizas do Instituto 
de Biotecnologia Aplicada à Agropecuária (BIOAGRO), 
de Nutrição Experimental do Departamento de Nutrição e 
Saúde e de Biologia estrutural do Departamento de Biologia 
Geral, da universidade Federal de viçosa, viçosa, MG. Fo-
ram utilizadas 6 dietas (ração sem ferro, ração com FeSo4, 
cogumelos não enriquecidos, e enriquecidos com Fe, Zn, 
Se). As dietas foram preparadas para fornecer um único nível 
de Fe (12 mg Fe/kg de dieta) procedente do sulfato ferroso 
(FeSO4, dietas controle) ou do cogumelo (12 mg/kg de dieta 
de Fe, Zn e Se). O delineamento experimental foi em blocos 
casualizados com 5 repetições. O delineamento experimental 
foi em blocos casualizados com 5 repetições. Após 42 dias do 
início das dietas os animais foram sacrificados e os testículos 
e rim coletados, pesados, e após a digestão ácida, tiveram 
as concentrações de Fe, Zn e Se determinadas através de 
espectrofotometria de emissão em plasma. os dados foram 
submetidos a análises de variância e as médias comparadas 
pelo teste de Tukey a 5% de significância.

Resultados: os cogumelos enriquecidos com Zn e Se 
não foram eficientes em aumentar a concentração desses 
nutrientes nos testículos e rim dos ratos, assemelhando aos 
controles, tanto positivo quanto negativo. o Fe do controle 
positivo apresentou-se em concentrações mais altas em rela-
ção às dietas com cogumelo enriquecido e controle negativo, 
tanto no rim como no testículo. 

Discussão: esses resultados demonstram que o processo 
de enriquecimento não foi satisfatório ou a capacidade dos 
cogumelos em biodisponibilizar esses micronutrientes nos 
órgãos avaliados ainda é limitada. 

Agência de Fomento: FAPeMIG

EX26 - AVALIAÇÃO DO EFEITO DO ANETOL E EU-
GENOL SOBRE A ATIVIDADE DA ENZIMA BUTI-
RIL E ACETILCOLINESTERASE HUMANA

coLoMBeLLI JuNIoR, c.1; RochA, G.h.o.1; MA-
chINSkI JuNIoR, M.1; SILvA, e.L.1; cuMAN, R.k.N.1; 
NIShIyAMA, P.1; MeLo, G.A.N.1

1. UEM - Universidade Estadual de Maringá (Av. Colombo, 
5790)

Introdução: os óleos essenciais, metabólitos secundários 
de vegetais, são misturas de terpenos obtidos de plantas aro-
máticas, que têm sido amplamente empregados na medicina 
popular. o anetol e o eugenol, compostos utilizados neste 
estudo, são constituintes presentes em plantas aromáticas. o 
eugenol é o principal componente do óleo essencial de cravo, 
além de ser usado como matéria prima pelas indústrias de 
perfumaria e aromas, apresenta potencial anti-séptico e anes-
tésico. Já o anetol é um composto encontrado naturalmente no 
anis, apresenta sabor e aroma agradáveis o que justifica seu 
elevado emprego pela indústria de aromatizantes. Recente-
mente, alguns trabalhos tem demonstrado ação inibitória de 
óleos essenciais sobre as enzimas colinesterases. 

objetivo: Assim, o presente trabalho teve como objetivo 
avaliar o efeito do anetol e eugenol sobre a atividade das 
enzimas butiril e acetilcolinesterase humana.

Metodologia: Foram coletadas amostras de sangue de 
voluntários saudáveis e incubadas com anetol ou eugenol em 
duas diferentes concentrações (50 ou 100 µg/mL). A atividade 
das enzimas butiril e acetilcolinesterase foi determinada utili-
zando o método cinético descrito por ellman et al. (1961). A 
leitura das absorbâncias foi realizada em espectrofotômetro 
(Shimadzu UV1601) a 405 nm. Os dados foram avaliados 
por análise de variância seguida pelo teste de Tukey. Cada 
amostra foi analisada em duplicata totalizando oito repetições 
para cada óleo. 

Resultados: os resultados demonstraram que o anetol 
inibiu 13% da atividade da butirilcolinesterase na concen-
tração de 50 µg/mL e 13,5% na concentração de 100 µg/
mL. Também foram observados 17% e 20% de inibição para 
a atividade da acetilcolinesterase nas concentrações de 50 
e 100 µg/mL, respectivamente. Entretanto, o eugenol não 
apresentou atividade anticolinesterásica mesmo na maior 
concentração utilizada.

Discussão: estes resultados demonstraram que o anetol 
apresenta atividade inibitória sobre as enzimas colinesterases 
humanas sendo esta atividade maior sobre a acetilcolines-
terase.
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EX27 - AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE SUBAGUDA 
DO EXTRATO HIDROETANÓLICO DE jACARAN-
dA dECURRENs EM RATOS MACHOS ADULTOS

SANToS, J.A.1; coRDeIRo, k.W.1; ARRuDA, A.1; 
kASSuyA, c.A.L.1; vIeIRA, M.c.1; cARDoSo, 
c.A.L.2; keMPINAS, W.G.3; AReNA, A.c.1

1. UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados (Rodo-
via Dourados-Itahum, Km12 Caixa Postal 332, CEP 79800-000 
Dourados-MS, Bloco FCS)
2. UEMS - Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (Rodo-
via Dourados-Itahum, Km12, CEP 79800-ooo Dourados-MS)
3. UNESP - Universidade Estadual Paulista - Instituto de Bioci-
ências (Distrito de Rubião Jr., s/n, CEP 18600-000 Botucatu-SP 
Departamento de morfologia)

Introdução: As espécies de Jacaranda decurrens subsp. 
Symmetrifoliolata, conhecida popularmente como carobinha, 
é muito utilizada pela população para o tratamento de diver-
sas enfermidades. No entanto, estudos sobre suas atividades 
farmacológicas e toxicológicas são escassos na literatura. 

objetivo: o objetivo deste estudo foi avaliar os possíveis 
efeitos tóxicos (sistêmicos e reprodutivos) do extrato de J. 
decurrens após exposição subaguda. 

Metodologia: Para tanto, ratos machos adultos (90 dias 
de idade) foram tratados, diariamente, por 28 dias consecu-
tivos (Guideline 407, OECD -Organization for Economic 
Cooperation and Development), via oral (gavage) com 0; 
250; 500 ou 1000 mg/Kg/d de extrato hidroetanólico de J. 
decurrens. Diariamente, verificou-se a quantidade de água 
e ração ingerida e os sinais clínicos de toxicidade. No final 
do tratamento foram analisados: parâmetros bioquímicos 
(creatinina, uréia e glicose) e hematológicos, peso corporal e 
de órgãos reprodutores (testículo, epidídimo, próstata, ducto 
deferente e vesícula seminal) e vitais (fígado, rim e pulmão), 
contagem de células germinativas no testículo e morfologia 
espermática. 

Resultados: os resultados foram avaliados por ANovA, 
seguido por Tukey-Kramer, sendo pJ. decurrens não apre-
sentou toxicidade subaguda, visto que houve ausência de 
mortalidade e de sinais clínicos de toxicidade. Além disso, 
os parâmetros bioquímicos e hematológicos analisados foram 
similares entre os grupos experimentais. A exposição ao extra-
to também não afetou os parâmetros reprodutivos analisados, 
tais como peso de órgãos reprodutores, produção espermática 
e morfologia dos espermatozóides, indicando que o extrato 
não acarretou toxicidade reprodutiva. 

Discussão: os resultados obtidos demonstraram que o 
extrato de J. decurrens, neste modelo experimental, não 
provocou toxicidade aos animais expostos em nenhuma das 
doses testadas. No entanto, outros parâmetros estão sendo 
avaliados para confirmar sua segurança.

Agência de Fomento: Fundect e cAPeS

EX28 - ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO EXTRATO 
AQUOSO DE PEUMUs bOldUs CONTRA DANO 
OXIDATIVO INDUZIDO POR FERRO(II) CITRATO 
EM MITOCÔNDRIAS

WAcZuk, e.P.1; kLIMAcZeWSkI, c.1; RooS, D.h.1; 
BoLIGoN, A.1; RochA, J.B.T.1

1. UFSM - Universidade Federal de Santa Maria (Avenida Rorai-
ma, nº 1000, CEP: 97105-900, Santa Maria - RS)

Introdução: o ferro(Fe2+) é um elemento essencial para 
a vida, devido ao seu papel no transporte de oxigênio e ati-
vidade catalítica de muitas enzimas. Doenças como hemo-
cromatoses, talassemias e repetidas transfusões sanguíneas 
podem elevar os níveis de ferro, o qual é tóxico em grandes 
quantidades, pois atua como modulador na geração de radicais 
livres(RL) via reação de Fenton/haber-Weiss. A geração de 
RL pode causar alterações nos componentes da membrana 
mitocondrial levando a um aumento da permeabilidade e 
disfunção nesta organela. A quelação de Fe2+ é uma forma 
de tratamento de distúrbios que causam desequilíbrio nos 
níveis ferro tecidual. Os fitoterápicos vêm se popularizando 
no tratamento de muitas doenças. o chá de Peumus Boldus 
(P.boldus) é popularmente ingerido no Brasil devido ao seu 
efeito hepatoprotetor e no tratamento de desordens gastroin-
testinais. 

objetivo: Assim, este trabalho teve como objetivo in-
vestigar o efeito protetor do extrato aquoso de P.boldus, 
contra o dano oxidativo mitocondrial induzido por Fe2+/
citrato(50μM/2mM).

Metodologia: Para isto, foram utilizadas mitocôndrias 
hepáticas de ratos. O efeito do extrato foi testado nas con-
centrações de 25, 50 e 100µg/mL. 

Resultados: os resultados mostram que Fe2+/citrato 
induziu inchaço mitocondrial(determinado pela turbidez do 
meio), a geração de RL(oxidação da diclorofluoresceína) e 
causou despolarização mitocondrial(fluorescência da safra-
nina). Todas as concentrações testadas de P.boldus inibiram o 
inchaço, a perda de potencial e a geração de RL mitocondriais, 
de forma dose-dependente. A análise por hPLc evidenciou 
altos níveis de compostos fenólicos no chá. com os resultados 
obtidos com σ-fenantrolina foi possível observar a habilidade 
do extrato em complexar com Fe2+ e Fe3+.

Discussão: Assim, nossos dados sugerem que P.Boldus 
remove ferro do complexo ferro-citrato, formando um instá-
vel complexo com Fe2+, com isto favorecendo a oxidação do 
Fe2+ a Fe3+, com a subseqüente formação de um complexo 
mais estável com Fe3+. O complexo Fe3+ P.boldus prejudica 
a redução do Fe3+ a Fe2+ por redutores endógenos como 
ascorbato, podendo assim prevenir a formação de Fe2+ nos 
sistemas biológicos. Tal fato pode ser devido à interação 
nucleófila dos anéis aromáticos dos compostos fenólicos 
presentes no chá com o Fe2+e/ou Fe3+. Deste modo, a ca-
pacidade do extrato de P.boldus em quelar íons ferro pode 
ser o mecanismo chave na prevenção de dano mitocondrial 
nos casos de geração de RL em patologias que envolvam a 
modulação no estado oxidativo do ferro.

Agência de Fomento: FAPeRGS/cNPQ/cAPeS



M
icrobiologia Industrial

 Toxicologia Experimental 233

Poster    Temas Livres

EX29 - EFEITO DO BISFENOL A NA ESPESSURA 
DO MIOMÉTRIO E DO ENDOMÉTRIO DE FEME-
AS ADULTAS DE CAlOMys lAUCHA

vILeLA, J.1; MIRANDA-vILeLA, A.L.2; vAReLA Ju-
NIoR, A.S.1; hARTMANN, A.1; coLAReS, e.1

1. FURG - Universidade Federal de Rio Grande (Av. Itália km 8 
Bairro Carreiros - CEP 96.201-900)
2. UnB - Universidade de Brasília (Campus Universitário Darcy 
Ribeiro, Brasília - CEP 70910-900)

Introdução: o Bisfenol A (BPA) é um químico industrial 
usado na produção de policarbonato e resinas epóxi, que vem 
sendo estudado devido a seus efeitos estrogênicos. Muitos 
estudos são feitos a respeito dos danos que ele pode causar, e a 
maioria das pesquisas são feitas com roedores convencionais, 
mas pouco se sabe sobre seu efeito em animais de vida livre.

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi verificar se o BPA 
causa alterações na espessura das camadas uterinas de fêmeas 
adultas do roedor Calomys laucha. 

Metodologia: Dez fêmeas de Calomys laucha receberam 
por gavagem durante a gestação as seguintes substâncias: 
Azeite (controle negativo), Dietilestilbestrol (DeS - controle 
positivo - 6,5 μg/Kg) e BPA (40, 80 e 200 μg/Kg). Após o 
período de lactação, as fêmeas (não prenhes) foram eutana-
siadas por deslocamento cervical e os úteros foram retirados, 
fixados em paraformol 4% e impregnados em paraplast 
para os cortes histológicos. As lâminas foram coradas com 
hematoxicilina-eosina. Foi feita a medição das espessuras 
uterinas total, muscular e endometrial, sempre no mesmo 
local dos úteros. As análises estatísticas foram realizadas pelo 
programa SPSS, sendo os dados apresentados como média 
± erro padrão. Após o teste de normalidade demonstrar que 
os dados foram não-paramétricos, foram feitos os testes de 
Kruskall-Wallis e Mann Whitney.

Resultados: Foi observado que o DES aumentou signifi-
cativamente a espessura do endométrio (342,41 ± 11,78 µm) 
em relação a todos os outros grupos, mas não da camada 
muscular. A resposta ao BPA apresentou a forma de uma curva 
não-monotônica em U invertido, sendo que a dose de 40 µg/
Kg aumentou significativamente a espessura total (227,35 ± 
4,45 µm) e endometrial (146,8 ± 7,4 µm), a dose 80µg/Kg 
aumentou significativamente os valores de espessura total 
(275,69 ± 6,22 µm), muscular (111,98 ± 4,18 µm) e endome-
trial (145,52 ± 5,98 µm) em relação ao azeite (198,53 ± 7,13 
µm, 70,96 ± 2,94 µm e 126,77 ± 5,28 µm respectivamente), 
mas a dose de 200µg/Kg reduziu significativamente todas as 
camadas do útero (endométrio = 100,57 ± 3,37 µm; muscular 
= 48,68 ± 2,3 µm; total = 149,99 ± 3,13 µm).

Discussão: É provável que a maior dose tenha saturado 
os receptores de estrógeno, inibindo sua ação. o Bisfenol A 
em doses baixas aumenta a espessura do útero e em doses 
altas inibe seu desenvolvimento em fêmeas adultas de Ca-
lomys laucha. 

EX30 - EFEITO IN VITRO DE METAIS SOBRE A 
CATALASE HEPÁTICA DE RATOS

PAuLA, v.J.2; JoNSSoN, c.M.1; RoDRIGueS, M.L.2; 
cASTRo, v.L.S.1

1. CNPMA - Embrapa Meio Ambiente (Rod SP 340, km 127.5, 
Jaguariuna, SP)
2. Metrocamp - Veris Metrocamp (Campinas, SP)

Introdução: A catalase é uma enzima antioxidante que 
desempenha um papel importante no organismo devido a 
neutralização da ação nociva dos radicais livres. A poluição 
por metais pesados proveniente de resíduos industriais e 
poluentes agrícolas pode ocasionar alterações na atividade 
dessa enzima. 

objetivo: o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade 
da catalase hepática extraída de ratos Wistar na presença de 
alguns metais pesados (Ag, Al, cu, hg e Se) e sua mistura.

Metodologia: A enzima foi extraída através da homoge-
neização e centrifugação do tecido hepático coletado, sendo 
que o extrato foi exposto a diferentes concentrações dos me-
tais num sistema de reação contendo peróxido de hidrogênio 
como substrato. A atividade da catalase foi avaliada pelo 
método cinético através do monitoramento da diminuição 
da absorbância em 240 nm.

Resultados: A análise dos resultados obtidos para os dois 
metais (e sua mistura) que ocasionaram maior inibição enzi-
mática foi realizada pelo Programa Statgraphycs ® Plus, o que 
permitiu estimar a Concentração de Inibição Média (CI50) e 
seu intervalo de confiança 95%. Os resultados demonstraram 
que a ordem de inibição pelos metais testados foi: Hg > Ag 
> Cu. A CI50 calculada para o Hg, Ag e sua mistura (1:1) foi 
respectivamente 0,075; 1,4 e 0,025 mM. Entretanto o Se e o Al 
apresentaram uma ativação da enzima. estudos de interação 
entre hg e Ag demonstraram um índice de Aditividade (IA) 
equivalente a 4,95, o que indica um efeito sinérgico sobre a 
atividade da catalase. 

Discussão: os resultados proporcionaram um avanço 
no conhecimento dos mecanismos de impacto de metais 
e sua ação conjunta em níveis bioquímicos, e abrem mais 
perspectivas sobre a utilização da catalase como uma enzima 
biomarcadora. Fomento: embrapa e veris/Metrocamp 

Agência de Fomento: embrapa e veris/Metrocamp
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EX31 - EFEITO QUIMIOPROTETOR DA CURCU-
MINA SOBRE A NEUROTOXICIDADE DA CISPLA-
TINA iN viTRO

MeNDoNçA, L.M.1; MAchADo, c.S.1; BIANchI, 
M.L.P.1; ANTuNeS, L.M.G.1

1. FCFRP-USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ri-
beirão Preto - USP (Av. do Café, s/nº. - Campus Universitário da 
USP - Ribeirão Preto - SP)

Introdução: A curcumina é um composto polifenólico 
com potente atividade antioxidante e propriedades neuro-
protetoras, além de outros efeitos biológicos. ela tem sido 
avaliada na terapia de doenças neurodegenerativas, no tra-
tamento de tumores como o câncer de cólon e como agente 
quimioprotetor, protegendo as células normais dos efeitos 
tóxicos da quimioterapia. A cisplatina é um dos agentes ci-
totóxicos mais efetivos no tratamento do câncer. Entretanto, 
é inerente o desenvolvimento de efeitos adversos como a 
neurotoxicidade que se manifesta clinicamente como uma 
neuropatia periférica.

objetivo: o objetivo deste trabalho foi avaliar os possíveis 
efeitos neuroprotetores da curcumina sobre a neurotoxicidade 
induzida pela cisplatina in vitro.

Metodologia: A neurotoxicidade foi investigada pelo en-
saio de crescimento de neuritos em células Pc12 estimuladas 
com o fator de crescimento do nervo (NGF) e pela avaliação 
da viabilidade das células Pc12 no ensaio do MTT. No ensaio 
de crescimento de neuritos as células foram tratadas com 
curcumina (1,0 e 10 µg/mL), cisplatina (10 µg/mL) e suas 
associações. No ensaio do MTT as células foram tratadas 
com curcumina (0,1; 1,0 e 10 µg/mL), cisplatina (5,0 e 10 
µg/mL) e suas associações.

Resultados: A curcumina não causou inibição na formação 
dos neuritos. A cisplatina reduziu significativamente a for-
mação dos neuritos em comparação ao controle negativo (p

Discussão: estratégias de neuroproteção que possam 
efetivamente prevenir ou reduzir os efeitos neurotóxicos da 
cisplatina ainda não foram estabelecidas. os resultados obti-
dos no nosso estudo e os dados existentes na literatura sobre 
os efeitos protetores da curcumina encorajam novas pesquisas 
sobre os possíveis benefícios da curcumina na quimioterapia.

Agência de Fomento: FAPeSP, cAPeS e cNPq 

EX32 - INFLUÊNCIA DOS HORMÔNIOS TIREOI-
DEANOS SOBRE A NEUROTOXICIDADE DOS 
PBDES

MIRANDA, A.S.1; SILvA, c.S.1; NAScIMeNTo, 
M.S.c.1; PAuMGARTTeN, F.J.R.1; kuRIyAMA, S.N.1

1. FIOCRUZ - Laboratório de Toxicologia Ambiental, ENSP (Av. 
Brasil 4036, sala 103, Manguinhos, CEP: 21040-361)

Introdução: os Polibromos Difenil Éteres (PBDes) são 
compostos utilizados como retardantes de chamas e encon-
trados em diversos produtos como: computadores, eletroele-
trônicos, estofados, etc. Os riscos desta exposição ainda estão 
sendo investigados, porém, a bioacumulação em diferentes 
matrizes biológicas e a toxicidade observada em modelos 
animais tem despertado o interesse da comunidade científica. 
Em roedores, a exposição pré- e pós-natal aos PBDEs está 
associada à desregulação do eixo HPT e a efeitos neurotó-
xicos. Tem sido sugerido então a deficiência dos hormônios 
tireoideanos como o mecanismo causal da neurotoxicidade, 
embora ainda necessite de dados conclusivos. 

objetivo: este trabalho tem como objetivo avaliar se 
o hipotireoidismo pós-natal induzido pelo De-71 (mistura 
comercial de PBDes) está associado aos efeitos neurocom-
portamentais observados na prole de ratos.

Metodologia: Durante as primeiras 24h após o parto, 32 
ninhadas de ratos Wistar foram ajustadas para 10 animais por 
ninhada (5 machos, 5 fêmeas) e dentro de cada ninhada, um 
macho e uma fêmea foram destinados aleatoriamente a um 
dos seguintes grupos: controle-veículo, PTU (4mg/kg), PTU 
+ T4, DE-71 30mg/kg e DE-71 30mg/kg + T4. Os animais 
foram tratados diariamente do PN5 ao PN22 e eutanasiados 
em diferentes idades até a vida adulta. o peso corporal e de 
órgãos, níveis de T4 total, atividade de enzimas hepáticas 
e testes comportamentais (campo aberto e labirinto radial) 
foram avaliados do desmame até a vida adulta. 

Resultados: A exposição ao DE-71 reduziu significativa-
mente os níveis de T4 plasmáticos (embora menos pronuncia-
do que nos animais tratados com PTu), induziram a atividade 
de eRoD e PRoD hepáticas e produziu alterações cognitivas 
significativas no teste do labirinto radial nos ratos adultos 
(PN120). A administração de concomitante de T4 durante 
o tratamento (grupos PTu+T4 e De-71+T4) normalizou 
os níveis de T4 e foi capaz de reverter os efeitos cognitivos 
observados no teste do labirinto radial nos animais adultos. 

Discussão: este estudo, embora não apresente dados 
conclusivos, sugere que o hipotireoidismo induzido pela 
exposição ao DE-71 representa um importante mecanismo 
de ação envolvido na neurotoxicidade deste composto.

Agência de Fomento: cNPq/Fiocruz, Faperj
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EX33 - COMPOSTOS ORGANOESTÂNICOS ALTE-
RAM FUNÇÃO RENAL DE RATAS

DeLGADo FILho, v.S.1; SILvA, I.v.1; PoDRATZ, P.L.1; 
GRAceLI, J.B.1

1. UFES - Universidade Federal do Espírito Santo (Av. Marechal 
Campos, 1468, Prédio do básico, 290440-090 Vitória, ES, Brasil)

Introdução: compostos organoestânicos (oT) podem 
afetar a esteroidogênese, tornando gastrópodes estéreis pelo 
desenvolvimento do imposex. Essa alteração no parâmetro 
reprodutivo pode atingir mamíferos, inclusive humanos, 
por meio da biotransferência dos oT ao longo da cadeia 
alimentar. Sabe-se que os rins são responsivos ao estrogênio 
e progesterona, que podem, dentre outros efeitos, modular 
a reabsorção de Na+ e de outros íons, ao longo do néfron.

Objetivo: Avaliar a influência dos OT na função renal, em 
detrimento de alterações nesses hormônios gonodais.

Metodologia: Ratas Wistar (±200g;±3 meses de idade) 
foram divididas, aleatoriamente, em: 1)controle (coN, 
n=8, tratados com o veículo); 2)Tratadas com tributilestanho 
(TBT, n=8, 80ng/Kg, diluído em solução alcoólica). Após 14 
dias de tratamento diário, por gavagem, coletamos amostras 
de sangue e de urina de 24h para avaliar a função renal e os 
níveis séricos hormonais. Os dados foram expressos como 
média±epm, seguido pelo teste t Student (não pareado, 
p<0.05).

Resultados: Não houve aumento significativo no peso 
corporal (CON: 236.3±6.5g; TBT: 224.3±4.1g) e na ingesta 
(CON:16.9±4.1g; TBT:19.7±3.6g). Entretanto, encontramos 
uma diminuição na relação do peso úmido renal (mg)/100g 
de peso corporal do TBT (262.9±5.4 mg/g, p

Discussão: esses resultados sugerem que alterações sé-
ricas nos hormônios gonodais femininos, causadas por oT, 
afetam a função renal de ratas em idade fértil.

Agência de Fomento: uFeS e FAPeS

EX34 - EFEITOS DO EXTRATO ETANÓLICO DE 
MAyTENUs iliCifOliA NA TOXICIDADE E RE-
PRODUÇÃO DE RATOS MACHOS WISTAR

eckeR, A.1; BReDA, F.R.1; BeLuSSo, J.1; RoMAN, S.S.1

1. URI - Universidade Regional Integrada - Campus de Erechim 
(Av. Sete de Setembro, 1621)

Introdução: Maytenus ilicifolia é uma planta medicinal 
utilizada no tratamento de úlceras gástricas e intestinais e 
como abortiva e emenagoga pela população de alguns países 
da América do Sul. Contudo, estudos toxicológicos de repro-
dução paterna envolvendo esta planta ainda são escassos na 
literatura científica.

objetivo: em vista disso, o estudo objetivou avaliar a 
performance reprodutiva de ratos Wistar expostos ao extrato 
etanólico de Maytenus ilicifolia, na dose alta de 1360mg/Kg/
dia, a fim de se obter resultados acerca dos efeitos da planta 
sobre a fertilidade e reprodução destes animais.

Metodologia: 18 ratos machos da linhagem Wistar foram 
expostos ao extrato etanólico de Maytenus ilicifolia, na dose 
de 1360mg/Kg/dia, uma vez ao dia, via gavagem, durante 30 
dias e avaliados quanto ao ganho de peso corporal, massa 
absoluta e relativa de órgãos alvo de toxicidade e órgãos 
reprodutivos. Além disso foi determinado as substâncias 
reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) no fígado, cérebro 
e testículo dos animais controles e experimentais.

Resultados: Dos parâmetros avaliados, houve redução 
significativa no ganho de peso nos dias 20, 25 e 30 de admi-
nistração nos animais do grupo experimental em relação ao 
grupo controle. o peso do fígado e a determinação de TBARS 
se mostram significativamente alteradas nos animais do gru-
po experimental quando comparadas aos animais controles. 
houve também um aumento na determinação de TBARS 
no testículo dos animais do grupo experimental, bem como 
um aumento significativo da massa relativa nestes animais, 
quando comparado com o grupo controle.

Discussão: Através dos resultados obtidos até o presen-
te momento, pode-se concluir que o extrato etanólico de 
Maytenus ilicifolia, na dose de 1360mg/Kg/dia e no protocolo 
utilizado, causou toxicidade hepática e dano oxidativo nos 
testículos de ratos.
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EX35 - HEPATOTOXICIDADE DA ABAMECTINA 
EM RATOS IN VIVO

MAIoLI, M.A.1; MeDeIRoS, h.c.D.1; MINGATTo, F.e.1

1. UNESP - Universidade Estadual Paulista (Rod. Com. João 
Ribeiro de Barros, km 651)

Introdução: As lactonas macrocíclicas de amplo-espectro 
são drogas extensivamente usadas na medicina veterinária 
para o controle de parasitas em animais de produção. São 
compostos conhecidos devido ao seu uso sistemático e por 
possuir uma atividade única contra endo e ectoparasitas, po-
dendo ser divididos em duas famílias: as avermectinas e as 
milbemicinas. As avermectinas são metabólitos derivados da 
fermentação do fungo Streptomyces avermitilis. A abamectina 
é composta por uma mistura das avermectinas, contendo con-
centração ≥ 80% da avermectina B1a e ≤ 20% de avermectina 
B1b. em estudos prévios realizados em nosso laboratório com 
mitocôndrias isoladas de fígado e hepatócitos isolados de rato, 
observou-se que o fármaco possui ação tóxica, promovendo 
prejuízos à bioenergética celular.

objetivo: Por esse motivo, o presente trabalho está sendo 
desenvolvido com o intuito de investigar a ação in vivo da 
abamectina, para melhor elucidar os mecanismos de intoxi-
cação hepática promovido pelo composto.

Metodologia: os animais receberam via gavavem gástrica 
a dose de 50 mg/kg de abamectina(equivalente a cinco vezes a 
DL50)suspensa em óleo de gergelim após jejum prévio de 24 
horas, sendo a eutanásia realizada 6 horas após administração 
do fármaco; os animais controle foram submetidos ao mesmo 
tratamento, porém receberam apenas o veículo. o sangue 
foi coletado e processado para separação do soro, a partir do 
qual foi realizado o monitoramento da hepatotoxicidade por 
meio da quantificação da atividade das enzimas AST e ALT. 
A quantificação foi efetuada espectrofotometricamente por 
meio de kits comerciais.

Resultados: O fármaco promoveu um aumento signifi-
cativo (P

Discussão: esses resultados indicam que a abamectina 
promove dano ao fígado, provavelmente devido a uma di-
minuição na viabilidade celular que leva a um aumento da 
fluidez da membrana plasmática dessas células com conse-
quente extravasamento das enzimas para o sangue.

Agência de Fomento: FAPeSP

EX36 - AVALIAÇÃO DA APOPTOSE NEURONAL 
INDUZIDA PELO USO DE ETANOL EM RATOS

SANToS, F.S.1,2; coSTAcuRTA, J.S.D.1,2; FuRTADo, 
e.F.2,1

1. FCFRP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto (Av do café, sn, Ribeirão Preto-SP)
2. FMRP - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (Hospital 
das Clínicas - Av Bandeirantes, 3900, 3º andar, sala 333,Ribeirão 
Preto)

Introdução: As espécies reativas de oxigênio, incluindo 
radicais livres, produtos de peroxidação lipídica e acetaldeído 
são metabólitos provenientes do etanol que podem causar 
danos ao DNA, levando à apoptose.

objetivo: Avaliar a ocorrência de apoptose neuronal 
induzida pelo uso de etanol em ratos machos jovens Wistar.

Metodologia: No experimento, foram utilizados 20 ratos 
machos da linhagem Wistar distribuídos aleatoriamente em 
dois grupos de 10 animais: grupo etanol (GE) e grupo controle 
(Gc). em dose única diária de 2mL, o Ge recebeu solução 
hidroalcoólica 20% e o GC, água. Os animais foram sacrifica-
dos com três semanas de tratamento. Pesado o cerébro, fez-se 
um corte frontal em sua parte central. Do fragmento posterior 
foi obtido um homogenato e determinou-se a ativação da 
caspase 3 (protease ativada na apoptose) pelo kit Caspase 
3 fluorometric assay. Já do fragmento anterior obtiveram-
-se lâminas histológicas coradas com hematoxilina-eosina 
e submetidas à análise de fragmentação do DNA de corpos 
neuronais apopóticos pelo método TuNeL. comparou-se os 
grupos com testes não-paramétricos, com nível de confiança 
p<0,05.

Resultados: Não houve diferença estatisticamente signifi-
cante entre os grupos para os valores de peso dos animais no 
último dia de tratamento (p=0,26) e para o peso dos cérebros 
(p=0,31). Na determinação da caspase 3 cerebral, a média dos 
valores de fluorescência para GC foi maior quando comparada 
com a do GE e essa diferença é estatisticamente significante 
(p= 0,0003). No ensaio TUNEL, não houve diferença es-
tatisticamente significante (0,36) das médias de neurônios 
apoptóticos entre os dois grupos. 

Discussão: A administração diária de etanol por três 
semanas pode ter induzido uma neuroadaptação do tipo up-
-regulation para a caspase 3, explicando sua redução estatis-
ticamente significante no GE, contrariando a expectativa para 
resultados de tratamento agudo. concluindo, o tratamento 
subagudo com etanol pode induzir uma neuroadaptação, 
interferindo no evento apoptótico em ratos.

Agência de Fomento: cNPq
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EX 37 - EXPRESSÃO DOS GENES DA CATALASE 
E SUPERÓXIDO DISMUTASE EM EMBRIÕES DE 
dANiO RERiO (CYPRINIFORMES)

TARouco, F.M.1; AGuIAR, L.M.1; MARINS, L.F.F.1; 
RoSA, c.e.1

1. FURG - Universidade Federal do Rio Grande (AV. Itália km8, 
Campus Carreiros, Rio Grande-RS, Brasil)

Introdução: O oxigênio é um elemento essencial à vida, 
entretanto algumas espécies intermediárias (EAO) são tóxicas 
aos seres vivos pois podem oxidar biomoléculas. 

Objetivo: O presente estudo visa comparar a expressão 
de genes chaves do sistema de defesas antioxidantes (SDA) 
durante o desenvolvimento embrionário do peixe Danio rerio 
(cyPRINIFoRMeS).

Metodologia: os ovos foram coletados em um período 
máximo de 1 hora após a desova e sua viabilidade deter-
minada sob microscopia ótica. os embriões viáveis foram 
colocados em placas de 24 poços e mantidos pelos tempos 
24 e 72 horas. o meio foi renovado a cada 24 horas. Após os 
tempos mencionados, os ovos foram colocados em reagente 
TRIzol, em pools de 20 ovos por amostra (n=5) para extração 
do RNA total. Os RNAs extraídos foram tratados com DNAse 
e quantificados (fluorimetria), sendo em seguida efetuada a 
confecção dos cDNAs (high capacity RT). os cDNAs foram 
utilizados (diluição 10x) para a análise da expressão gênica 
através de PCR-Tempo Real dos seguintes genes: superóxido 
dismutase (SOD1 e SOD2), catalase (CAT) e o gene EF1α 
(normalizador). As análises estatísticas foram feitas com a 
utilização do programa ReST. 

Resultados: Os resultados abaixo mostram um aumento 
significativo da expressão dos três genes analisados no tempo 
72 horas em relação à 24 horas. O gene da SOD1 apresentou-
-se 65,05 vezes mais expresso (p= 0,016), o gene da SOD2 
foi 6,59 vezes mais expresso (p= 0,037) e o gene da CAT 
23,18 vezes mais expresso no tempo 72 horas (p= 0,028).

Discussão: Analisando os resultados, torna-se evidente 
que o SDA enzimático é induzido durante o desenvolvi-
mento embrionário de D. rerio. Isto pode estar relacionado 
ao que já foi descrito para outros peixes e invertebrados, 
aonde este sistema inicialmente é composto por antioxidan-
tes não-enzimáticos dispersos no vitelo e posteriormente é 
complementado ou substituído por antioxidantes enzimáticos. 
Portanto, a exposição a contaminantes que causem aumento 
na geração de espécies ativas de oxigênio durante esta fase 
podem comprometer o desenvolvimento embrionário normal 
desta espécie.

Agência de Fomento: FAPERGS (ARD 2009)

EX38 - EFEITOS COMPORTAMENTAIS DA EXPO-
SIÇÃO DURANTE A PUBERDADE DE GLIFOSATO-
-ROUNDUP® EM CAMUNDONGOS MACHOS E 
FÊMEAS

Joaquim, A.o.1; Macrini, D.J.1; Ricci, e.L.2; Sammanco, 
M.1; Bernardi, M.M.1,2

1. UNIP - Universidade Paulista (Rua, Dr. Bacelar, 1212, cep: 
040260002)
2. EPM - Universidade Presbiteriana Mackenzie (Rua da Conso-
lação, São Paulo)

Introdução: o glifosato é um herbicida sistêmico pós-
-emergente e não seletivo largamente utilizado na agricultura. 
vários trabalhos sugerem que este herbicida é um desregu-
lador endócrino.

objetivo: o objetivo deste trabalho foi investigar os 
efeitos sexualmente dimórficos no comportamento da prole 
de camundongos exposta durante a puberdade ao Glifosato-
-Roundup®.

Metodologia: Camundongos machos [M] e fêmeas [F] 
com 23 dias de idade foram divididos em 4 grupos, sendo 
dois controles (CM e CF) e dois experimentais (EM e EF). 
Os animais dos grupos experimentais foram tratados com 50 
mg/Kg do Glifosato-Roundup® do dia pós-natal (DPN) 23 
até o DPN40; os camundongos dos grupos controle foram 
tratados da mesma forma, porém com água. No DPN50 todos 
os animais foram testados no campo aberto, labirinto em cruz 
elevada e natação forçada.

Resultados: os resultados mostraram que, com relação 
ao respectivo grupo controle, o tratamento com o herbicida 
na puberdade promoveu: 1) na atividade geral observada no 
campo aberto redução na frequência de locomoção do grupo 
eM; no grupo eF aumentou a frequência de levantar e a 
duração de parado; 2) no labirinto em cruz elevada, o núme-
ro de cruzamentos no centro foi reduzido apenas no grupo 
eM e não no grupo eF. Nos demais parâmetros não foram 
detectadas diferenças entre os grupos; 3) na natação forçada 
houve aumento na latência para flutuar e redução no tempo 
de flutuação no grupo EM, não sendo observadas diferenças 
entre as fêmeas. As diferenças sexualmente dimórficas rela-
tadas na literatura nos modelos comportamentais utilizados 
não ocorreram nos animais machos e fêmeas dos grupos 
expostos na puberdade ao herbicida.

Discussão: A exposição durante a puberdade ao Glifosato-
-Roundup® leva a alterações sexualmente dimórficas no 
comportamento de camundongos machos e fêmeas, sendo que 
em machos as alterações são mais evidentes do que em fême-
as. estes resultados são provavelmente devidos a alterações 
promovidas pelo efeito desregulador endócrino do herbicida.

Agência de Fomento: uNIP
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EX39 - INDUÇÃO DE MORTE EM CÉLULAS 
TUMORAIS LEUCÊMICAS K562 POR CICLOPA-
LADADO 7B É INDEPENDENTE DE CÁLCIO E 
ASSOCIADA À OXIDAÇÃO DE TIÓIS E PERMEA-
BILIZAÇÃO MITOCONDRIAL

MoRAeS, v.W.R.1; cAIReS, A.c.F.2; RoDRIGueS, T.1,2

1. UFABC - Universidade Federal do ABC (Rua Santa Adélia, 
166. Bairro Bangu. Santo André - SP - Brasil)
2. UMC - Universidade de Mogi das Cruzes (Av. Dr. Cândido 
Xavier de Almeida e Souza, 200, Mogi das Cruzes, S.P., Brasil)

Introdução: Compostos organometálicos ligados à N,N-di-
metil-1-fenetilamina (dmpa) e [1,2-etanobis(difenilfosfina)] 
(dppe) exibem potente atividade antitumoral em células em 
cultura e in vivo. No entanto, os mecanismos moleculares 
relacionados a esta atividade citotóxica não foram totalmente 
elucidados. Foi demonstrado recentemente que esses com-
postos são capazes de induzir a permeabilização mitocondrial 
promovida pela oxidação de grupamentos tióis de proteínas 
em mitocôndrias isoladas (Biochem J, 417:247-56, 2009).

Objetivo: Assim, neste trabalho os efeitos citotóxicos do 
ciclopaladado [Pd2(R(+))C2, N-dmpa)2(µ-dppe)Cl2] deno-
minado composto 7b foram estudados em células tumorais 
leucêmicas K562 e as alterações no estado redox de tióis, o 
envolvimento da mitocôndria e a participação de cálcio neste 
processo foi investigado.

Metodologia: A viabilidade celular foi estimada pelo teste 
de redução do MTT e o potencial de membrana mitocondrial, 
por alterações na fluorescência da rodamina 123 em células 
permeabilizadas com digitonina.

Resultados: o composto 7b foi capaz de induzir morte 
celular na linhagem k562 de forma concentração dependente 
com EC50 de aproximadamente 3,2 µM. A pré-incubação das 
células com o paladaciclo resultou em oxidação de grupos 
tiólicos de proteínas. Além disso, a adição do composto em 
células k562 permeabilizadas resultou em imediata dissipa-
ção do potencial de membrana mitocondrial (ΔΨ) também de 
forma concentração dependente e o efeito máximo foi obtido 
com 2,5 µM. A pré-incubação das células com o redutor 
tiólico ditiotreitol (DTT) inibiu a dissipação do ΔΨ induzida 
pelo composto 7b. Além disso, esse processo mostrou-se 
independente de Ca2+, uma vez que os quelantes específicos 
BAPTA-AM e EGTA não influenciaram a citotoxicidade 
exibida pelo composto 7b nestas células.

Discussão: Tais resultados mostram que o composto 7b 
promove a oxidação de grupos tiólicos de proteínas mitocon-
driais resultando em permeabilização mitocondrial e conse-
qüente dissipação do gradiente eletroquímico, contribuindo 
para a elucidação dos mecanismos de indução de morte em 
células tumorais leucêmicas por paladaciclos.

Agência de Fomento: FAPeSP, cNPq, FAeP

EX40 - INVESTIGAÇÃO DA INTERFERÊNCIA DE 
NITRITOS NAS ANÁLISES DE THC EM URINA 

FAveRo, c.1; SeBBeN, v.c.1; SILvA, c.A.M.1

1. CIT / FEPPS / RS - Centro de Informação Toxicológica / FE-
PPS (Rua Domingos Crescêncio, 132, 7º andar Porto Alegre, RS)

Introdução: o íon nitrito pode mascarar os resultados nas 
análises de Thc favorecendo as pessoas que o utiliza em 
benefício próprio. o fácil acesso e os potenciais adulteradores 
são preocupações que movem esforços a fim de detectar e 
minimizar as possíveis adulterações nas análises de drogas 
em centros especializados que fornecem tais serviços. 

Objetivo: Verificar se o nitrito de sódio interfere nas 
análises de Thc e a partir de qual concentração isso ocorre 

Metodologia: A cromatografia em camada delgada de alta 
eficiência (CCDAE) é bastante utilizada a fim de revelar a 
presença de substâncias na urina, e neste caso em especial, o 
metabólito identificável da maconha (THCCOOH).

Resultados: Foram desenvolvidos estudos a cerca dos 
parâmetros que influenciam nas análises e fatores como a 
concentração e o tempo são determinantes nos resultados 
nesta análise. Em concentrações igual ou maior a 0,1 g/L de 
nitrito de sódio, após 24 horas, foi suficiente para que o padrão 
de 50 ng/mL do metabólito THCCOOH em urina passasse 
a ser negativo. Para maior confiabilidade na integridade das 
amostras foram utilizadas tiras reativas reveladoras da presen-
ça de nitritos que podem atestar possíveis adulterações, assim 
como, amostras com densidade fora dos limites preconizados.

Discussão: o nitrito de sódio faz com que os metabólitos 
identificáveis por CCDAE não sejam mais detectados, tor-
nam qualitativamente negativas amostras comprovadamente 
positivas, portanto medidas preventivas devem ser tomadas 
e cuidados especiais adotados nas coletas e recebimento de 
amostras de urina devem ser tomados pelo laboratório a fim de 
evitar interferências significativas a ponto de tornar a análise 
errônea e assim favorecer os usuários.
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EX41 - AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE EM CÉ-
LULAS HEP-2 EXPOSTAS AO TOLUENO

MoRAeS, J.P.1; JAeGeR, N.1; hABeRLAND, M.1;  
NeMoS, D.F.L.1; ZIuLkoSkI, A.L.1

1. Feevale - Universidade Feevale (Rodovia RS-239, 2755. Novo 
Hamburgo-RS. CEP 93352-000)

Introdução: o tolueno é um hidrocarboneto aromático 
volátil e incolor, rapidamente absorvido pelos tratos respi-
ratório e gastrointestinal, e menos extensamente através da 
pele. É utilizado em processos industriais do setor coureiro-
-calçadista, representando um grande risco para a saúde. 
Mesmo não tendo muitos dados relacionados às doses cau-
sadoras de efeitos na saúde humana, vários autores afirmam 
que uma exposição prolongada e em doses altas ao tolueno 
por inalação é associada a danos no sistema nervoso central, 
coração, fígado, rins e pulmões.

objetivo: Desta forma, o objetivo deste trabalho foi ava-
liar a viabilidade mitocondrial e a integridade da membrana 
plasmática após a exposição aguda de cultivos celulares, 
para posteriormente estudar os mecanismos de toxicidade 
do tolueno.

Metodologia: os cultivos celulares foram mantidos em 
condições padrão em DMEM suplementado com 10% de 
soro fetal bovino. Para o ensaio de citotoxicidade, foram 
semeadas 3 x 104 células/poço da linhagem celular HEP-2, 
estabelecida a partir de carcinoma de laringe humano, a qual 
tem sido utilizada em modelos de carcinogênese e mutage-
nêse. Essas culturas foram expostas dentro de uma caixa de 
acrílico fechada, de 10 cm de largura X 14 cm de compri-
mento X 10 cm de altura. As placas de cultivo ficavam sem 
tampa dentro da caixa contendo um recipiente com volume de 
tolueno corresponde a 100 e 500 ppm, calculado em relação 
ao volume total de ar da caixa. Após exposição de 1 hora, a 
viabilidade mitocondrial foi avaliada pelo ensaio de MTT; e 
a integridade da membrana plasmática foi medida através da 
determinação da atividade da lactato desidrogenase (LDh) 
liberada no meio de cultivo.

Resultados: os resultados foram avaliados estaticamente 
através de ANovA de 1 via e teste de Duncan, sendo conside-
rados significativos valores de p < 0,05. Os resultados obtidos 
para viabilidade mitocondrial não apresentaram diferenças 
significativas nas duas doses testadas. Já a atividade de LDH 
apresenta uma tendência de aumento dose dependente, em-
bora não seja estatisticamente diferente do controle.

Discussão: Sendo assim, esses resultados indicam que 
o tolueno não se mostrou citotóxico nas condições testadas.

Agência de Fomento: cNPq

EX42 - TOXICIDADE DO EXTRATO BRUTO DE 
bUCHENAviA TOMENTOsA FRENTE AO BIOEN-
SAIO COM ARTEMiA sAliNA

LoPeS, D.I.S.1; oLIveIRA, A.A.1; DIAS, J.R.S.1;  
SouZA, D.P.M.1; coRDovA, c.A.S.1; PAIvA, J.A.1; 
MARuo, v.M.1

1. UFT - Universidade Federal do Tocantins (BR153 Km 112)

Introdução: No Brasil, o conhecimento de plantas com 
ação estrogênica e os agravos causados pelas mesmas, ainda 
são limitados. entretanto, são frequentes os relatos em que 
plantas são incriminadas por causar aborto em animais de 
produção. Recente investigação de plantas tóxicas no estado 
do Tocantins indicou a presença de Buchenavia tomentosa 
conhecida como mirindiba, associada à ocorrência de abor-
tos e até morte de animais na região. As informações sobre 
as propriedades químicas e farmacológicas das espécies do 
gênero Buchenavia são escassas, contudo foram isolados 
compostos como taninos, saponinas, triterpenos, flavonas, 
isoflavonas, biflavonóides e alcalóides, os quais são subs-
tâncias sabidamente tóxicas.

objetivo: Assim, o objetivo dessa investigação foi avaliar 
a toxicidade do extrato bruto (EB) da B. tomentosa por meio 
do bioensaio de letalidade com Artemia salina.

Metodologia: Dez larvas de A. salina foram incubadas 
em cada tubo de ensaio contendo o eB fresco e seco nas 
concentrações de 0,1µg a 0,9 µg (variação de 0,1) e de 1µg 
a 10µg (variação de 1), diluídos em solução salina. Grupos 
controle também foram preparados nas mesmas condições 
sem a presença do eB. o ensaio foi realizado sob luz natural e 
temperatura ambiente, após 24 horas foi realizada a contagem 
do número de náuplios sobreviventes do grupo controle e dos 
grupos expostos ao EB.

Resultados: A mortalidade obtida com o extrato fresco ou 
seco nas doses de 10µg a 2µg foi de 100%, nas doses de 1µg 
a 0,1µg no extrato fresco a mortalidade variou entre: 72% 
a 44%, já no extrato seco de 77% a 44% sendo diretamente 
proporcionais ás concentrações do extrato. Os extratos de 
Buchenavia tomentosa nas concentrações (0,5µg a 10µg), 
demonstraram toxicidade alta nas 24 horas de exposição, 
comparativamente aos grupos controle, pois a mortalidade 
das larvas de A. salina foi superior a 70%. O extrato bruto 
se mostrou muito ativo sobre os microcrustáceos, apresen-
tando DL50= 2,9µg/ml no extrato seco e DL50=3,2µg/ml 
no extrato fresco.

Discussão: De acordo com os resultados obtidos e o 
bioensaio utilizado neste estudo, o extrato de Buchenavia 
tomentosa (mirindiba) apresentou toxicidade aguda signifi-
cante, oferecendo risco toxicológico na utilização do mesmo, 
portanto estudos fitoquímicos devem ser conduzidos para 
elucidar quais seriam os compostos químicos responsáveis 
por sua toxicidade.

Agência de Fomento: CAPES/PRODOC 23038-
039464/2008-40 e ao CNPq 501441/2009-3.



 240 Toxicologia Experimental

Temas Livres    Poster

EX43 - INVESTIGAÇÃO HISTOPATOLÓGICA, HIS-
TOQUÍMICA E HISTOMÉTRICA EM BRÂNQUIAS 
DE PEIXES (POECiliA viviPARA) EXPOSTOS AO 
HERBICIDA ROUNDUP® 

FARIA, J.c.N.M.1; ANTuNeS, A.M.1; SANToS, A.P.R.1; 
RochA, T.L.1; SABÓIA-MoRAIS, S.M.T.1

1. UFG - Universidade Federal de Goiás (Campus II - Samam-
baia)

Introdução: o uso desordenado e indiscriminado de 
agrotóxicos, que acabam por contaminar o solo, a água e 
os organismos vivos, é uma problemática atual que suscita 
grandes preocupações.

Objetivo: Dessa maneira, os efeitos da toxicidade aguda 
do herbicida Roundup® sobre as respostas teciduais e celu-
lares das brânquias do peixe guaru (Poecilia vivipara) foram 
estudados para determinação e comparação de sua histoarqui-
tetura, bem como para identificação de possíveis alterações 
morfológicas, histoquímicas e histométricas.

Metodologia: A concentração letal média (CL50,96h) 
de Roundup® para o guaru foi de 26,61 µl/L. Os espécimes 
foram tratados com este herbicida em exposição aguda (24 
h) nas concentrações de 0, 15, 25 e 35 µl/L. Os materiais 
biológicos foram dissecados e submetidos à fixação em for-
malina neutra a 1% e Karnovsky, inclusos em paraplast e em 
historesina, respectivamente. os cortes foram seccionados e 
submetidos às colorações Hematoxilina e Eosina (HE), Azul 
de Toluidina (AT) e às reações histoquímicas clássicas para 
detecção de glicoproteínas neutras e ácidas. As lâminas de 
todos os procedimentos foram analisadas e fotografadas no 
fotomicroscópio (Olympus-CH 30).

Resultados: As análises, feitas por meio de histologia bá-
sica identificaram inúmeras alterações em estruturas celulares 
e teciduais do sistema respiratório em peixes tratados. Em 
todas as concentrações expostas foi evidenciada desorgani-
zação da histoarquitetura do tecido branquial com presença 
de lamelas fusionadas, aneurismas lamelares e proliferação 
de melano-macrófagos. Além disso, diagnosticou-se hiper-
trofia e hiperplasia do epitélio interlamelar. Pelas reações 
histoquímicas clássicas percebeu-se que as células mucosas 
(CMs) de todos os peixes tratados pelo Roundup® possuíam 
grupamentos de muco neutro, ácidos e por vezes os dois 
componentes químicos em uma mesma região do tipo celular. 
os resultados das mensurações morfométricas mostraram o 
aumento da espessura do epitélio interlamelar e acréscimo na 
área da região intermediária do filamento branquial.

Discussão: Sugere-se que essas alterações estejam relacio-
nadas às respostas de defesa do peixe em condições adversas 
pela presença de substâncias intervenientes no meio ambiente. 
Assim, as alterações celulares e teciduais evidenciadas neste 
estudo confirmaram o efeito tóxico do Roundup® para o 
modelo-teste. Sendo assim, deve-se buscar o equilíbrio en-
tre os benefícios da utilização desses produtos químicos e a 
proteção do meio ambiente, bem como, à saúde e bem estar 
dos organismos vivos. 

Agência de Fomento: cNPq

EX44 - AÇÃO DO EXTRATO ETANÓLICO DE ANE-
MOPAEGMA GLAUCUM (MART.) DC. SOBRE AS-
PECTOS MORFOMÉTRICOS E MORFOLÓGICOS 
DAS CÉLULAS DE LEYDIG DE CAMUNDONGOS 
ADULTOS

RochA, J.S.1; MATTA, A.P.L.F.1; MATTA, S.L.P.1; 
BAêTA, J.v.P.B.1; LeITe, J.P.v.1; ReIS, S.M.1; LIMA, 
J.M.S.1; coSTA, k.L.c.1; SANToS, M.o.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Av. P.H. Rolfs, s/n, 
Campus Universitário, Viçosa, MG, Brasil 36570-000)

Introdução: A utilização de plantas medicinais para 
resolver problemas de disfunção sexual tem sido ampliada 
recentemente. Paralelamente a este crescente interesse da 
sociedade, tornam-se importantes e necessários estudos para 
que haja comprovação dos efeitos terapêuticos e farmacológi-
cos, e de possíveis efeitos colaterais e/ou tóxicos das plantas 
utilizadas. A Anemoepaegma glaucum é uma das espécies uti-
lizadas em preparações ditas afrodisíacas, o que motivou uma 
investigação mais detalhada dos seus efeitos sobre as células 
de Leydig, responsáveis pela função endócrina do testículo.

Objetivo: Avaliar os possíveis efeitos do extrato etanólico 
de A. glaucum sobre a morfometria e a morfologia das células 
de Leydig de camundongos adultos. 

Metodologia: Foram utilizados 20 animais, divididos em 
4 grupos (n=5). A via de tratamento escolhida foi gavagem e 
a duração foi de 42 dias. o grupo 1 (G1) recebeu água pura, 
G2 recebeu o adjuvante dimetilsulfóxido (DMSO), G3 e 
G4 receberam 300 e 400mg/Kg de peso corporal do extrato 
diluídos em 0,2 mL de DMSO, respectivamente. Fragmentos 
de testículo foram incluídos em glicol metacrilato, corados 
com azul de toluidina e avaliados sob microscopia de luz, 
utilizando-se o programa Image-Pro Plus. calculou-se a 
proporção de núcleo e citoplasma das células de Leydig 
contando-se 1000 pontos sobre dez campos aleatórios do 
intertúbulo testicular, e medidos 30 núcleos em cada animal. 
A partir desta contagem e utilizando-se valores dos pesos 
corporal e testicular, calculou-se os volumes citoplasmático, 
nuclear e celular de Leydig, RNP (razão nucleoplasmática), 
ILS (índice Leydigossomático), e número de células de 
Leydig por testículo e por grama de testículo. Análise de va-
riância (ANovA), seguida pelo teste de Newman-keuls, foi 
usada para comparar médias entre os grupos experimentais.

Resultados: observou-se aumento nos volumes citoplas-
mático e celular de Leydig no G3, sendo o primeiro parâmetro 
significativo (p)

Discussão: o aumento nos volumes citoplasmático e 
celular de Leydig visto no G3 sugere um aumento na pro-
dução de testosterona. A administração do extrato etanólico 
de A. glaucum em ambas as concentrações utilizadas neste 
estudo não produziram efeitos tóxicos às células de Leydig 
de camundongos, em termos morfológicos e morfométricos.

Agência de Fomento: cAPeS, FAPeMIG e PIBIc/
FAPeMIG
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EX45 - PARAMÊTROS HEMATOLÓGICOS E BIO-
QUÍMICOS DE RATOS WISTAR (RATTUs NOvER-
giCUs) DE BIOTÉRIO EXPERIMENTAL

ReIS, R.G.1; FAGuNDeS, P.M.1; SILvA, L.F.N.1; RoSSI, 
A.A.1; BRITo, A.A.1; PAScoN, A.h.1; PeSTANA, c.B.1

1. TECAM Laboratórios - TECAM Tecnologia Ambiental Ltda 
(Rua Fábia, 59 - Vila Romana, São Paulo/SP - 05051-030)

Introdução: Valores de referência de animais de expe-
rimentação são fundamentais para comparação dos dados 
biológicos nos testes subcrônicos exigidos para registro de 
produtos.

objetivo: o objetivo do presente resumo foi estabelecer 
valores de referência de ratos albinos da linhagem Wistar 
(Rattus novergicus) provenientes do biotério de criação do 
TecAM Tecnologia Ambiental. os parâmetros bioquími-
cos avaliados foram: uréia, creatinina, albumina, alanina 
aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), 
globulina, colesterol, sódio, potássio, glicose e proteína total. 
os parâmetros hematológicos avaliados foram: contagem de 
eritrócitos, hemoglobina, hematócrito, leucócitos e plaquetas.

Metodologia: Foram utilizados 40 ratos albinos (20 ani-
mais por sexo) adultos com 20 a 22 semanas de idade pesando 
entre 375,0±49,3g (machos) e 236,1±22,5g (fêmeas). O 
sangue foi colhido da veia cava ou por punção cardíaca após 
indução anestésica. As análises bioquímicas foram realizadas 
com kits comerciais para espectofotometria semi-automática 
(TP Analyzer e FC 130 Celm). As análises hematológicas fo-
ram realizadas no equipamento CELM C/C 530, as plaquetas 
foram estimadas em esfregaço sanguíneo e o hematócrito 
determinado pelo método de microhematócrito.

Resultados: Para machos, as médias e desvios padrão 
das variáveis foram: hemácias (7,9±0,6x106/µL); hemoglo-
bina (14,6±3,7 g/dL); hematócrito (45±2,2%); leucócitos 
(6,9±1,9x103/µL); plaquetas (800±200x103/µL); uréia 
(42,8±5,5 mg/dL); creatinina (0,6±0,2 mg/dL); proteína total 
(6,1±0,9 g/dL); albumina (2,6±1,5 g/dL); globulina (3,5±1,2 
g/dL); AST (77,5±43,0 UI/L); ALT (35,2±16,5 UI/L); coles-
terol (51,4±11,9 mg/dL); glicose (190,1±33,9 mg/dL); sódio 
(140,3±4,3 mEq/L); potássio (5,3±1,5 mEq/dL). Para fêmeas 
as médias e desvios padrão das variáveis foram: hemácias 
(7,5±0,5x106/µL), hemoglobina (14,4±0,6 g/dL), hemató-
crito (42,4±1,8%), leucócitos (5,5±1,3x103/µL), plaquetas 
(900±100x103/µL); uréia (47,3±9,4 mg/dL); creatinina 
(0,6±0,2 mg/dL); proteína total (6,1±0,9 g/dL); albumina 
(3,2±0,6 g/dL); globulina (3,0±1,0 g/dL); AST (75,2±21,8 
UI/L); ALT (30,1±6,4 UI/L); colesterol (51,8±10,2 mg/dL); 
glicose (183,8±48,9 mg/dL); sódio (139,8±2,5 mEq/L); po-
tássio (4,0±0,8 mEq/dL).

Discussão: os valores levantados foram considerados 
dentro do esperado para a espécie, de acordo com a biblio-
grafia. É importante que cada laboratório estabeleça valores 
de referencia dos animais utilizados nas suas instalações, de 
forma a melhor avaliar e interpretar os resultados obtidos em 
diferentes estudos.

Agência de Fomento: TecAM Tecnologia Ambientl Ltda.

EX46 - BIOACUMULAÇÃO DE QUATRO DIFEREN-
TES DOSES DE CÁDMIO EM FÍGADO E TESTÍCU-
LO DE RATOS WISTAR INTOXICADOS

cuPeRTINo, M.c.1; coSTA, k.L.c.1; SoAReS, I.A.c.1; 
SANToS, D.c.M.1; NeveS, A.c.1; oLIveIRA, J.A.1; 
MATTA, S.L.P.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Avenida Peter Henry 
Rolfs s/n)

Introdução: o cádmio é um contaminante ambiental 
que tem caráter cumulativo na cadeia biológica resultando 
assim no fenômeno de bioacumulação onde as quantidades 
subtóxicas presentes no ambiente podem atingir níveis de 
risco nos elos finais da cadeia trófica. Se não matam em curto 
prazo podem inviabilizar a reposição natural das espécies por 
afetarem órgãos reprodutores. A desintoxicação e excreção 
desses elementos do sistema orgânico é feita principalmente 
pelo fígado. 

Objetivo: Neste contexto, objetivou-se quantificar o cád-
mio no fígado e testículo de ratos Wistar adultos expostos a 
três diferentes doses em dois diferentes intervalos de tempo 
após a exposição. 

Metodologia: Para isso foram utilizados 38 ratos Wistar 
machos em idade reprodutiva (70 dias), provenientes do 
Biotério central da universidade Federal de viçosa. este 
trabalho faz parte do projeto aprovado pela comissão de éti-
ca para uso de animais (CEUA)/UFV processo nº 30/2010. 
os animais foram pesados, colocados em gaiolas coletivas 
e distribuídos em 7 grupos experimentais (n=6). O cádmio 
foi administrado intraperitonealmente (IP) em dose única. 
Sendo que o grupo controle recebeu injeção de salina e cada 
dois grupos receberam as dosagens respectivas de 1,1; 1,2 
e 1,4 mg de cloreto de cádmio por kg de peso vivo. Grupos 
representantes de cada dose foram eutanasiados, respecti-
vamente, após sete e cinqüenta e seis dias da exposição. Os 
fígados e testículos foram coletados, pesados e mantidos em 
estufa até alcançarem peso seco constante. As amostras secas 
foram digeridas em ácido nitroperclórico e a determinação da 
concentração de cádmio foi feita através do espectrofotômetro 
de absorção atômica. os dados foram analisados pelo teste 
Student Newman-Keuls a 5% de significância. Os resultados 
foram expressos em microgramas de cádmio por grama de 
massa fresca.

Resultados: Não ocorreu variação significativa na quanti-
dade de cádmio encontrada no testículo e fígado dos animais 
tratados com as diferentes doses. Também não ocorreu varia-
ção significativa da quantidade de cádmio nos dois intervalos 
de tempo analisados.

Discussão: conclui-se dessa maneira que as doses e a 
variação de tempo utilizados não possuem efeito sobre a 
bioacumulação de cádmio no fígado e testículo.

Agência de Fomento: FAPeMIG
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EX47 - METODOLOGÍAS ANALÍTICAS PARA AVA-
LIACAO TOXICOLOGICA DO CHA AyAHUAsCA: 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

RoDRIGueZ, I.I.G.1; FuRTADo, e.F.1

1. USP - Universidade de sao Paulo (Av. Bandeirantes, 3900 
Monte alegre Ribeirao Preto, Sao Paulo)

Introdução: Existe a crenca nos efeitos neuroprotetores, 
antioxidantes e até radioprotetivos do chá Ayahuasca, além 
disso, propiedades no tratamento do alcoolismo e consumo de 
substâncias de abuso, assim como no tratamento de doencas 
físicas como o câncer.Alem, destes propiedade também tem 
sido propostas a possivel neurotoxicidade dos principais com-
ponentes do chá Ayahuasca.o uso prolongado da Ayahuasca 
pode causar trauma psicológico ja que se tem o risco de uso 
excessivo de DMT (N-dimetiltriptamina).Este composto e 
um alucinógeno, o qual pode causar alterações psicossocias, 
que em algumas pessoas podem trazer beneficios, mas para 
outros podem causar considerável angustia sobretudo quando 
sao usados em ambientes de negativo impacto psicologico.

objetivo: Revisar estudos publicados que apresentem as 
metodologias para avaliar a toxicidade da administração do 
cha ayahuasca.

Metodologia: Realizou-se uma revisão bibliográfica 
no banco de dados sciencedirect, utilizando os descritores 
Analytical, Toxicology, Ayahuasca. Foram encontrados 29 
trabalhos. Em cada artigo foram identificadas a técnica de 
analises para detectar as substancias psicoativas do cha 
Ayahuasca e as metodologias usadas para medir a toxicidade 
do uso de ayahuasca.este consistiu no uso do um grupo de 
animais controle e o grupo de animais ao qual subministro 
a droga por via oral em um tempo determinado e em outros 
casos por injeção intradermica o por voluntários que usam 
o cha semanalmente.

Resultados: encontraram-se artigos publicados a partir 
de 1970, sendo que dos 29 artigos, 17 forem publicados a 
partir 2005. A técnica, mas freqüente utilizada para analisar 
DMT e as b-carbolinas,que sao algums dos alcalóides do cha 
Ayahuasca é a cromatografia de gás com detecção nitrógeno–
fósforo seletivo (Gc-NPD) seguida de LLe com butil clorido. 
outra técnica mas recente para análises dos componentes da 
Ayahuasca , Bond Elut Certify columns e LC–MS/MS, e as 
técnicas Cromatografìa líquida–ionização química por preção 
atmosférica–espectrometria de massas– dilução de isotopen 
(LC–APcI–MS–MS–ID).

Discussão: os métodos, mas usados para analisar os al-
calóides da Ayahuasca forem a cromatografia de gás, mas os 
mas eficaz são aqueles mas modernos vinculados ao análises 
de massas. Por outro lado, as metodologias mas adequadas 
são aqueles onde a droga e administrada oralmente ao animal 
já que as variables que existem em todo experimento podem-
-se controlar com major eficácia que as outras metodologias. 
conclusão: o método mas adequado para administração do 
cha em Ratos e via oral e o mas eficaz para o analises dos 
metabolitos são os analises de espectrofotometria de massa. 

EX48 - BIOACUMULAÇÃO DE CÁDMIO EM RIM 
DE RATOS WISTAR

cuPeRTINo, M.c.1; SANToS, D.c.M.1; NeveS, A.c.1; 
coSTA, k.L.c.1; oLIveIRA, J.A.1; MATTA, S.L.P.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Avenida Peter Henry 
Rolfs, s/n - Campus Universitário)

Introdução: O rim é um órgão extremamente complexo 
anatômico e funcionalmente, que além de excretar metabó-
litos, desempenha um papel fundamental na homeostase e 
regulação do líquido extracelular e de eletrólitos. Devido às 
suas complexas funções, os rins são muito suscetíveis à lesão 
por diversas drogas e a maioria dos metais pesados, dentre 
eles o cádmio, são nefrotóxicos.

Objetivo: Neste contexto, objetivou-se quantificar o cád-
mio no rim de ratos Wistar adultos expostos a três doses em 
dois intervalos de tempo após a exposição.

Metodologia: Foram utilizados 38 ratos Wistar machos 
em idade reprodutiva (70 dias), provenientes do Biotério 
central da universidade Federal de viçosa. este trabalho faz 
parte do projeto aprovado pela comissão de ética para uso 
de animais (CEUA)/UFV, processo nº 30/2010. Os animais 
foram pesados, colocados em gaiolas coletivas e distribuídos 
em 7 grupos experimentais (n=6). O cádmio foi administrado 
intraperitonealmente (IP) em dose única. Sendo que o grupo 
controle recebeu injeção de salina e cada dois grupos recebe-
ram as dosagens respectivas de 1,1; 1,2 e 1,4 mg de cloreto 
de cádmio por kg de peso vivo. Grupos representantes de 
cada dose foram eutanasiados, respectivamente, após sete e 
cinqüenta e seis dias da exposição. Os rins foram coletados, 
pesados e mantidos em estufa até alcançarem massa seco 
constante. As amostras secas foram digeridas em ácido ni-
troperclórico e a determinação da concentração de cádmio 
foi feita através do espectrofotômetro de absorção atômica. 
os dados foram analisados pelo teste Student Newman-keuls 
a 5% de significância. Os resultados foram expressos em 
microgramas de cádmio por grama de massa fresca.

Resultados: A quantidade de cádmio encontrada no rim 
dos animais controle e dos analisados cinqüenta e seis dias 
após a exposição foi significativamente menor em relação 
à dos animais analisados sete dias após a exposição. Porém 
não ocorreu variação significativa na quantidade de cádmio 
nos rins entre as doses testadas.

Discussão: As diferentes doses estudadas não tiveram 
diferença na bioacumulação de cádmio no rim, mas que o 
tempo para análise a partir da exposição foi fator importante 
para diminuir a contaminação deste órgão. 

Agência de Fomento: FAPeMIG/cAPeS
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EX49 - DETERMINAÇÃO COMPARATIVA DA 
QUANTIDADE DE CÁDMIO EM RIM, FÍGADO E 
TESTÍCULO DE RATOS WISTAR INTOXICADOS

cuPeRTINo, M.c.1; NeveS, A.c.1; SANToS, D.c.M.1; 
coNDeSSA, S.S.1; oLIveIRA, J.A.1; MATTA, S.L.P.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Avenida Peter Henry 
Rolfs s/n - Viçosa, MG. CEP 36571-000)

Introdução: A toxicidade dos metais é uma questão de 
dose e de tempo de exposição, da forma física e química do 
elemento, da via de administração/absorção, além do órgão 
atingido pelo metal. o cádmio pode se acumular em órgãos 
como o fígado, rins e gônadas. Por ter meia-vida longa, esta 
acumulação pode acarretar desordens do sistema endócrino 
e alterar os mecanismos de absorção, secreção e excreção de 
diversas substâncias.

Objetivo: Neste contexto, objetivou-se comparar o acú-
mulo de cádmio no rim, testículo e fígado de ratos Wistar 
adultos em dois intervalos de tempo a partir da intoxicação.

Metodologia: Para isso foram utilizados 24 ratos Wistar 
machos em idade reprodutiva (70 dias), provenientes do Bio-
tério central da universidade Federal de viçosa. este trabalho 
faz parte do projeto aprovado pela comissão de ética para uso 
de animais (CEUA)/UFV processo nº 30/2010. Os animais 
foram pesados, colocados em gaiolas coletivas e distribuídos 
em 4 grupos experimentais (n=6). O cádmio foi administrado 
intraperitonealmente (IP) em dose única. Sendo que os dois 
grupos controles receberam injeção de salina e os dois outros 
grupos a dose de 1,8 mg de cloreto de cádmio por kg de peso 
vivo. um grupo controle e um tratado foram eutanasiados 
após sete e cinqüenta e seis dias da exposição. Os fígados, 
rins e testículos foram coletados, pesados e mantidos em 
estufa até alcançarem peso seco constante. As amostras secas 
foram digeridas em ácido nitroperclórico e a determinação da 
concentração de cádmio foi feita através do espectrofotômetro 
de absorção atômica. os dados foram analisados pelo teste 
Student Newman-Keuls a 5% de significância.

Resultados: A quantidade de cádmio por grama de massa 
fresca nos rins dos animais foi significativamente menor em 
relação ao testículo e fígado no período de exposição de cin-
qüenta e seis dias. Também houve diminuição significativa na 
quantidade de cádmio nos rins no período de cinqüenta e seis 
dias após a exposição em relação ao período de sete dias após 
a exposição. Não houve variação significativa na quantidade 
de metal entre fígado, testículo e rim no período de sete dias.

Discussão: Dessa maneira conclui-se que, na dose estuda-
da, o rim apresenta decaimento na bioacumulação no período 
de cinqüenta e seis dias em relação ao período de sete dias o 
que não é observado no fígado e testículo. Isso permite inferir 
que a bioacumulação do cádmio ocorre de maneira diferente 
dependendo do órgão. 

Agência de Fomento: FAPeMIG/cAPeS

EX50 - ENSAIO BIOLÓGICO VEGETAL PARA A 
AVALIAÇÃO DA MUTAGENICIDADE DO CLORI-
DRATO DE METIFORMINA

PoRTIS, I.G.1; PeNA, R.v.1; MAchADo, R.c.1; hA-
NuSch, A.L.1; MANSO, J.A.X.1; SILvA, c.c.1; cuNhA, 
D.M.c.1; cRuZ, A.D.1

1. PUC-GO - Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Rua 
235, Nº40, Setor Universitário, Goiânia - Goiás - Brasil - CEP 
74.605-010)

Introdução: o cloridrato de metiformina é um fármaco 
que pertence a classe das biguanidas, medicamento utilizado 
em pacientes que apresentam diabetes mellitus tipo II, com 
hiperglicemia e déficit de insulina. A metiformina auxilia 
na redução dos níveis de lipoproteínas de baixa densidade e 
triglicérides. em alguns pacientes, o uso deste medicamento 
pode ocasionar um discreto emagrecimento. A metiformina é 
um dos poucos antidiabéticos recomendados pela organização 
mundial da saúde (oMS), pois consiste em um fármaco que 
induz poucas reações adversas aos usuários. o teste Allium 
cepa é um dos ensaios, in vivo, mais amplamente utilizados 
para a detecção de agentes clastogênicos e aneugênicos e 
apresenta boa correlação com os sistemas-teste em animais.

objetivo: este estudo teve por objetivo avaliar a mutage-
nicidade do cloridrato de metiformina utilizando o biomar-
cador vegetal Allium cepa.

Metodologia: Foram utilizados casos controle negativo, 
controle positivo (Paracetamol) e casos expostos às diferentes 
doses do medicamento metiformina (2,5mg.mL-1; 1,5mg.
mL-1; 1mg.mL-1 e 0,5mg.mL-1). Os bulbos foram acondicio-
nados em béqueres de 50mL contendo as diferentes soluções 
de tratamento ao medicamento, para o crescimento radicial, 
por um período de 96 horas. em seguida, as raízes obtidas fo-
ram seccionadas transversalmente e transferidas para solução 
fixadora álcool-ácida e armazenadas à 4°C. Posteriormente, 
as raízes foram submetidas à hidrólise ácida (HCl 1N) e co-
radas com orceína acética (1%), sendo realizada a técnica de 
squash para se obter uma distribuição homogênea das células 
meristemáticas radiculares. Foram analisadas 4000 células 
por tratamento, sendo consideradas as formações de pontes, 
atrasos, aderências e demais alterações cromossômicas em 
ciclo mitótico. Para a análise estatística foi utilizado o teste 
ANovA one-way á 5% de significância.

Resultados: Em nenhuma das raízes expostas às dife-
rentes concentrações do medicamento foi observado efeito 
mutagênico (p=0,94) aneugênico e/ou erros de migração 
cromossômica.

Discussão: Diferentes concentrações do cloridrato de 
metiformina não apresentam potencial mutagênico e/ou ge-
notóxico em tecido meristemático de Allium cepa, quando 
comparados com amostras de tecidos vegetais não expostos. 
Faz–se necessário a utilização de outros endpoints para ava-
liar danos discretos que este medicamento pode provocar na 
molécula de DNA.
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EX51 - AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE NEUROPRO-
TETORA DE PEPTÍDEOS DE BAIXO PESO MO-
LECULAR OBTIDOS DO VENENO DA SERPENTE 
BOTHROPS JARARACA EM MITOCÔNDRIAS DE 
CÓRTEX CEREBRAL DE RATOS

FeRReIRA, D.A.S.1; MARTINS, N.M.1; SIMõeS, 
A.c.v.1; SANToS, N.A.G.1; cINTRA, A.c.o.1;  
SAMPAIo, S.v.1; SANToS, A.c.1

1. FCFRP-USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto (Av. Do Café, S/N. Bairro Monte Alegre, Ribeirão 
Preto, São Paulo, Brasil)

Introdução: As doenças neurodegenerativas, incluindo 
doença de Alzheimer e doença de Parkinson, estão entre as 
principais causas de mortalidade e morbidade nos países 
ocidentais. Não há ainda um tratamento definitivo para estas 
neuropatias, mas os estudos têm apontado para mecanismos 
comuns de toxicidade, que envolvem disfunção mitocon-
drial, estresse oxidativo e apoptose. Assim, as mitocôndrias 
constituem alvos importantes para futuras estratégias de 
neuroproteção a fim de tratar, prevenir ou mesmo retardar 
a neurodegeneração. A biodiversidade da fauna brasileira 
representa uma fonte promissora e ainda pouco explorada 
de novas moléculas com possível atividade neuroprotetora e 
com potencial para originar novos fármacos para o tratamento 
destas doenças.

objetivo: o presente estudo teve por objetivo investigar 
o potencial neuroprotetor de frações peptídicas de baixo peso 
molecular, obtidas a partir do veneno da serpente Bothrops 
jararaca, em mitocôndrias de cérebro de rato.

Metodologia: As mitocôndrias foram isoladas por centri-
fugação diferencial e purificadas por gradiente de densidade 
de Percoll. Foram avaliados os efeitos in vitro de diferentes 
concentrações destas frações na função e no estresse oxidativo 
mitocondrial.

Resultados: As frações estudadas não afetaram impor-
tantes parâmetros relacionados à função mitocondrial, tais 
como potencial de membrana e respiração mitocondrial. 
Adicionalmente, estas frações foram capazes de proteger 
contra a produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) 
e inibir o intumescimento osmótico mitocondrial sensível 
à ciclosporina A (CsA) — eventos associados à transição 
de permeabilidade da membrana mitocondrial (TPMM) e 
apoptose, mecanismos estes envolvidos na neurodegeneração.

Discussão: os resultados sugerem que o veneno de 
Bothrops jararaca é uma fonte de peptídeos com potencial 
neuroprotetor, podendo ser útil no desenvolvimento de novos 
fármacos para o tratamento das doenças neurodegenerativas.

Agência de Fomento: cNPq, FAPeSP

EX52 - ATIVIDADE DO ÁCIDO GÁLICO E SEUS 
ÉSTERES DERIVADOS SOBRE A RESPIRAÇÃO 
MITOCONDRIAL

MeDeIRoS, h.c.D.1; MAIoLI, M.A.1; PeTRoNIo, M.S.2; 
ReGASINI, L.o.2; SILvA, D.h.S.2; MINGATTo, F.e.1

1. Unesp Dracena - Campus Experimental de Dracena (Rodovia 
Com. João Ribeiro de Barros, km 651 - Dracena, SP, Brasil)
2. IQ-Unesp - Instituto de Química de Araraquara (R. Francisco 
Degni, s/n - Araraquara, SP, Brasil)

Introdução: o ácido gálico é um elemento intermediário 
do metabolismo das plantas e está contido no grupo dos 
compostos fenólicos, que se caracterizam por possuírem 
um anel benzênico, um grupamento carboxílico e um ou 
mais grupamentos de hidroxila e/ou metoxila na molécula, 
conferindo-lhe, juntamente com seus análogos, ação antifún-
gica, antibacteriana, antimalárica e a capacidade de induzir a 
apoptose em células tumorais. A mitocôndria é responsável 
pela síntese de quase todo o ATP necessário à manutenção da 
estrutura e função celular, porém, são também importantes 
fontes intracelulares de espécies reativas de oxigênio. Estudos 
anteriores realizados em nosso laboratório demonstraram 
que o ácido gálico(G) e seus ésteres derivados: etila(Ge), 
pentila(GP), octila(Go), undecila(Gu) e tetradecila(GT) 
apresentam atividade antioxidante em mitocôndrias isoladas 
de fígado de rato.

objetivo: o objetivo deste trabalho foi avaliar se o ácido 
gálico e seus ésteres derivados são capazes de afetar a respi-
ração mitocondrial na mesma faixa de concentração na qual 
apresentaram atividade antioxidante.

Metodologia: o ácido gálico foi isolado da planta 
Alchornea glandulosa (euphorbiaceae) e os seus ésteres 
derivados foram obtidos sinteticamente no Laboratório de 
Química orgânica do Instituto de Química de Araraquara. 
As mitocôndrias foram isoladas por centrifugação diferencial 
e a proteína mitocondrial foi determinada utilizando-se a 
reação do biureto e albumina de soro bovino como padrão. 
Os ensaios de respiração foram realizados a 30ºC usando-se 
mitocôndrias energizadas com 5 mM de glutamato mais 5 
mM malato (complexo I) ou 5 mM de succinato (complexo 
II). As velocidades de consumo de oxigênio foram calcula-
das e expressas em nmol de oxigênio consumido por mg de 
proteína por minuto.

Resultados: Nas concentrações testadas (5, 10, 15 e 25 
μM), apenas GP, GO e GU diminuíram a velocidade da 
respiração estimulada por ADP (estado 3) de maneira dose-
-dependente nas mitocôndrias energizadas com glutamato 
e malato ou succinato, e os três compostos também apre-
sentaram efeito estimulante da respiração de estado 4 com 
o substrato do complexo II, sendo a ordem de potência dos 
efeitos: GO>GU>GP.

Discussão: esses resultados indicam que os ésteres do 
ácido gálico: GP, Go e Gu atuam como desacopladores da 
fosforilação oxidativa mitocondrial, uma vez que estimularam 
a respiração de estado 4 na presença do succinato, e inibem a 
ATP-sintase, devido à inibição da respiração na presença de 
ADP com ambos os substratos da cadeia respiratória.
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EX53 - TOXICIDADE SUBCRÔNICA EM RATOS DA 
ASSOCIAÇÃO DE P-SINEFRINA, EFEDRINA, SA-
LICINA E CAFEÍNA: UMA MISTURA UTILIZADA 
EM PRODUTOS PARA EMAGRECIMENTO

SchMITT, G.c.1; LoReNSI, A.L.2; DALLeGRAve, e.3; 
GARcIA, S.c.1; LeAL, M.B.2; LIMBeRGeR, R.P.1

1. PPGCF UFRGS - Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Farmacêuticas (Avenida Ipiranga, 2752/605)
2. UFRGS - Departamento de Farmacologia da UFRGS (Porto 
Alegre)
3. CITRS - Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do 
Sul (Porto Alegre)

Introdução: A utilização de produtos para emagreci-
mento contendo p-sinefrina (Citrus aurantium) associada 
a substâncias como efedrina, salicina e cafeína é crescente 
e indiscriminada. Sua segurança ainda é pouco conhecida, 
principalmente devido à falta de estudos sobre o potencial 
sinérgico fármaco-toxicológico da mistura e estudos já 
demonstraram a ocorrência de toxicidade aguda em camun-
dongos quando de seu uso.

Objetivo: Avaliar a toxicidade subcrônica da associação 
de p-sinefrina, efedrina, salicina e cafeína em ratos.

Metodologia: Ratos Wistar machos e fêmeas (n=8/grupo) 
foram tratados via oral por gavagem durante 28 dias conse-
cutivos com água (controles) ou com 50, 75, 100 ou 150 mg/
kg da mistura de p-sinefrina, efedrina, salicina e cafeína (pro-
porção de 10:4:6:80, respectivamente, semelhante à utilizada 
em produtos comerciais). Diariamente a massa corporal foi 
mensurada e os animais observados em relação a sinais de 
toxicidade, morbidade e mortalidade. Ao final do período, 
foram sacrificados e necropsiados. Sangue foi coletado para 
análises hematológicas (hematócrito e hemoglobina), bioquí-
micas (creatinina, alanina e aspartato aminotransferase- ALT 
e AST) e de estresse oxidativo (malonildialdeído, tióis totais 
protéicos e glutationa peroxidase). Os resultados foram ana-
lisados por ANOVA/Bonferroni e o protocolo experimental 
previamente aprovado (CEP/UFRGS-2007982). 

Resultados: Nenhuma alteração significativa foi obser-
vada durante a necropsia, nas análises hematológicas e na 
massa corpórea dos animais. Já as análises bioquímicas e de 
estresse oxidativo apresentaram alterações significativas (p)

Discussão: A associação de p-sinefrina, efedrina, salici-
na e cafeína apresenta toxicidade subcrônica, demonstrada 
através de alterações bioquímicas e ocorrência de estresse 
oxidativo, que podem levar a várias patologias. Estudos de 
toxicidade crônica de 90 dias devem ser realizados para um 
melhor entendimento dos efeitos da mistura no organismo 
e melhor esclarecimento do diferente perfil de toxicidade 
apresentado entre machos e fêmeas diante da associação 
destas substâncias.

Agência de Fomento: cnpq

EX54 - AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE NO SISTE-
MA REPRODUTOR E NA CONCENTRAÇÃO DE 
ESPERMATOZÓIDES DE RATOS WISTAR CUJAS 
MÃES FORAM TRATADAS COM vAlERiANA 
OffiCiNAlis DURANTE O PERÍODO DE ORGA-
NOGÊNESE

RIBeIRo, D.M.1; BRANDão, M.A.F.1; PeTeRS, v.M.1; 
GueRRA, M.o.1

1. UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora (José Lourenço 
Kelmer, s/n - Campus Universitário)

Introdução: A valeriana é utilizada na medicina tradicional 
no tratamento de diversas doenças. Os fitoterápicos têm sido 
usados de forma indiscriminada, inclusive entre gestantes, 
embora existam relatos de efeitos em F1 de mães tratadas.

Objetivo: Avaliar o efeito do extrato aquoso de valeriana 
no sistema reprodutor dos filhotes machos de ratas Wistar 
expostas ao extrato durante o período de organogênese.

Metodologia: 40 ratas Wistar adultas prenhes foram di-
vididas em quatro grupos (n=10): controle, tratados 1, 2 e 3 
(T1,T2,T3). O grupo controle recebeu 1ml de água destilada, 
e os grupos tratados receberam extrato aquoso de valeriana 
nas doses 500, 1000 e 2000 mg/kg/dia respectivamente, via 
intragástrica. Todos foram tratados do 8º ao 15º dia de gesta-
ção, período de organogênese. No 28º dia de vida, os filhotes 
(F1) de cada grupo (n=10) foram reunidos em gaiolas com 
ração e água ad libitum e na puberdade os animais foram 
eutanasiados e avaliados peso corporal, dos testículos, epidí-
dimo esquerdo, vesícula seminal vazia e próstata ventral. Foi 
retirada uma amostra de secreção da cauda do epidídimo para 
avaliar a concentração de espermatozóides. o número total 
destes foi obtido pela média de duas contagens na câmara de 
Neubauer. Para a análise estatística foram utilizados os testes 
de ANovA e post hoc de Dunnet (p<0,05).

Resultados: No grupo T2 foi observado redução na 
concentração de espermatozóides (97,1±44,2 x 106 es-
permatozóides/ml) quando comparado ao grupo controle 
(150,0±25,99 x 106 espermatozóides/ml) e no peso relativo 
do epidídimo (0,16±0,0067%) também em relação ao controle 
(0,15±0,011%) (p

Discussão: A redução do número de espermatozóides 
pode ter contribuído para o menor peso do epidídimo. Me-
nor concentração plasmática de testosterona, outro fator que 
poderia diminuir o peso do epidídimo, também o faria com 
vesícula seminal e próstata ventral, o que não ocorreu. cor-
robora a hipótese o fato de Al- Majed e colaboradores terem 
encontrado alteração em DNA e lesão de células germinativas, 
atribuídas a presença de valepotriatos. os resultados obtidos 
neste estudo sugerem que o extrato de valeriana atravessou 
a barreira placentária e atingiu células germinativas do feto. 
há necessidade de realização de mais estudos na gestação 
para avaliar tais efeitos. 

Agência de Fomento: FAPeMIG através da Rede Mineira 
de Ensaios Toxicológicos e Farmacológicos de Produtos Te-
rapêuticos (TOXIFAR) e Centro de Biologia da Reprodução



 246 Toxicologia Experimental

Temas Livres    Poster

EX55 - EXPOSIÇÃO MATERNA A ANDRÓGENO 
ALTERA A EXPRESSÃO DE RECEPTOR DE ESTRÓ-
GENO ALFA NO ÚTERO DA PROLE FEMININA

GueRRA, M.T.2; SILvA, R.F.1; GRoSSMAN, G.3;  
PeTRuSZ, P.3; keMPINAS, W.G.1

1. IBB- Unesp - Instituto de Biociências - Departamento de 
Morfologia-Unesp (Distrito de Rubiao jr. s/n - Botucatu/ SP)
2. Unicamp - Universidade de Campinas (Av. Bertrand Russel, 
s/n - Campinas/SP)
3. UNC - CH - University of North Carolina at Chapel Hill (Cha-
pel Hill - NC)

Introdução: Do nascimento até a puberdade, o mesênqui-
ma uterino de roedores segue um padrão ordenado de dife-
renciação, que resulta na formação do miométrio, do estroma 
endometrial e das glândulas. entre os dias neonatais 12 - 16, 
o útero é programado para adquirir resposta aos hormônios 
sexuais como preparação para a instalação da puberdade. 
embora diversos estudos demonstrem que o desenvolvimento 
glandular uterino pós-natal inicial é hormônio independente, 
a exposição a hormônios esteroides depois do nascimento 
pode comprometer severamente a adenogênese endometrial. 
Além disso, vários estudos relatam que a exposição perinatal 
a andrógenos altera a resposta normal de tecidos uterinos ao 
estrógeno.

objetivo: o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos 
da exposição perinatal ao propionato de testosterona (PT) na 
imunorreatividade do ERα em útero de ratas.

Metodologia: Ratas Wistar prenhes receberam óleo de 
milho (Grupo I/n=8), ou PT, 0,05 mg/kg (Grupo II/n=7), 0,1 
mg/kg (Grupo III/n=9) ou 0,2mg/kg (Grupo IV/n=10), s.c., 
do dia gestacional 12 ao dia pós-natal (DPN) 21. o útero da 
prole foi coletado durante a fase de estro na instalação da 
puberdade e no DPN75. A imunomarcação foi realizada de 
acordo com o método ABc, usando um anticorpo monoclo-
nal de camundongo (1:1000) e foi avaliada de acordo com a 
intensidade de marcação nuclear (epitélio luminal e glandular, 
estroma e miométrio).

Resultados: os resultados mostram uma diminuição na 
intensidade de marcação nuclear para o ERα nos epitélios 
luminal e glandular e miométrio de animais púberes do grupo 
Iv e no epitélio luminal e glandular em animais adultos do 
grupo II. 

Discussão: Podemos concluir que a exposição ao PT reduz 
a expressão de ERα no útero da prole tanto na puberdade 
quanto na idade adulta. A diminuição de resposta dos tecidos 
uterinos ao estrógeno após a exposição perinatal a andróge-
nos tem sido descrita e nossos resultados, pela primeira vez, 
oferece uma possível explicação para esta observação.

Agência de Fomento: FAPeSP, cAPeS, cNPq

EX56 - AVALIAÇÃO DAS FUNÇÕES RENAL E HE-
PÁTICA NA ASSOCIAÇÃO MEDICAMENTOSA DE 
LEVOFLOXACINA E NIMESULIDADA EM RATOS 

MeLo, D.F.A.1; oLIveIRA JúNIoR, o.2; RoSA, A.c.2; 
AMoRIM, W.B.2; PeReIRA, M.e.1; cuNhA, L.c.1

1. NEPET-UFG - Faculdade de Farmácia da Universidade 
Federal de Goiás (Av. Universitária com 1ª Avenida s/n, Setor 
Universitário Goiânia-Goiás)
2. UFG - Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de 
Goiás (Av. Universitária com 1ª Avenida s/n, Setor Universitário 
Goiânia-Goiás)

Introdução: Associações medicamentosas podem ser 
danosas à fisiologia renal e hepática, podendo levar a varia-
dos graus de toxicidade. Alguns grupos de fármacos (e.g.: 
vancomicina, aminoglicosídeos, aciclovir, quimioterápicos, 
contraste radiológico, AINeS) estão mais intensamente en-
volvidos e respondem por elevada morbidade em pacientes 
sob farmacoterapia.

objetivo: Avaliar as implicações renais e hepáticas 
envolvidas na interação de nimesulida e levofloxacina, em 
doses máximas terapêuticas e extrapoladas (2 vezes a dose 
terapêutica).

Metodologia: utilizaram-se ratos Wistar (Rattus nover-
gicus), machos, de 180-240 g, p.o. (gavage), em 7 grupos de 
5 animais cada, assim distribuídos: Grupo 1 (levofloxacina 
6,5 mg/kg); Grupo 2 (nimesulida 1,4 mg/kg); Grupo 3 
(levofloxacina 13 mg/kg); Grupo 4 (nimesulida 2,8 mg/kg); 
Grupo 5 (nimesulida 1,4 mg/kg + levofloxacina 6,5 mg/kg); 
Grupo 6 (nimesulida 2,8 mg/kg + levofloxacina 13 mg/kg) 
e Grupo controle (veículo: solução salina + DMSo 5%). 
Avaliaram-se: parâmetros de evolução ponderal, consumo 
de água, consumo de ração, produção de fezes e produção de 
urina; sinais de toxicidade nos animais (alterações comporta-
mentais); análise da urina: Na+, k+, cl-, uréia e creatinina e 
bioquímica do sérica: AST, ALT, bilirrubina total, bilirrubina 
direta, fosfatase alcalina, uréia, creatinina, Na+, k+, cl-, 
proteínas totais e albumina. consideraram-se diferenças 
estatísticas (ANOVA e teste t de Student para p < 0,05, em 
relação ao grupo controle).

Resultados: Redução da bilirrubina total e direta, e potás-
sio séricos para os animais do Grupo 3; redução do potássio 
sérico para os grupos 3, 4 e 5 e redução da creatinina sérica 
para os animais do grupo 6, sugerindo alterações nas funções 
hepática e renal. os demais parâmetros bioquímicos não apre-
sentaram diferenças significativas. Em relação à uranálise, 
observou-se aumento da excreção de potássio para os animais 
do grupo 6. Não houve alteração signicativa dos grupos 1 e 
2 em relação ao controle.

Discussão: Pelos resultados obtidos, infere-se que, neste 
modelo experimental, os fármacos nimesulida e levofloxaci-
no, quando administrados isoladamente, em doses terapêu-
ticas máximas, são seguros. Em doses maiores, isolados ou 
associados, alterações bioquímicas, sugestivas de alterações 
fisiopatológicas parecem começar a ocorrer. Estudos adicio-
nais em longo prazo poderão determinar o potencial de nefro 
e/ou hepatotoxicidade de fluorquinolonas e AINEs.
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EX57 - EXPOSIÇÃO CRÔNICA AO ÉTER DE PE-
TRÓLEO E XILENO: ESTUDO EXPERIMENTAL 
EM RATOS 

LoSS, c.G.1; BReDA, F.R.1; FIoReNTIN, T.R.1; coPPe, 
B.c.1; eckeR, A.1; RoMAN, S.S.1

1. URI - Universidade Regional Integrada -URI -Campus de 
Erechim (Av. Sete de Setembro, 1621)

Introdução: o aumento industrial de produtos químicos 
provoca riscos ocupacionais e cresce a preocupação em 
relação aos potenciais efeitos adversos desses compostos.

objetivo: com esse intuito buscou-se analisar os possí-
veis efeitos toxicológicos do éter de petróleo, um solvente 
orgânico com as mesmas propriedades do xileno.

Metodologia: 15 ratos fêmeas foram divididos em grupo 
controle e grupos expostos ao xileno ou éter de petróleo por 
um período de 15 dias. No horário previsto para a exposição, 
os animais eram transferidos para caixas de propileno com a 
superfície fechada com vidro, contendo no interior um frasco 
com algodão embebido em cerca de 40ml do devido solvente, 
sendo expostos ao solvente 3h/dia ao mesmo horário e sinais 
clínicos de toxicidade foram observados. O grupo controle foi 
manipulado igualmente, porém exposto ao ar ambiente. No 
16º dia todos os animais foram eutanasiados em câmera de 
co2 e o abdômem incisado para coleta do pulmão, fígado e 
rim. Os órgãos foram processados em parafina, corados com 
he e analisados em microscopia óptica. os dados histológi-
cos foram registrados em escores de 0 a 4 de acordo com a 
intensidade da lesão tecidual.

Resultados: Na análise histológica do fígado de animais 
expostos ao éter de petróleo observaram-se degenerações ce-
lulares reversíveis causadas pelo acúmulo de água no interior 
das células, formando vacúolos citoplasmáticos em relação 
aos animais do grupo controle. No rim dos animais expostos 
ao éter de petróleo observou-se uma leve desestruturação 
nos túbulos contorcidos distais com diferença significativa 
em relação ao grupo éter e xilol. Na análise pulmonar dos 
animais do grupo exposto ao éter foi visto menor intensidade 
morfológica nos escores quanto a regiões com desestrutura-
ção alveolar, do epitélio bronquiolar e presença de fibrose e 
hemorragias.

Discussão: Frente aos resultados, o grupo exposto ao 
éter apresentou maiores danos renais e hepáticos comparado 
aos grupos controle e xilol. Contudo, na análise pulmonar, 
observou-se que o grupo exposto ao xilol apresentou maiores 
danos comparando ao éter. Dessa forma é aconselhável o uso 
do éter de petróleo nos laboratórios de histologia pelo fato de 
ter apresentado alterações morfológicas pulmonares de menor 
intensidade com relação ao grupo controle e xilol.

Agência de Fomento: uRI-erechim

EX58 - EFEITOS DA ABAMECTINA NA BIOE-
NERGÉTICA DE MITOCÔNDRIAS ISOLADAS DE 
FÍGADO DE RATO

ZANoLI, J.c.c.1; MAIoLI, M.A.1; MeDeIRoS, h.c.D.1; 
MARchIoRI, c.M.1; MINGATTo, F.e.1

1. Unesp Dracena - Campus Experimental de Dracena (Rodovia 
Com. João Ribeiro de Barros, km 651 - Dracena, SP, Brasil)

Introdução: Abamectina é uma lactona macrocíclica per-
tencente à família das avermectinas, utilizada mundialmente 
como agente antiparasitário em animais de criação e esti-
mação, além do emprego agrícola como princípio ativo dos 
inseticidas e nematicidas. Mitocôndrias são responsáveis pela 
conversão da energia liberada pelo transporte de elétrons e 
armazenamento como energia de ligação na molécula de ATP, 
um componente metabólico essencial. Interferências em sua 
síntese ou utilização caracterizam mecanismos pelos quais os 
xenobióticos podem expressar toxicidade aguda ou crônica. 

objetivo: Neste trabalho, foram avaliados os efeitos da 
abamectina na bioenergética de mitocôndrias isoladas de 
fígado de rato.

Metodologia: As mitocôndrias foram isoladas por centri-
fugação diferencial e a proteína mitocondrial foi determinada 
utilizando-se a reação do biureto e albumina de soro bovino 
como padrão. O consumo de oxigênio foi monitorado em 
oxímetro equipado com eletrodo de oxigênio do tipo Clark 
a 30ºC usando-se mitocôndrias energizadas com 5 mM de 
glutamato mais 5 mM malato (complexo I) ou 5 mM de suc-
cinato (complexo II). O potencial elétrico de membrana das 
mitocôndrias foi determinado monitorando-se as variações 
de fluorescência promovidas pela captação de safranina O. 
A síntese de ATP foi determinada por quimioluminescência 
pelo sistema luciferina-luciferase e a atividade da Fo-F1 
ATPase foi determinada pela quantidade de fosfato liberado 
em preparações de mitocôndrias intactas desacopladas e mi-
tocôndrias rompidas por congelamento e descongelamento.

Resultados: Nas concentrações utilizadas (5, 10, 15 e 
25 μM), abamectina causou inibição significativa da cadeia 
respiratória em mitocôndrias energizadas com ambos os 
substratos de maneira dose-dependente, sem afetar o poten-
cial de membrana, comportando-se de maneira semelhante à 
oligomicina e ao atractilosídeo, e a inibição foi revertida pelo 
desacoplador cccP. A abamectina diminuiu os níveis de ATP 
e inibiu a atividade da Fo-F1 ATPase tanto em mitocôndrias 
intactas desacopladas quanto nas mitocôndrias rompidas.

Discussão: os resultados indicam que a abamectina atua 
como um inibidor da fosforilação oxidativa mitocondrial, 
provavelmente como resultado de sua ação direta sobre a Fo-
F1 ATPase e/ou sobre o translocador de ADP/ATP. A inibição 
mais acentuada da atividade fosfohidrolase em mitocôndrias 
intactas desacopladas do que em mitocôndrias rompidas su-
gere que a abamectina atuou inibindo mais especificamente 
o translocador de ADP/ATP do que a Fo-F1 ATPase.
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EX59 - EFEITOS DO EXTRATO ETANÓLICO DA 
RAIZ DE PfAffiA glOMERATA (SPRENG.) PE-
DERSEN SOBRE O TECIDO HEPÁTICO DE CA-
MUNDONGOS ADULTOS

MATTA1, A.P.L.F.1; MATTA, S.L.P.1; LeITe, J.P.v.1; 
RochA, J.S.1; BAêTA, J.v.P.B.1; ReIS, S.M.1; LIMA, 
J.M.S.1; GoNçALveS, R.R.v.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Avenida Peter Henry 
Rolfs, sem número, Campus Universitário - Viçosa)

Introdução: As raízes e folhas de Pfaffia glomerata 
apresentam propriedades afrodisíacas, tranqüilizantes e 
antiinflamatórias. Em estudos de avaliação toxicológica 
envolvendo plantas medicinais, a morfometria do fígado é 
o primeiro parâmetro utilizado para verificar possível toxi-
cidade da espécie.

objetivo: Nesse trabalho, buscou-se avaliar os efeitos do 
extrato etanólico de Pfaffia glomerata sobre o tecido hepático 
de camundongos adultos.

Metodologia: Foram utilizados 28 animais divididos em 
4 grupos (n=7).o grupo 1 recebeu apenas água, o grupo 2 
recebeu dimetilsulfóxido (DMSO) e os grupos 3 e 4 recebe-
ram 300 e 400mg/Kg de peso corporal do extrato diluídos 
em 0,2mL de DMSO, respectivamente. O tratamento foi 
feito por gavagem e teve duração de 42 dias consecutivos, 
sendo os animais avaliados nas suas condições biométricas 
e em seguida eutanasiados. Registrou-se o peso corporal e 
hepático e a partir desses dois dados o índice hepatossomático 
(IhS). Preparações do fígado incluídas em metacrilato foram 
coradas com azul de toluidina/borato de sódio e avaliadas sob 
microscopia de luz, utilizando-se o programa Image Pro-Plus. 
Registrou-se a proporção de núcleos de hepatócitos mononu-
cleados e binucleados, de citoplasma, de capilar sinusóide, 
de macrófagos e de gotículas lipídicas, contando-se 2.110 
pontos sobre dez campos aleatórios do fígado, e medidos 30 
núcleos de hepatócitos de cada animal. Análise de variância 
(ANovA), seguida pelo teste de Newman-keuls, foi usada 
para comparar médias entre os grupos experimentais.

Resultados: observou-se diminuição no IhS, nos diâ-
metros dos hepatócitos, e aumento no peso corporal e na 
proporção de macrófagos nos grupos 2, 3 e 4 em relação a G1. 
o grupo 4 apresentou diminuição na proporção de núcleos 
mononucleados, de citoplasma e aumento na proporção de 
núcleos binucleados e de gotículas lipídicas.

Discussão: A diminuição do IhS (proporção de peso 
corporal alocado em massa hepática) nos grupos 2, 3 e 4 
reflete o aumento de peso corporal que os grupos citados 
tiveram. o aumento de gotículas lipídicas é chamado de 
esteatose e está relacionado com desordens metabólicas do 
órgão. A associação da diminuição do diâmetro nuclear e do 
aumento na proporção de macrófagos sugere efeitos tóxicos 
do DMSo ao fígado. Associado a esses resultados, o aumento 
na proporção de lipídeos e redução do citoplasma, indica que 
os efeitos do DMSo foram potencializados nos animais do 
grupo que recebeu 400mg/Kg de Pfaffia glomerata.

Agência de Fomento: cAPeS e FAPeMIG

EX60 - EFEITOS DO EXTRATO ETANÓLICO DA 
RAIZ DE PfAffiA glOMERATA (SPRENG.) PE-
DERSEN SOBRE O PARÊNQUIMA TESTICULAR 
DE CAMUNDONGOS ADULTOS

MATTA1, A.P.L.F.1; MATTA, S.L.P.1; LeITe, J.P.v.1; 
RochA, J.S.1; BAêTA, J.v.P.B.1; ReIS, S.M.1; LIMA, 
J.M.S.1; coSTA, k.L.c.1; SILveIRA, J.A.1; cARvALho, 
F.A.R.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Avenida Peter Henry 
Rolfs, sem número, Campus Universitário - Viçosa)

Introdução: Pfaffia glomerata, é uma das espécies utili-
zadas na medicina popular brasileira como afrodisíaco. Do 
ponto de vista toxicológico, deve-se considerar que uma plan-
ta medicinal não tem apenas efeitos imediatos e facilmente 
correlacionados com a sua ingestão, mas também aqueles que 
se instalam em longo prazo de forma assintomática.

Objetivo: Buscou-se avaliar os efeitos do extrato de Pfa-
ffia glomerata sobre o parênquima testicular de camundongos 
adultos, sendo avaliados o peso corporal, testicular e do 
parênquima, diâmetro tubular, altura do epitélio seminífero, 
comprimento total de túbulo (cTT/m), comprimento de túbu-
lo por grama de testículo (cTTm/g), proporção (%) e volume 
(ml) de túbulo e intertúbulo e índice tubulossomático (ITS).

Metodologia: Foram utilizados 20 animais divididos em 
4 grupos (n=5). o grupo 1 recebeu apenas água, o grupo 2 
dimetilsulfóxido (DMSO) e os grupos 3 e 4 receberam 300 e 
400mg/Kg de peso corporal do extrato diluídos em 0,2 mL de 
DMSo, respectivamente. o tratamento foi feito por gavagem 
e teve duração de 42 dias. Preparações do testículo incluídas 
em metacrilato foram coradas com azul de toluidina/borato 
de sódio e avaliadas sob microscopia de luz, utilizando-se o 
programa Image Pro-Plus. Análise de variância (ANovA), 
seguida pelo teste de Newman-keuls, foi usada para comparar 
médias entre os grupos experimentais.

Resultados: A proporção de túbulos diminuiu nos grupos 
2 e 3 em relação ao 1. O diâmetro tubular, a altura do epitélio 
seminífero e o ITS reduziram nos grupos que receberam as 
duas concentrações do extrato, enquanto que o CTTm/g au-
mentou nos mesmos. Animais dos grupos 1 e 2 apresentaram 
túbulos íntegros com as células germinativas bem preser-
vadas e epitélio seminífero bem organizado determinando 
um arranjo normal. Animais dos grupos 3 e 4 apresentaram 
vacúolos citoplasmáticos nas células de Sertoli ao longo do 
epitélio seminífero, além de descamação e desorganização 
do epitélio seminífero.

Discussão: em investigações envolvendo a função testi-
cular, a quantificação histológica do parênquima testicular, a 
medida do diâmetro tubular e a altura do epitélio seminífero 
são abordagens utilizadas como indicador da atividade esper-
matogênica. A administração do extrato etanólico de Pfaffia 
glomerata nas concentrações de 300 e 400mg/Kg causou 
alterações no parênquima testicular, sugerindo efeitos tóxicos 
à espermatogênese.

Agência de Fomento: cAPeS e FAPeMIG



M
icrobiologia Industrial

 Toxicologia Experimental 249

Poster    Temas Livres

EX61 - TBT ALTERA PRESSÃO DE PERFUSÃO 
CORONARIANA EM CORAÇÕES CORAÇÕES DE 
RATAS iN viTRO

DeLGADo FILho, v.S.1; MoySÉS, M.R.1; GRAceLI, 
J.B.1

1. UFES - Universidade Federal do Espírito Santo (Av. Marechal 
Campos, 1468, Prédio Básico 1, Maruípe, Vitória, ES)

Introdução: compostos organoestânicos (oT) podem 
afetar esteroidogênese, alterando parâmetros reprodutivos, 
tornando moluscos estéreis pelo desenvolvimento do impos-
sex. Essa disfunção pode atingir a reprodução de mamíferos, 
afetando estruturas gonadais. Ademais, estrogênio é um dos 
esteróides envolvidos na regulação da função reprodutiva, 
além de possuir ações cardioprotetoras.

Objetivo: Avaliar influência dos OT na função coronaria-
na, em função de alterações nos hormônios sexuais.

Metodologia: Ratas Wistar (±200g;±3 meses de idade) fér-
teis foram divididas, aleatoriamente, em: 1)controle (coN, 
n=8, tratados com veículo, por gavagem); 2)Tratadas com 
tributilestanho (TBT, n=8, 80ng/Kg, diluído em etanol). Após 
15 dias de tratamento diário, avaliamos a pressão de percussão 
coronariana basal (PPC), a freqüência de marcapasso (FC), a 
derivada de pressão/derivada tempo (dP/dt max) pelo método 
de Langerdorff modificado, a dosagem sérica de 17β-estraiol 
(E2), de progesterona (P4) e o índice de hipertrofia ventricular 
cardíaca (peso seco de cada câmara/peso corporal). Dados 
foram expressos em média±epm, seguidos pelo teste t Student 
(não pareado, p

Resultados: observamos aumento da PPc, redução Fc 
e da dP/dt max no TBT (117.0±6.5mmHg, 195.0±3.7bpm, 
-1562.0±73.7, p

Discussão: esses resultados sugerem que alterações 
séricas nos hormônios gonodais femininos, causadas por 
OT, afetam a PPC e causam hipertrófica cardíaca, sugerindo 
como fatores de risco para doenças cardiovasculares em de 
ratas em idade fértil.

Agência de Fomento: FAPeS

EX62 - EFEITOS DO FUNGICIDA TEBUCONAZOL 
SOBRE A MORFOMETRIA DOS TÚBULOS SEMI-
NÍFEROS DO MORCEGO DA FRUTA ARTibEUs 
liTURATUs (OLFERS, 1818)

MIRANDA, D.c.1; LeITe, e.R.S.1; ANDRADe, D.v.2; 
cARvALho, T.F.2; MAchADo, R.A.c.2; SoAReS, M.2; 
NeveS, M.M.1; MATTA, S.L.P.1; FReITAS, M.B.D.2

1. UFV - Dep. de Biologia Geral - Universidade Federal de 
Viçosa (Av. Peter Henry Rolfs, s/n - Campus Universitário s/n - 
36570-000 – Viçosa – MG)
2. UFV - Dep. de Biologia Animal, Universidade Federal de 
Viçosa (Av. Peter Henry Rolfs, s/n - Campus Universitário s/n - 
36570-000 – Viçosa – MG)

Introdução: Morcegos frugívoros são cruciais para a dinâ-
mica de florestas tropicais, sendo dispersores de sementes de 
várias plantas pioneiras. como esses animais são comumente 
vistos em pomares destinados à produção, devido principal-
mente à destruição do seu habitat natural.

objetivo: o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do 
fungicida Tebuconazol sobre o testículo de morcegos Artibeus 
lituratus, considerando a morfometria do túbulo seminífero.

Metodologia: Morcegos machos (n=19), pesando em 
média 76,8±4,9g, foram coletados no Campus da UFV em 
Viçosa/MG, entre agosto e dezembro de 2009. A coleta foi 
autorizada pelo IBAMA (1936505) e pelo IEF (121/06). 
os animais foram divididos em três grupos, sendo que ao 
controle (G1) forneceu-se alimentos contendo espalhante 
adesivo Polioxietileno Alquil Fenol Éter (200g/L; n=7) por 
sete dias, enquanto que animais tratados receberam alimentos 
imersos em calda contendo espalhante adesivo e Tebuconazol 
(1mL/L) por sete dias (G2; n=6) e por 30 dias (G3; n=6). A 
dosagem do fungicida foi a mesma sugerida para a aplicação 
nos campos de cultivo de frutas. Após o tratamento, os ani-
mais foram pesados e eutanasiados por decapitação, sendo 
os testículos coletados, pesados, fixados com formalina 
de Carson e posteriormente transferidos para álcool 70%. 
Preparações testiculares incluídas em resina foram coradas 
com azul de toluidina e avaliadas em microscopia de luz. 
Registrou-se a proporção volumétrica dos elementos do 
parênquima testicular (2.420 pontos/animal) e calculou-se 
o índice gonadossomático (IGS). Mediu-se o diâmetro dos 
túbulos seminíferos e a altura do epitélio tubular utilizando-se 
o programa Image Pro-Plus. As médias entre os grupos foram 
comparadas pelo teste de Newman-keuls a 5%.

Resultados: os percentuais médios da proporção volumé-
trica para túbulo, intertúbulo, epitélio, lume e túnica própria 
não apresentaram diferenças entre os grupos (p>0,05), assim 
como as médias de diâmetro tubular e altura de epitélio. 
embora não tenha sido observada diferença entre as médias 
dos grupos para peso corporal (p>0,05), houve redução no 
peso testicular e no IGS dos animais do G3 em relação ao G2.

Discussão: Pode-se concluir que a exposição dos animais 
ao fungicida Tebuconazol por sete ou 30 dias não alterou 
parâmetros tubulares, porém com 30 dias já são observados 
efeitos sobre o peso testicular e o IGS.

Agência de Fomento: cNPq e Fapemig
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EX63 - MORFOMETRIA DO TÚBULO SEMINÍFE-
RO DO MORCEGO DA FRUTA ARTibEUs liTURA-
TUs (OLFERS, 1818) TRATADOS COM O FUNGICI-
DA MANCOZEB BR®

MIRANDA, D.c.1; LeITe, e.R.S.1; ANDRADe, D.v.2; 
cARvALho, T.F.2; MAchADo, R.A.c.2; BARRoS, 
M.S.2; MATTA, S.L.P.1; FReITAS, M.B.D.1

1. UFV - Dep. de Biologia Geral - Universidade Federal de 
Viçosa (Av. Peter Henry Rolfs, s/n - Campus Universitário s/n - 
36570-000 – Viçosa – MG)
2. UFV - Dep. de Biologia Animal, Universidade Federal de 
Viçosa (Av. Peter Henry Rolfs, s/n - Campus Universitário s/n - 
36570-000 – Viçosa – MG)

Introdução: A utilização crescente e indiscriminada de 
vários tipos de agrotóxicos tem despertado o interesse da comu-
nidade científica, devido os efeitos adversos destes compostos 
sobre os animais e o ambiente. Morcegos frugívoros são cru-
ciais para a dinâmica de florestas tropicais, sendo dispersores 
de sementes de várias plantas pioneiras. esses animais são 
comumente vistos em pomares destinados à produção, devido 
principalmente à destruição do seu habitat natural.

objetivo: o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do 
fungicida ditiocarbamato Mancozeb sobre a morfometria do 
túbulo seminífero de Artibeus lituratus.

Metodologia: Morcegos machos (n=13), pesando em média 
76,6±5,05g, foram coletados no Campus da UFV em Viçosa/
MG, entre os meses de agosto a dezembro de 2009. A coleta 
foi autorizada pelo IBAMA (1936505) e pelo IEF (121/06). Os 
animais foram divididos em dois grupos, sendo que o controle 
(G1) recebeu alimentos contendo o espalhante adesivo Polio-
xietileno Alquil Fenol Éter 200g/L (n=7) por sete dias. Já ao 
G2 (n=6) forneceu-se alimentos imersos em calda contendo 
espalhante adesivo (200g/L) e Mancozeb (2g/L), também por 
sete dias. A dosagem do fungicida é a mesma sugerida para 
a aplicação nos campos de cultivo de frutas. No 8° dia, os 
animais foram pesados e eutanasiados por decapitação, sendo 
os testículos coletados, pesados e fixados em formalina de 
carson. Posteriormente eles foram desidratados e incluídos 
em resina, sendo os cortes histológicos corados com azul de 
toluidina e avaliados em microscopia de luz. Registrou-se a 
proporção volumétrica dos elementos do parênquima testicular 
(2.420 pontos/animal) e calculou-se o índice gonadossomático 
(IGS). Mediu-se o diâmetro dos túbulos seminíferos e a altura 
do epitélio tubular utilizando-se, para ambas as análises, o 
programa Image Pro-Plus. As médias entre os grupos foram 
comparadas pelo teste de Newman-keuls a 5%.

Resultados: Não foram observadas diferenças entre as 
médias dos pesos corporal e das gônadas, dos parâmetros 
tubulares altura do epitélio e diâmetro tubular, bem como 
dos percentuais volumétricos de túbulo, intertúbulo, epitélio, 
lume e túnica própria e do IGS (p>0,05).

Discussão: como pesquisas têm demonstrado alterações 
testiculares em ratos expostos cronicamente a fungicidas, 
pode-se concluir que sete dias de exposição ao Mancozeb 
não foi suficiente para interferir nos parâmetros morfomé-
tricos tubulares. Novos estudos devem ser realizados com 
este fungicida considerando um tempo maior de exposição. 

Agência de Fomento: cNPq, Fapemig

EX64 - A EXPOSIÇÃO PERINATAL AO GLIFOSATO 
ALTERA O DESENVOLVIMENTO E A FUNÇÃO 
REPRODUTIVA E O COMPORTAMENTO SEXUAL

RoMANo, M.A.2,1; RoMANo, R.M.3; SANToS, L.D.2; 
WISNIeWSkI, P.2; cAMPoS, D.A.2; BeRNARDI, 
M.M.1; FuRTADo, P.v.1; oLIveIRA, c.A.1

1. FMVZ USP - Universidade de São Paulo (Av. Prof. Dr. Orlan-
do Marques de Paiva, 87 CEP 05508 270 - Cidade Universitária)
2. UNICENTRO PR - Universidade Estadual do Centro Oeste 
(Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 Guarapuava PR CEP 
85040-080)
3. ICB USP - Universidade de São Paulo (Av. Prof. Lineu Prestes, 
2415 - Cidade Universitária - SP)

Introdução: estudos prévios demonstraram que o herbi-
cida glifosato apresenta toxicidade reprodutiva, mesmo em 
quantidades reduzidas.

Objetivo: Assim, avaliamos se a exposição ao glifosato 
durante o período da diferenciação sexual hipotalâmica 
causa alterações sobre o desenvolvimento reprodutivo da 
prole masculina.

Metodologia: Para isso, fêmeas Wistar receberam 0 ou 50 
mg/kg de glifosato do DG18 ao PND5 e os filhotes machos 
foram acompanhados até o PND53. Avaliou-se: peso e sexo 
da ninhada; crescimento; peso e idade à puberdade; peso tes-
ticular, epididimal e das glândulas vesiculares; morfometria 
testicular; expressão gênica de LH e FSH; concentrações 
séricas de FSh, Lh, testosterona e estradiol; produção, re-
serva e tempo de trânsito espermático; e orientação sexual 
(8 animais/grupo/procedimento). Analisou-se pelo teste 
t-Student (diferença se p<0,05).

Resultados: o peso da prole das fêmeas tratadas foi maior, 
embora o número de filhotes tenha sido menor. A porcentagem 
de nascimento de machos também foi menor. A puberdade foi 
antecipada e com peso corporal menor, apesar de não ter ocor-
rido alterações no crescimento destes indivíduos. o mRNA, 
a proteína hipofisária e o LH sérico foram aumentados. Já 
o FSH sérico e sua proteína hipofisária não foram afetados, 
embora o mRNA esteja elevado no tratamento. A testosterona 
e o estradiol séricos se elevaram. o peso dos epidídimos e 
da vesícula seminal drenada foram maiores. A morfometria 
dos túbulos seminíferos indicou maior espessura do epité-
lio germinativo, com redução do lúmen tubular. A análise 
espermática mostrou maior produção espermática diária e 
maior estoque de espermatozóides, com trânsito aumentado. 
A orientação sexual revelou maior preferência pelas fêmeas.

Discussão: concluímos que o herbicida glifosato admi-
nistrado no período de diferenciação sexual hipotalâmica 
causa modificações no desenvolvimento da puberdade, com 
alterações na produção de Lh, de testosterona e estradiol, 
com consequências sobre a morfologia testicular, produção 
espermática e orientação sexual dos animais em estudo.

Agência de Fomento: conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico CNPq Processo 151485/ 
2010-0
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EX65 - O HERBICIDA S-METOLACLOR ANTECIPA 
A PUBERDADE E ELEVA AS CONCENTRAÇÕES 
DE TESTOSTERONA E ESTRADIOL

MAThIAS, F.T.1; SLeIMAN, h.k.1; RoMANo, R.M.2; 
oLIveIRA, c.A.3; FuRTADo, P.v.3; RoMANo, M.A.3,1

1. UNICENTRO PR - Universidade Estadual do Centro Oeste 
(Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 - Guarapuava PR CEP 
85-040-080.)
2. ICB USP - Universidade de São Paulo (Av. Prof. Lineu Prestes, 
2415 - Cidade Universitária - SP)
3. FMVZ USP - Universidade de São Paulo (Av. Prof. Dr. Orlan-
do Marques de Paiva, 87 CEP 05508 270 - Cidade Universitária)

Introdução: A detecção de resíduos de pesticidas no soro, 
líquido folicular e plasma seminal humanos juntamente com 
a suposta queda da qualidade seminal, evidenciam a preocu-
pação de que os contaminantes ambientais estejam afetando 
a fertilidade humana. o herbicida S-metolachlor pertencente 
ao grupo da chloroacetanilida é amplamente usado na agri-
cultura, sendo relacionado com o aumento da atividade da 
enzima aromatase in vitro.

objetivo: o objetivo deste estudo é avaliar o potencial 
efeito do herbicida S-metolachlor in vivo utilizando-se ratos 
pré-púberes como modelo experimental.

Metodologia: Os animais receberam 0 (controle), 5 (MT5) 
ou 50 (MT 50) mg/kg de metolacloro do PND23 ao PND53 
e avaliou-se o crescimento, o peso e a idade à puberdade, 
a morfometria dos túbulos seminíferos, e as concentrações 
séricas de testosterona e estradiol (10 animais/grupo/pro-
cedimento). Analisou-se pela ANOVA e pós teste de Tukey 
(diferença se p<0,05).

Resultados: houve antecipação no início da puberdade 
nos grupos MT5 e MT50, com concomitante redução do peso 
nesse período, embora não tenha ocorrido diferença no cres-
cimento entre os grupos. o peso da vesícula seminal repleta 
não diferiu, mas os grupos MT5 e MT50 apresentaram maior 
volume de fluido. O peso dos testículos não foi alterado, mas 
a sua morfologia denotou maio diâmetro tubular no MT50, 
apresentando maior número de células. A concentração sérica 
de testosterona aumentou em 88% e o estradiol em 300% no 
grupo MT50 em realção aos demais.

Discussão: Este estudo sugere que a exposição pré-púbere 
ao herbicida metolacloro amadurece precocemente o eixo 
hipotálamo-hipófise-gônadas com consequências sobre os 
tecidos reprodutivos, podendo-se concluir que ele causa 
atividade desreguladora endócrina in vivo.

Agência de Fomento: conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico CNPq 151485/2010-0, e 
Fundação Araucária.

EX66 - AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE ORAL AGU-
DA E ATIVIDADE DIURÉTICA DE CElTis igUA-
NAEA (jACq). sARgENT

PeReIRA, M.e.1; GoNçALveS, N.Z.1; cuNhA, L.c.1; 
coSTA, e.A.1; LINo JuNIoR, R.S.1

1. UFG - Faculdade Federal de Goiás (NEPET-Av. Universitária 
com 1a. Avenida, s/n-Setor Universitário Goiânia)

Introdução: A Celtis iguanaea (Jacq.) Sargent é conhe-
cida por esporão-de-galo, tela, taleira, sarã, gurrupiá ou 
gumbixava. Pertence à família Ulmaceae e é caracterizada 
como arbusto ou pequena árvore, de copa globosa, com 
ramos geralmente em forma de zig-zag e compridos (7 m). 
em pesquisa feita no estado de Goiás achou-se a indicação 
de esporão-de-galo para tratamento de bexiga, rins (cálculos 
renais e pielonefrite) e urina. Relatos populares no estado de 
Goiás indicam o uso do esporão-de-galo na forma de chá ou 
abafado de suas folhas, para o tratamento de várias queixas 
tais como, dores no corpo, reumatismo, dores no peito, asma, 
cólicas, má-digestão, como diurética e no tratamento de 
infecções urinárias.

objetivo: Neste estudo, buscou-se investigar a atividade 
diurética e determinar a toxicidade aguda do extrato aquoso 
das folhas de Celtis iguanaea (Jacq.) Sargent.

Metodologia: O extrato aquoso de C. iguananea foi testa-
do em ratos Wistar visando averiguar a atividade diurética em 
dose única através do efeito do mesmo sobre o volume uriná-
rio e produtos do metabolismo endógeno (uréia e creatinina) 
e averiguar a atividade diurética em dose múltipla através do 
efeito sobre o volume urinário e na produção de eletrólitos 
(sódio e potássio) e, e em ratos Wistar e camundongos Swiss 
a fim de testar sua toxicidade aguda segundo a OECD 423.

Resultados: O extrato aquoso de esporão- de- galo nas 
suas três doses (70, 200 e 600 mg/kg) não apresentou di-
ferença estatisticamente significativa no volume diário de 
excreção urinária no teste de atividade diurética em dose 
múltipla, e também em nenhum tempo de coleta de excreção 
urinária dentro de 24 h após dose única. O extrato não gerou 
letalidade nos animais, mas os achados histopatológicos su-
geriram nefrotoxicidade, cardiotoxicidade e hepatotoxicidade 
no teste de toxicidade aguda.

Discussão: O extrato foi enquadrado na Classe 5 (subs-
tância com DL50 superior a 2000 mg/kg e menor que 5000 
mg/kg), sendo considerado de baixa toxicidade, mas foram 
encontradas alterações histopatológicas. e o estudo não 
confirmou a atividade diurética do extrato.
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EX67 - EFEITOS NA ESFERA REPRODUTIVA DO 
ÓLEO ESSENCIAL DE MENTHA CRisPA L. EM 
RATOS

GueRRA, k.S.S.B.1; MouRão, c.o.1; cuNhA, 
M.M.F.1; oLIveIRA, A.e.F.1; MAIA, M.B.S.2; 
SchWARZ, A.1

1. UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Av. 
General Gustavo Cordeiro de Farias, s/n. Bairro Petrópolis, 
Natal-RN, 590101)
2. UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (Av. Prof. 
Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 
50670-901)

Introdução: Mentha crispa L. (Lamiaceae), erva co-
nhecida como “hortelã-da-folha-miúda”, é utilizada como 
planta aromática e medicinal na forma de chás e temperos e 
nas indústrias de chicletes, pasta de dentes e farmacêuticas. 
Exerce ação tônica e estimulante sobre o aparelho digestivo, 
é anti-séptica, ligeiramente anestésica e anti-parasitária.

objetivo: Não há relatos na literatura sobre os seus efeitos 
na gestação e no feto, sendo esse o objetivo do estudo. No dia 
01 de gestação (DG01) 24 ratas prenhes foram divididas em 
quatro grupos: um grupo controle e três grupos experimentais 
(n=6/grupo). Os grupos experimentais (EXP) receberam, 
por gavagem, 10, 25 ou 50 µg/kg/dia do óleo essencial de 
M. crispa dissolvido em água destilada e tween 80 (20µL 
de tween 80 para 1mL de solução) do dia 04 ao dia 15 da 
gestação. o grupo controle recebeu uma solução aquosa de 
tween 80 (20µL de tween 80 para 1mL de água). Durante o 
período da gestação foram mensurados o peso corporal, con-
sumo de ração e ingestão hídrica. No DG20 as fêmeas foram 
anestesiadas com tiopental (70mg/kg). Após laparotomia e 
exteriorização dos cornos uterinos o desempenho reprodutivo 
foi avaliado. De cada ninhada quatro fetos foram empregados 
para o estudo de malformações viscerais e outros quatro para 
o estudo de malformações esqueléticas.

Resultados: A análise estatística empregada (ANovA) 
revelou ausência de alterações no peso corporal, ganho de 
peso corporal, ingestão de água e ração, razões peso órgão/
peso corporal de fígado, rins, pâncreas e baço das ratas pre-
nhes. o desempenho reprodutivo (peso da ninhada, número 
de filhotes, peso de ovários e do cálculo das taxas de perda 
pré-implantação, pós-implantação, fetos vivos e de implan-
tação) não foi diferente entre os grupos tratados e controle. 
As análises esquelética e visceral revelaram ausência de mal-
formações nos fetos expostos. Entretanto, a análise visceral 
revelou hemorragia discreta: no encéfalo (2 fetos do grupo 
EXP10 e 1 feto do grupo EXP50), fígado (8 fetos do grupo 
EXP10, 7 fetos do grupo EXP25 e 4 fetos do grupo EXP50), 
rim (6 fetos do grupo EXP10, 7 fetos do grupo EXP25 e 4 
fetos do grupo EXP50) e vasos sanguíneos (4 fetos do grupo 
EXP10, 7 fetos do grupo EXP25 e 2 fetos do grupo EXP50).

Discussão: o estudo mostrou que o óleo essencial não foi 
capaz de promover toxicidade nem alterações no desempenho 
reprodutivo nas ratas prenhes.

Conclusão: O estudo provocou leve fetotoxicidade reve-
lada pela presença de hemorragias discretas em fígado, rim 
e vasos sanguíneos próximos do coração.

EX 68 - EFEITO PROTETOR DA POLPA DO PI-
QUIÁ (CARyOCAR villOsUM) SOBRE A GENO-
TOXICIDADE INDUZIDA PELA DOXORRUBICINA 
EM CÉLULAS CARDÍACAS DE RATOS

ALMeIDA, M.R.1; AISSA, A.F.1; DARIN, J.D.c.1; MeR-
cADANTe, A.Z.2; chISTÉ, R.c.2; ANTuNeS, L.M.G.1; 
BIANchI, M.L.P.1

1. FCFRP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto-USP (Av. do Café, s/n. Ribeirão Preto/SP)
2. FEA-Unicamp - Faculdade de Engenharia de Alimentos-Uni-
camp (Cx. Postal 6121, 13083-862, Campinas, SP)

Introdução: A doxorrubicina (DXR) é um fármaco da 
classe das antraciclinas amplamente utilizado no tratamento 
de vários tipos de cânceres, entretanto, a principal limitação 
clínica do uso da DXR é a indução de cardiotoxicidade. O 
piquiá (caryocar villosum) é uma árvore que se encontra 
amplamente distribuída pela América tropical, principalmente 
na região da floresta Amazônica. Os frutos do piquiá são 
comestíveis e muito apreciados pelos habitantes da região. 
Diversos estudos relataram a presença de carotenóides, fla-
vonóides e compostos fenólicos, além de uma alta atividade 
anti-radical livre na polpa do piquiá.

objetivo: o objetivo desse trabalho é investigar os pos-
síveis efeitos antigenotóxicos da polpa do piquiá em células 
cardíacas de ratos utilizando o ensaio do cometa.

Metodologia: A polpa do piquiá (75 mg/kg, p.c.) foi 
administrada em ratos Wistar, por gavagem, durante 14 dias 
consecutivos. Após o período de tratamento, 24 horas antes 
da eutanásia, os animais receberam injeção intraperitoneal de 
DXR (15 mg/Kg, p.c.) ou de solução salina. Os animais foram 
divididos em 4 grupos de tratamento: controle negativo (óleo 
mineral por gavagem e solução salina i.p.), Piquiá (polpa do 
piquiá na dose de 75 mg/kg por gavagem e solução salina 
i.p.), Controle positivo (óleo mineral por gavagem e DXR 
i.p.) e Piquiá associado a DXR (piquiá 75 mg/Kg por gava-
gem e DXR i.p.). Após a eutanásia o coração foi removido 
e submetido ao ensaio do cometa. os danos no DNA foram 
avaliados através da medida da porcentagem de DNA na 
cauda usando o software cometScore.

Resultados: o grupo tratado com a polpa do piquiá não 
apresentou diferença significativa na % de DNA na cauda 
(6,11 ± 1,02) quando comparado com o grupo controle nega-
tivo (7,64 ± 1,74), indicando ausência de efeitos genotóxicos 
do piquiá nas células cardíacas. os animais que receberam 
o tratamento com piquiá associado a DXR apresentaram 
diminuição significativa nos danos no DNA (8,80 ± 2,46) 
comparado com os animais que receberam apenas DXR 
(14,94 ± 2,76).

Discussão: os resultados desse estudo sugerem o efeito 
protetor da polpa do piquiá em células cardíacas frente os 
danos no DNA induzidos pela DXR. Os constituintes da 
polpa do piquiá responsáveis por esse efeito antigenotóxico 
podem ser os carotenóides, flavonóides e fenóis, os quais são 
conhecidos por suas capacidades antioxidantes. Para elucidar 
a composição fitoquímica, estamos realizando análises da 
polpa do piquiá.

Agência de Fomento: FAPeSP e cAPeS
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EX69 - EFEITOS PROTETORES DA COENZIMA 
Q10 SOBRE A NEUROTOXICIDADE INDUZIDA 
PELO ANTITUMORAL CISPLATINA EM CÉLULAS 
PC12

MAchADo, c.S.1; MeNDoNçA, L.M.1; FuRLAN, P.1; 
BIANchI, M.L.P.1; ANTuNeS, L.M.G.1

1. FCFRP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto (Av. do Café, s/nº. - Campus Universitário da USP - Ribei-
rão Preto - SP - 14040-9)

Introdução: A Coenzima Q10 (CoQ10) é uma provitamina 
lipossolúvel sintetizada endogenamente e naturalmente en-
contrada em alimentos como a carne vermelha, peixes, soja, 
brócolis e espinafre. É comercializada como suplemento 
alimentar e utilizada em formulações cosméticas. Localiza-se 
na membrana de organelas como retículo endoplasmático, 
vesículas e interior da membrana da mitocôndria, onde atua 
como cofator essencial na cadeia respiratória. Apresenta 
propriedades antioxidantes e tem apresentado potencial no 
tratamento de doenças neurodegenerativas.

objetivo: o presente trabalho objetivou investigar os 
possíveis efeitos neuroprotetores de uma formulação hidros-
solúvel de CoQ10 em células PC12 expostas à cisplatina 
(cDDP), um fármaco antineoplásico que apresenta a neuro-
toxicidade como fator limitante à sua utilização. A linhagem 
celular Pc12 usada nesta investigação passa por diferenciação 
celular em resposta ao fator de crescimento de nervo (NGF) 
e é um modelo neuronal para estudos in vitro. 

Metodologia: A neurotoxicidade da cDDP e da CoQ10 foi 
avaliada pelo ensaio do MTT e pelo ensaio de crescimento 
de neuritos.As células diferenciadas após tratamento com o 
NGF foram expostas a várias concentrações de cDDP (5,0 
– 10 µg/mL), CoQ10 (0,1 – 1,0 µg/mL) e suas associações.

Resultados: A CoQ10 estimulou o crescimento de neuritos 
nas concentrações testadas, enquanto a cDDP inibiu signifi-
cativamente o crescimento de neuritos (p)

Discussão: A avaliação da formação e extensão de neuritos 
é importante para o estudo de desordens neuropatológicas e 
pesquisas neurofarmacológicas. Desta forma, a utilização 
de agentes neuroprotetores como a CoQ10 poderão auxiliar 
na redução da neurotoxicidade de agentes antineoplásicos e 
proporcionar uma melhoria na qualidade de vida de pacientes 
submetidos à quimioterapia.

Agência de Fomento: cAPeS, cNPQ, FAPeSP

EX70 - ESTUDOS NA PROLE DE RATOS EXPOS-
TOS AO FIPRONIL DURANTE A GESTAÇÃO: AS-
PECTOS FÍSICOS E NEUROCOMPORTAMENTAIS

uDo, M.S.B.1; SANDINI, T.M.1; SPINoSA, h.S.2

1. FCF - USP - Universidade de São Paulo (Av. Prof Luciano 
Gualberto, 374 São Paulo)
2. FMVZ - USP - Universidade de São Paulo (Av. Prof. Dr. Or-
lando Marques de Paiva, 87 São Paulo)

Introdução: O fipronil, um inseticida de amplo espectro, 
usado para o controle de pragas em diversas áreas é um 
bloqueador dos canais de cloreto acoplados aos receptores 
GABA. Apesar de ser mais tóxico aos insetos, o fipronil tam-
bém pode atuar como interferente endócrico em mamíferos.

objetivo: Avaliação do desenvolvimento físico e neuro-
comportamental da prole de ratos expostos ao fiponil durante 
a gestação. 

Metodologia: Ratas Wistar prenhes (n=5 por grupo) rece-
beram, por gavagem, do 6º ao 20º dia de gestação, diferentes 
doses de uma solução de fipronil (0,1; 1,0 e 10,0mg/Kg/
dia). Foram realizadas observações de toxicidade materna e 
parâmetros de desenvolvimento físico, reflexológico e físico-
-comportamental em campo aberto por 7 dias consecutivos, 
durante a infância da prole. os resultados foram analisados es-
tatisticamente pela ANovA, seguido do teste de Bonferroni.

Resultados: Não foi observado toxicidade materna aguda 
ou alterações nos parâmetros reprodutivos (número de filhotes 
nascido e morte perinatal) entre os grupos, assim como não 
houve casos de malformações. Os filhotes que estiveram 
expostos, durante a vida intrauterina à menor dose de fipronil, 
apresentaram adiantamento no parâmetro de abertura dos 
olhos (em machos e fêmeas – p)

Discussão: Estes resultados indicam que o fipronil inter-
feriu em alguns parâmetros do desenvolvimento da prole, 
assim como influenciou na resposta comportamental em 
campo aberto. Outros estudos ainda são necessários a fim de 
se conhecer melhor esse praguicida.

Agência de Fomento: cAPeS e FAPeSP
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EX71 - AVALIAÇÃO TOXICOGENÉTICA E CITO-
TÓXICA DO EXTRATO AQUOSO DE EUPHORbiA 
TiRUCAlli l. iN viTRO

WAcZuk, e.P.1; RooS, D.h.1; PuNTeL, R.L.2,1; MeI-
NeRZ, D.F.1; MARIANo, D.o.c.1; ALLeBRANDT, J.1; 
kAMDeM, J.P.1; oLIveIRA, L.F.S.2; RochA, J.B.T.1

1. UFSM - Universidade Federal de Santa Maria (Av. Roraima, 
1000, Santa Maria/RS, Brasil)
2. UNIPAMPA - Universidade Federal do Pampa (BR 472 - Km 
592 - Caixa Postal 118 - Uruguaiana/RS, Brasil)

Introdução: A planta Euphorbia tirucalli, conhecida 
popularmente como avelós, é considerada tóxica e mesmo 
assim vem sendo empregada na medicina alternativa em vá-
rios continentes, incluindo a América do Sul. Popularmente, 
todas as partes dessa planta têm sido utilizadas na forma de 
chá para fins terapêuticos, como por exemplo, antibactericida, 
antiviral e anticarcinogênica. Apesar da crescente utilização 
desta planta, existem poucas informações toxicológicas a 
seu respeito.

objetivo: Assim, o presente estudo teve como objetivo 
avaliar in vitro o potencial toxicogenético e citotóxico do 
extrato aquoso da Euphorbia tirucalli.

Metodologia: O potencial toxicogenético foi avaliado in 
vitro através dos testes do ensaio cometa, determinado pelo 
escore visual, o qual foi utilizado para o cálculo do índice de 
dano (ID) e a citotoxicidade foi avaliada através da exclusão 
do azul tripan, sendo que em ambas as metodologias foram 
utilizados leucócitos humanos isolados do sangue de 5 doa-
dores voluntários saudáveis. As mitocôndrias foram isoladas 
de fígado de ratos por centrifugação diferencial para avaliação 
da atividade mitocondrial determinada pela redução do MTT; 
pelo potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm, medido pela 
safranina) e pelo inchaço mitocondrial.

Resultados: A exposição mitocondrial ao extrato aquoso 
de E. tirucalli nas concentrações de 30-50 µg/mL causou 
uma diminuição no potencial de membrana mitocondrial. 
Já o inchaço mitocondrial foi induzido a partir da concen-
tração de 10µg/mL. Além disso, o extrato promoveu uma 
diminuição na redução do MTT na concentração de 150 µg/
ml. A E. tirucalli também diminuiu a viabilidade leucocitária 
nas concentrações de 10-150 µg/ml e causou um modesto 
aumento no dano do DNA, no ID apenas na concentração 
mais elevada de 150 µg/mL.

Discussão: Assim, os resultados demonstram que ao ex-
trato aquoso da E. tirucalli deve ser considerado um grande 
candidato a indução de morte celular apoptótica via disfunção 
mitocondrial, o que pode explicar, pelo menos em parte, a 
sua ação farmacológica e/ou toxicológica.

Agência de Fomento: FAPERGS/CNPQ/PRONEX/
FINeP/cAPeS

EX72 - AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE SUBCRÔ-
NICA DO EXTRATO BRUTO LIOFILIZADO DE 
TROPAEOlUM MAjUs EM RATOS

GoMeS, c.1; LouReNço, e.L.B.1,2; RAMSDoRF, 
W.A.1; GASPARoTTo JúNIoR, A.2; LIuTI, e.B.2; 
LouReNço, A.c.1; BoAReTo, A.c.1; MuLLeR, J.c.1; 
ceSTARI, M.M.1; DALSeNTeR, P.R.1

1. UFPR - Universidade Federal do Paraná (Centro politécnico, 
Cx. Postal 19031. Curitiba, Paraná, Brasil)
2. UNIPAR - Universidade Paranaense (Pç. Mascarenhas de 
Moraes, 4282. Umuarama, Paraná, Brasil)

Introdução: A Tropaeolum majus é uma planta distribuída 
mundialmente, sendo conhecida como chaguinha, capuchinha 
e nastúrcio. Suas folhas são utilizadas na medicina popular 
para o tratamento de várias doenças, como desordens cardio-
vasculares, infecções e asma, entretanto, não existem dados 
sobre os possíveis efeitos tóxicos do seu uso prolongado.

objetivo: Avaliar os efeitos do tratamento subcrônico com 
o extrato liofilizado de T. majus em ratos machos.

Metodologia: Ratos adultos foram tratados via oral com 
água destilada (controle) ou extrato em três diferentes doses 
(75, 375 e 750 mg/kg/5ml) durante 28 dias consecutivos. Um 
grupo controle positivo para genotoxicidade foi tratado com 
ciclofosfamida em dose única (50 mg/kg IP). Após 24 horas 
do último tratamento os animais foram eutanasiados, amos-
tras de sangue foram coletadas para análises hematológicas 
e bioquímicas, e amostras de medula óssea para o ensaio 
cometa. Nas análises hematológicas realizou-se eritrograma e 
leucograma completos. os parâmetros bioquímicos avaliados 
foram: glicose, amilase, uréia, creatinina, ácido úrico, sódio, 
potássio, fosfatase alcalina, triglicerídeos, bilirrubina, prote-
ínas totais, albumina, globulinas, AST e ALT. A avaliação do 
potencial genotóxico foi realizada através do ensaio cometa.

Resultados: Nas análises hematológicas e bioquímicas 
não foram observadas diferenças entre o grupo controle e os 
grupos tratados. No ensaio cometa verificou-se um aumento 
significativo no escore de dano do grupo tratado com a maior 
dose de T.majus (78,7 ± 7,91) comparado com o controle 
(47,6 ± 6,99).

Discussão: embora as análises hematológicas e bioquími-
cas não demonstraram alterações após a exposição ao extrato, 
o teste genotóxico revelou que a maior dose do extrato pode 
induzir lesões genômicas, o que pode ou não resultar em 
mutações. Deste modo, uma ampla investigação sobre o me-
canismo de genotoxicidade é necessária, assim como avaliar 
possíveis efeitos genotóxicos em outros tipos celulares, já 
que esta planta é utilizada terapeuticamente pela população.

Agência de Fomento: cNPQ e cAPeS
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EX73 - TOXICIDADE SUBCRÔNICA DO PERICAR-
PO DE jATROPHA CURCAs SUBMETIDA À HIDRÓ-
LISE ALCALINA E EXTRAÇÃO POR SOLVENTES 
EM RATOS WISTAR

FeRReIRA, o.R.1; SouSA, L.T.1; MeLo JuNIoR, 
L.M.1; SouSA, D.P.M.1; RAMoS, A.T.1; ARAúJo, v.L.1; 
MARuo, v.M.1

1. UFT - Universidade Federal do Tocantins (Br 153, km 122, 
Araguaína - TO)
2. UFT - Universidade Federal do Tocantins (Br 153, km 122, 
Araguaína - TO)

Introdução: A Jatropha curcas é uma planta da família 
euphorbiaceae que tem sido cultivada como fonte de matéria 
prima para produção de biodiesel e gera como subproduto o 
pericarpo com possibilidade para utilização na alimentação 
animal devido seu potencial nutritivo, entretanto, a presença 
de curcina e ésteres de forbol, limitam sua utilização.

Objetivo: O objetivo do trabalho foi avaliar a toxicidade 
subcrônica do pericarpo de J. curcas submetida a hidrólise 
alcalina e tramento térmico seguido da extração por solventes 
como método de detoxificação.

Metodologia: o pericarpo da planta foi triturado, umede-
cido com solução de NaOH a 5% por 30 minutos, em seguida 
foi autoclavado (121º C/30 min.) e dividido em três porções: 
uma lavada com água, uma lavada com álcool e uma não 
lavada. Trinta e dois ratos machos foram divididos em quatro 
grupos: I- controle, alimentado apenas com ração comercial, 
II - grupo alimentado com 5% do pericarpo hidrolisado e não 
lavado, III - grupo alimentado com 5% do pericarpo hidrolisado 
e lavado com água e Iv - grupo alimentado com contendo 5% 
do pericarpo hidrolisado lavado com álcool, durante 63 dias.

Resultados: Após o 14º dia todos os animais dos grupos 
que receberam o pericarpo apresentaram apatia, piloereção, 
diarréia e desidratação, sendo que os animais dos grupos II 
e IV apresentaram sinais de toxicidade mais acentuados. A 
partir da segunda semana de tratamento houve redução no 
consumo diário de ração no grupo II. Ainda, nesse grupo foi 
observada desidratação, policitemia relativa e elevação nos 
níveis séricos de colesterol. No grupo Iv houve aumento na 
concentração de eosinófilos e redução na concentração de mo-
nócitos. Todos os grupos experimentais apresentaram redução 
no número de linfócitos e aumento na concentração sérica de 
proteínas totais. os achados anatomohistopatológico foram 
semelhantes em todos os animais tratados com o pericarpo e 
incluíram congestão e edema no intestino delgado, intestino 
grosso e pulmões, rarefação do tecido linfóide e degeneração 
vacuolar no fígado e rins.

Discussão: Estes achados podem ser atribuídos à con-
centração residual de ésteres de forbol no pericarpo, uma 
vez que o tratamento térmico é eficiente na inativação da 
curcina. Assim, os resultados sugerem que a hidrólise alca-
lina associada à extração com água foi mais eficiente como 
método de detoxificação do pericarpo de J. curcas quando 
comparada aos demais processos. contudo, nenhum dos 
métodos testados foi eficiente na remoção total da toxicidade 
do pericarpo de J. curcas.

Agência de Fomento: cAPeS; cNPq

EX74 - TOXICIDADE SUBCRÔNICA DA TORTA 
DA jATROPHA CURCAs SUBMETIDA A HIDRÓ-
LISE ALCALINA E TRATAMENTO TÉRMICO EM 
RATOS

SouSA, L.T.1; LIMA, v.L.1; FeRReIRA, o.R.1; LoPeS, 
D.I.S.1; SouZA, D.P.M.1; RAMoS, A.T.1; ARAúJo, 
v.L.1; MARuo, v.M.1

1. UFT - Universidade Federal do Tocantins (BR 153 km 112 
Araguaina Tocantins)

Introdução: A Jatropha curcas empregada na produção 
de biocombustível gera subprodutos como a torta e o farelo 
que são utilizados como adubo orgânico e também são con-
siderados como uma alternativa na alimentação animal por 
apresentarem elevados teores de proteína bruta, sobretudo 
em regiões caracterizadas por longos períodos de estiagem 
e pela falta de alimento. Porém, a presença de fatores anti-
nutricionais e tóxicos como os ésteres de forbol limitam a 
sua utilização. Estudos visando a detoxificação desses sub-
produtos foram realizados, contudo, nenhum dos tratamentos 
eliminou totalmente o éster de forbol.

Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a toxicidade 
subcrônica da torta da J. curcas em ratos machos submetida 
à hidrólise alcalina e ao tratamento térmico.

Metodologia: A torta de J. curcas foi dividida em duas 
porções: uma porção foi hidrolisada em solução de Naoh 
a 5% e em seguida autoclavada a 121°C por 30 minutos, a 
segunda porção foi submetida apenas ao tratamento térmico. 
Todas as amostras foram encaminhadas a estufa a 55 °C por 
72 horas e posteriormente moídas. Trinta ratos machos foram 
divididos em 3 grupos: (I) controle, alimentado com ração 
comercial e os demais grupos receberam adicionada na ração 
5% da torta de J. curcas não hidrolisada (II) e hidrolisada 
(III), durante 60 dias.

Resultados: os animais que receberam a torta não hidro-
lisada apresentaram os sinais de toxicidade mais evidentes 
com redução de peso observada do 15º ao 60º dia de expe-
rimento e do ganho de peso total, aumento do peso relativo 
do fígado, rins e cérebro. Degeneração hepática e edema ao 
redor de vasos pulmonares também foram detectados. Nos 
animais que receberam a torta hidrolisada houve redução 
dos neutrófilos basófilos e diminuição dos níveis séricos de 
bilirrubina indireta e total demonstrando que a hidrólise não 
foi eficaz em remover todo éster de forbol.

Discussão: Tais achados podem ser atribuídos ao éster de 
forbol, uma vez que o tratamento térmico só inativa os fatores 
antinutricionais. os ésteres de forbol não são destruídos pelo 
calor, são potentes promotores de tumor e induzem a vários 
efeitos biológicos em concentrações excepcionalmente bai-
xas, atuando na ativação da proteína quinase C, estimulando 
a síntese de proteínas, RNA e DNA, comportando-se como 
agentes mitogênicos estimulando o crescimento celular. 
Conclui-se que a hidrólise alcalina reduz a toxicidade da 
torta de J. curcas, contudo, os métodos utilizados não foram 
totalmente eficazes na detoxificação da mesma.

Agência de Fomento: CAPES e CNPQ pelo apoio fi-
nanceiro
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EX75 - PAPEL DA MCP-1 NO PREJUIZO DA MI-
GRAÇÃO DE LEUCÓCITOS MONONUCLEARES 
(MN) APÓS EXPOSIÇÃO iN vivO À HIDROQUINO-
NA (HQ)

ShIMADA, A.L.B.1; RIBeIRo, A.L.T.1; heBeDA, c.B.1; 
BoLoNheIS, S.M.1; FARSky, S.h.P.1

1. FCF-USP - Universidade de São Paulo (Av. Prof Lineu Pres-
tes, nº580 Bloco 13B Térreo CEP 05508-000)

Introdução: A hQ é um composto fenólico encontrado em 
altas concentrações em cigarros e, desta forma, contribui para 
a poluição indoor e outdoor. o pulmão está continuamente 
em contato com o ar inalado, e desta forma, é tecido alvo 
para ação de xenobioticos do ambiente.

Objetivo: Investigar os efeitos da exposição in vivo à HQ 
sobre funções específicas de MN relacionadas aos eventos 
de migração celular.

Metodologia: Camundongos Swiss machos foram expos-
tos à HQ 1,5mg/60mL/1h (25ppm) uma vez ao dia, durante 
5 dias, por via sistêmica. Animais controles receberam a 
mesma quantidade do veículo (solução salina etanol 1:20), 
pela mesma via. O leucograma e a quantificação da migração 
celular para o lavado broncoalveolar (LBA) foram deter-
minados 3h após a indução da inflamação com LPS in vivo 
(Lipopolissacarídeo de E. coli 026:B6, 100μg/mL, 10min) em 
câmara de Neubauer e esfregaços corados com Panótico. A 
expressão das moléculas de adesão foi quantificada em MN 
circulantes por citometria de fluxo 1 hora após as exposições 
ao veículo ou à HQ. O LBA e os sobrenadantes de culturas 
de macrófagos alveolares incubados na presença ou ausência 
de interferon-γ (IFNγ)+LPS (10ng/mL+1μg/mL) por 24h e 
de traquéia estimuladas ou não com 1μg/mL de LPS por 24h 
foram utilizados para determinação de mediadores inflamató-
rios por ELISA. A expressão gênica da proteína quimiotáxica 
de monócitos (McP-1) foi determinada nas traquéias dos 
animais por ensaios de RT-PcR.

Resultados: A exposição in vivo à HQ diminuiu a migração 
de MN para o LBA após exposição ao LPS (74%), mas não 
alterou o número de MN circulantes nem a expressão das 
moléculas de adesão L-selectina, β2 integrina, β3 integrina e 
PECAM-1. Ademais, a exposição à HQ diminuiu a concen-
tração de McP-1 no LBA e no sobrenadante de cultura de 
macrófagos (basal: 87,9%; LPS: 61,2%) e traquéia (79,8%). 
Neste último tecido, a diminuição foi dependente da menor 
expressão gênica. 

Discussão: A exposição in vivo à HQ prejudica o re-
crutamento de MN para o foco de lesão após indução da 
inflamação in vivo, comprometendo a resposta imune inata 
do hospedeiro. A McP-1 é uma quimiocina importante no 
recrutamento celular e pode estar envolvida neste processo, 
uma vez que foi observada uma menor secreção de McP-1 
por macrófagos alveolares e células da traquéia.

Agência de Fomento: FAPESP (08/55382-7; 09/03964-5)

EX76 - RESTRIÇÃO PROTÉICO-ENERGÉTICA 
MATERNA COMO FATOR AGREGADO DE RISCO 
NA EXPOSIÇÃO PRÉ-NATAL AO ENDOSULFAN

FAScINeLI, M.L.1,2; LeMoNIcA, I.P.1; ALvAReNGA, 
c.M.D.1

1. UNESP - Universidade Estadual Paulista (Faculdade de Medi-
cina - Departamento de Patologia)
2. UnB - Universidade de Brasília (Campus Darcy Ribeiro - Insti-
tuto de Ciências Biológicas)

Introdução: A toxicidade dos xenobióticos pode ser 
influenciada por uma variedade de fatores fisiológicos e am-
bientais, incluindo gravidez e o status nutricional individual. 

Objetivo: Como objetivo avaliou-se as conseqüências da 
restrição nutricional na performance reprodutiva em fêmeas 
e os efeitos embriofetais provenientes da interação restrição 
protéico-calórica e exposição ao endosulfan durante o período 
gestacional. 

Metodologia: Para tanto, durante o período de pré-
-acasalamento, ratas Wistar com 8 semanas de idade foram 
divididas em 2 grupos experimentais, recebendo dieta ad 
libitum (WN) ou dieta com restrição protéico-calórica (MN, 
dieta restrita ± 12 g/dia). Após o acasalamento, o endosulfan 
foi administrado do 6o ao 20o dia gestacional via gavage, nas 
doses de 0, 0,5, 1 e 2 mg/kg/dia para grupos bem-nutridos 
(WN0, WN1/2, WN1 e WN2, respectivamente) e malnutridos 
(MN0, MN1/2, MN1 e MN2, respectivamente). 

Resultados: como resultados observamos que a restrição 
alimentar foi capaz de alterar o peso corpóreo anterior a 
concepção, reduzir o ganho de peso materno, interferir com 
a performance reprodutiva das fêmeas, ocasionar baixo peso 
corpóreo fetal e retardo no desenvolvimento ósseo.

Discussão: entretanto observamos que tanto a restrição 
protéico-calórica como a exposição ao endosulfan nas doses 
utilizadas no presente estudo não se correlacionaram a letali-
dade ou a malformações externas, viscerais ou esqueléticas 
nos fetos. Assim concluímos que a restrição nutricional 
materna apresentou-se como um fator agregado de risco 
na exposição ao endosulfan durante o período gestacional, 
pois, a substância-teste foi capaz de potencializar o efeito 
de retardo do desenvolvimento embriofetal ocasionado pela 
malnutrição. 

Agência de Fomento: cNPq
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EX77 - TOXICIDADE DO TRATAMENTO COM 
MOMORdiCA CHARANTiA - AVALIANDO A CITO-
LOGIA VAGINAL DE RATAS WISTAR

ToRReS, M.J.1; ZANeTTI, L.F.1; SAkAkIBA, c.S.1; 
cARDoZo, A.F.1; oTA, c.c.c.1

1. UTP - Universidade Tuiuti do Paraná (Rua Sidney Santos 
Rangel 258)
2. UFPR - Universidade Federal do Paraná (Politecnico)
3. Fepar - Faculdade Evangelica do Parana (Padre Ancheita)

Introdução: o melão-de-São-caetano (Momordica cha-
rantia), é uma das espécies de plantas utilizada no Brasil 
empiricamente e sem respaldos científicos quanto à sua 
eficácia e toxicidade. Esta planta é utilizada no tratamento 
de diversas enfermidades e também na a regulação do ciclo 
menstrual segundo relatos populares. Porém não existem na 
literatura estudos que comprovem sua a ação farmacológica 
para essa função específica.

objetivo: Demonstrar que o melão-de-São-caetano (Mo-
mordica charantia) apresenta toxicidade no sistema reprodu-
tor feminino de ratas Wistar. Avaliar as fases do ciclo estral e 
alterações histopatologias dos animais tratados comparando 
com o controle.

Metodologia: Foram selecionadas ratas Wistar com ciclo 
estral irregular, divididas em três grupos: grupo controle sem 
tratamento, grupo tratado com seu extrato aquoso e grupo 
tratado com a tintura da planta. os animais foram tratados e 
avaliados por 20 dias seguidos.

Resultados: Demonstrou-se que 58% das ratas tratadas 
apresentaram regulação do ciclo, no entanto, também foram 
observadas alterações celulares em todas as ratas tratadas, 
apresentando resultado positivo para células cancerígenas 
em níveis variados, os resultado foram constatado utilizando 
o teste de Papanicolau.

Discussão: os dados obtidos demonstram que a planta 
Momordica charantia possui um potencial fitoterápico dire-
cionado ao sistema reprodutivo feminino, porém, ela pode 
induzir o surgimento de câncer no cervical. Seu efeito no 
organismo humano ainda é pouco conhecido, principalmente 
em relação à proliferação celular e à possibilidade de evo-
lução para neoplasia cervical. Deste modo extrato da planta 
Momordica charantia possui potencial de ação direcionado 
ao sistema reprodutivo, porém apresenta efeitos negativos 
sobre o organismo das ratas, em relação ao surgimento de 
neoplasia. Sendo assim, faz-se necessário uma investigação 
mais aprofundada sobre os aspectos fitoquímicos e farma-
cológicos da planta.

EX78 - AVALIAÇÃO DO ÓLEO DE COPAIBA EM 
CÉLULAS DE TUMOR DE MAMA DE RATAS  
WISTAR

MASkoW JuNIoR, L.c.1; ZANeTTI, L.F.1; coSTA, 
M.c.c.1; LIMA, L.c.S.1; FeRReIRA, D.M.1; cARDoZo, 
A.F.1; MoRIShIN FILho, M.M.1; oTA, c.c.c.1

1. UTP - Universidade Tuiuti do Paraná (Rua Sidney Rangel 
Santos 258)

Introdução: o óleo de copaíba obtido de copaifera langs-
dorffii é utilizado na medicina popular, sendo administrado 
oralmente e por aplicação tópica do óleo in natura. Suas 
principais propriedades terapêuticas são: a atividade antiin-
flamatória, ação cicatrizante, anti-séptico, antibacteriano, 
expectorante, germicida, diurético, analgésico e antitumoral. 
vários estudos mostram a ação do óleo na inibição de metás-
tase pulmonar e crescimento tumoral.

objetivo: Avaliar o efeito do óleo de copaifera langsdor-
ffii em células tumorais de mama extraídas de ratas Wistar.

Metodologia: Foram selecionadas ratas Wistar com 
desenvolvimento de tumor mamário não induzido. A massa 
tumoral foi obtida cirurgicamente, seguida da obtenção das 
células tumorais. Após o preparo das células, determinou-se 
a curva de crescimento. As células foram dispostas em placas 
da seguinte forma: colunas com células tumorais sem óleo, 
e colunas com células juntamente com óleo na concentração 
de 0,25% v/v, o experimento foi realizado em triplicata de 
dois experimentos. As avaliações foram 3, 6, 24 e 48h. No 
intervalo citado foi realizado o ensaio para observação direta 
da confluência. A viabilidade das células foi determinada pelo 
método do MTT (brometo de 3metil-[4-5-dimetiltiazol-2-
-il]-2,5 difeniltetrazólio), de acordo com o descrito por 
ReILLy et al. (1998). Segundo esta metodologia, as células 
viáveis e metabolicamente ativas reduzem o sal tetrazólio, 
formando cristais roxos de formazan, solúveis em Dimetil 
sulfoxido (DMSO). 

Resultados: os resultados nos revelam que houve uma 
redução no metabolismo das células tumorais com 0,25% 
v/v de óleo/células. Conforme citado por Mosmann (1983), 
Denizot e Lang (1986) “a atividade metabólica e a respi-
ração celular, via desidrogenases mitocondriais, degradam 
o reativo e promovem a formação de cristais corados de 
formazan. estes cristais, quando dissolvidos, formam cor 
solúvel cuja intensidade é quantificada em densidade óptica 
por espectrofotometria. o resultado obtido em densidade 
óptica corresponde diretamente à atividade metabólica das 
células presentes na cultura celular, ou seja, quanto maior a 
intensidade de cor maior o número de células presentes no 
cultivo e maior a proliferação celular”. 

Discussão: Sugere-se, então, que o óleo de copaíba possa 
se tornar uma alternativa interessante para o tratamento em 
função do fácil acesso, de baixo custo, apesar muitos estudos 
se tornem necessários na definição da dosagem e toxicida-
de.Assim verificou-se que o óleo de copaíba tem potencial 
inibitório no metabolismo mitocondrial de células tumorais 
de mama.
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EX79 - AÇÃO DA FARINHA DA CASCA DO MARA-
CUJÁ AMARELO (PAssiflORA EdUlis) EM MA-
CRÓFAGOS PERITONEAIS DE CAMUNDONGOS

ZANeTTI, L.F.1; oLIveIRA, F.F.1; oLIveIRA, T.J.1; 
oTA, c.c.c.1

1. UTP - Universidade Tuiuti do Paraná (R: Sidney A. Rangel 
Santos, 238)

Introdução: o maracujá é bastante conhecido por suas 
propriedades sedativas e calmantes, sendo utilizado como 
infusões ou tintura de suas folhas. Recentemente estudos 
mostram atividade hipoglicemiante pela utilização da farinha 
de sua casca. Seus diversos compostos apresentam diferentes 
funções pouco especuladas.

objetivo: Avaliar a ação da farinha da casca do maracujá 
amarelo (Passiflora edulis) em macrófagos peritoneais de 
camundongos.

Metodologia: A amostra da farinha da casca do Passiflo-
ra edulis em pó foi obtida comercialmente pelo fornecedor 
Santosflora, sendo diluídos 7 gramas da amostra em 200 mL 
da solução de PBS. Em seguida a mistura foi filtrada, veri-
ficado o pH, sendo tamponada até pH 7,2. Foram coletados 
macrófagos peritoneais de camundongos. As células foram 
dispostas em placas de cultura de 96 poços para avaliação 
dos parâmetros: adesão, lisossoma e peróxido de hidrogênio. 
Três doses do produto foram analisadas, na ordem de 1, 5 
e 10 μL/poço com 2x106 células em quadruplicata de três 
experimentos. Para controle do experimento um grupo de 
células não recebeu adição do produto.

Resultados: Quanto à adesão, a concentração de 1 μL foi 
83% maior que o controle e 49% maior que 5 μL e 10μL, 
as concentrações de 5 e 10 μL não apresentaram diferença 
significativa entre si mas foi 28% maior que o controle.

Discussão: Para produção lisossomal a melhor concen-
tração foi 10 μL quando comparado aos demais grupos de 
avaliação. Para a produção de peróxido de hidrogênio todas as 
concentrações inibiram esta atividade, sendo a concentração 
de 10 μL a mais significativa quando comparado ao controle.

EX80 - ESTUDO DE FORMULAÇÕES DE FITODE-
RIVADOS NA INFLAMAÇÃO E CICATRIZAÇÃO 
DE FERIDAS EM COELHOS

ARAuJo, G.L.1,2; PINTo, A.S.2; NAGeM, T.J.2; TAGLIA-
TI, c.A.1; oLIveIRA, T.T.2

1. UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (Av. Antônio 
Carlos, 6.627, Pampulha)
2. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Laboratório de Biofár-
macos - Viçosa - MG)

Introdução: A inflamação é uma resposta protetora ime-
diata que ocorre nos tecidos periféricos sempre que há lesão 
ou destruição celular. O processo inflamatório envolve uma 
série de fenômenos, que podem ser desencadeados não só 
por agentes infecciosos, como também por agentes físicos, 
químicos, isquemia e interações antígeno-anticorpo. As 
úlceras dérmicas causam sérios transtornos para indivíduos 
com dificuldade de cicatrização e podem ser provocadas por 
doença, idade avançada, incapacidade motora ou utilização 
de fármacos. Plantas como marcela, assa-peixe, tanchagem, 
cânfora e bálsamo são utilizadas comumente na medicina po-
pular como digestivos, antiespasmódicos, anti-inflamatórios, 
agentes hipoglicêmicos, redutores dos níveis de colesterol 
sanguíneo, entre outras.

objetivo: Tendo em vista esse uso popular, o trabalho teve 
como objetivo avaliar o efeito dessas plantas quanto à sua 
ação anti-inflamatória tópica em feridas dérmicas provocadas 
em coelhos.

Metodologia: Foram utilizados 30 coelhos, distribuídos 
em gaiolas individuais. Para indução das úlceras dérmicas, os 
animais foram anestesiados com a associação de tiletamina e 
zolazepam (zoletil® 50) via intramuscular. Ao término dos 
experimentos, foram retiradas amostras de sangue e pele de 
todos os animais e realizada a histologia.

Resultados: Na análise hematológica o tratamento com o 
fitoderivado contendo extrato das supracitadas cinco plantas 
a 10% (grupo G6) foi o que apresentou maior aumento nos 
níveis plasmáticos de proteína e albumina, elevação con-
siderável na concentração de ferro e provocou a mais alta 
redução no nível de cálcio. A formulação com o fitoderivado 
contendo extrato de quatro plantas a 3% teve melhor efeito 
antiinflamatório. Em todas as fotomicrografias, observou-se 
que as plantas isoladamente não tiveram o mesmo efeito 
anti-inflamatório que as formulações de fitoderivados 
contendo extrato de quatro ou cinco plantas. Além disso, 
a presença de grande quantidade de queratina demonstra 
que a formulação de fitoderivado contendo extrato de cinco 
plantas numa concentração de 10% conseguiu reconstituir a 
queratina mais rapidamente e de maneira mais ordenada que 
a concentração a 1%.

Discussão: Provavelmente, a cânfora, presente apenas na 
formulação com extrato de cinco plantas, pode estar ajudan-
do no processo de remodelamento da ferida e, assim, uma 
melhor reconstituição. Porém, seriam necessárias análises 
histológicas quantitativas e outros testes clínicos para afirmar 
essa possibilidade.

Agência de Fomento: cAPeS
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EX81 - ALTERAÇÕES SINÁPTICAS E COGNITIVAS 
INDUZIDAS PELA FUMAÇA DO CIGARRO NO 
ÍNICIO DO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 
NERVOSO CENTRAL (SNC)DE CAMUNDONGOS

ToRReS, L.h.L.1; DATI, L.1; GARcIA, R.c.T.1;  
NAkASATo, A.1; RueDA, A.2; PAcheco-NeTo, M.3; 
MAuAD, T.4; cAMARINI, R.2; BRITTo, L.R.G.5;  
MARcouRAkIS, T.1

1. FBC/FCF/USP - Depart. de Análises Clínicas e Toxicológicas 
(Av. Prof. Lineu Prestes, 580)
2. ICB/USP - Depart. de Farmacologia ICB/USP (Av. Prof. Lineu 
Prestes, 1524)
3. DLC/HCFMUSP - Serviço de Bioquímica (Av. Dr. Enéas de 
Carvalho Aguiar, 155)
4. FM/USP - Depart. de Patologia (Av. Dr. Arnaldo, 455)
5. ICB/USP - Depart. de Fisiologia (Av. Prof. Lineu Prestes, 1524)

Introdução: Diversos agentes podem causar neurotoxi-
cidade no início do desenvolvimento do SNc, período de 
intensa sinaptogênese. estudos em roedores indicam que 
esses efeitos são mais evidentes quando a exposição ocorre 
durante as primeiras semanas do período pós-natal.

objetivo: esclarecer se a fumaça do cigarro provoca 
alterações na sinaptogênese e na cognição em camundongos 
expostos no início do período pós-natal.

Metodologia: Camundongos BALB/c foram expostos a 
uma mistura de fumaça central e lateral do cigarro (Derby 
Vermelho) a partir do 3° dia de vida (P3) até o 14° (P14) 2h/
dia. A análise comportamental (n=12) em labirinto aquático 
de Morris foi realizada na infância (P15), adolescência (P35) 
e fase adulta (P65). Para avaliar a sinaptogênese (n=6) os 
animais foram eutanasiados em P15, P35 e P65; as estru-
turas hipocampo, cerebelo e córtex frontal foram separadas 
para immunoblotting das proteínas sinápticas sinaptofisina 
e sinapsina.

Resultados: Os animais expostos à fumaça do cigarro 
apresentaram diminuição na sinapsina (p< 0,01). Nenhuma 
alteração foi observada em P65.

Discussão: A diminuição das proteínas sinápticas pode 
refletir prejuízo na formação e manutenção das sinapses com 
consequente alteração na liberação de neurotransmissores em 
uma fase crítica do desenvolvimento. essas alterações podem 
estar relacionadas à deficiência no aprendizado e aquisição 
de memória. esses resultados sugerem que a fumaça do 
cigarro causa danos ao desenvolvimento do SNc, contudo, 
tais alterações são mais evidentes na infância e adolescência 
e aparentemente, são reversíveis na fase adulta.

Agência de Fomento: FAPeSP, cNPq, cAPeS

EX82 - AVALIACAO DA CITOTOXICIDADE E DO 
ESTRESSE OXIDATIVO EM CELULAS HEP-2 EX-
POSTAS AO CROMO

SIDeGuM, D.S.v.1; hABeRLAND, M.1; JAeGeR, N.1; 
LINDeN, R.1; ZIuLkoSkI, A.L.1

1. Feevale - Universidade Feevale (Rodovia RS-239, 2755. Novo 
Hamburgo, RS, Brasil. 93352-000)

Introdução: o cromo é um elemento largamente utilizado 
em processos industriais, principalmente na forma de cromo 
VI e III. Embora o cromo VI seja tóxico e tenha efeitos reco-
nhecidamente relacionados ao seu potencial de causar estresse 
oxidativo, a citotoxicidade do cromo III e sua relação com a 
geração de espécies reativas de oxigênio (EROS) ainda não 
é totalmente conhecida.

objetivo: Desta forma, o objetivo deste trabalho foi ava-
liar a citotoxicidade e a existência de estresse oxidativo em 
cultivos celulares de Hep-2 após a exposição aguda ao cromo 
trivalente ou hexavalente.

Metodologia: Cultivos semiconfluentes foram expostos 
ao cromo III nas doses de 0,1 a 250 ppm, ou ao cromo VI 
nas doses de 0,0004 a 4 ppm. Para avaliar a citotoxicidade, 
foi determinada a viabilidade mitocondrial, pelo ensaio do 
MTT; e a integridade da membrana plasmática, através da 
determinação da atividade da lactato desidrogenase (LDh) 
liberada no meio de cultivo. Para avaliação do estresse oxida-
tivo, foram realizados dois ensaios: determinação dos níveis 
de malondialdeído e da atividade de superóxido dismutase, 
além da dosagem do conteúdo total de proteínas. A análise es-
tatística utilizada foi ANovA de 1 via e pós-teste de Duncan.

Resultados: A exposição ao cromo VI nas doses de 0,4 e 
4,0 ppm ocasionou diminuição na viabilidade mitocondrial 
e no conteúdo proteico, aumento da atividade de LDh e 
de SoD, e aumento nos níveis de MDA de forma dose-
-dependente (p≤0,05). Já a exposição ao cromo III não causou 
alterações de viabilidade ou integridade da membrana e nos 
níveis de MDA, mas ocorreu aumento na atividade da SoD 
nas doses de 50 e 250 ppm e redução do conteúdo proteico 
com 250 ppm (p≤0,05).

Discussão: Diversos autores afirmam que os compostos 
de cromo III são menos tóxicos do que os de cromo VI, 
provavelmente por sua menor capacidade de penetrar as 
membranas celulares. Além disso, por possuir menor valên-
cia, possui menor capacidade de geração de eRoS. Nossos 
resultados confirmam a toxicidade do cromo VI e evidenciam 
que o cromo III, embora não cause dano às estruturas celu-
lares nas doses e condições testadas, foi capaz de aumentar 
a atividade da SoD.

Agência de Fomento: cNPq e FAPeRGS
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EX83 - INVESTIGAÇÃO DA TOXICIDADE E GE-
NOTOXICIDADE DO EXTRATO ETANÓLICO DE 
CEREUs jAMACARU EM RATOS

MeDeIRoS, R.M.A.1; cuNhA, M.M.F.1; MouRão, 
c.o.1; ReBecchI, I.M.M.1; SchWARZ, A.1

1. UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Av. 
General Gustavo Cordeiro de Farias, s/n. Natal-RN)

Introdução: cereus jamacaru (cactaceae), o “mandacaru”, 
é uma espécie típica da vegetação da caatinga. É comumente 
empregada como fonte de alimento para bovinos, caprinos 
e ovinos, principalmente na época de estiagem, no Nordeste 
do Brasil. Na medicina popular é usada como diurético para 
reduzir a pressão arterial. Possui propriedade emenagoga, 
utilizada no combate do escorbuto e tratamento de afecções 
respiratórias, como tosses e bronquites.

Objetivo: O objetivo do trabalho foi investigar a toxici-
dade e a genotoxicidade do extrato etanólico do C. jamacaru 
em ratos, através do teste de micronúcleo (MN) em medula 
óssea de fêmur. O extrato etanólico do C. jamacaru (30%) foi 
obtido através da maceração dos cladódios secos e moídos em 
álcool etílico 96%, durante sete dias. O filtrado obtido, após 
evaporação à pressão reduzida, originou o extrato etanólico. 
O extrato foi administrado a ratos Wistar, por gavagem, nas 
doses de 14g/Kg e 28g/Kg (12 animais/sexo/dose), durante 
30 dias. Os grupos controle (12 animais/sexo) receberam 
apenas água pela mesma via e período de tratamento. Durante 
o tratamento foi registrado o peso corporal, o consumo de 
ração e de água e calculado o ganho de peso corporal. No 
final do tratamento (dia 30) os grupos foram subdivididos 
em dois menores (6 animais/grupo) e receberam uma dose 
única de ciclofosfamida (50mg/kg-i.p.) ou de solução salina 
(0,9%-i.p.). Após 24 horas, os animais foram submetidos a 
eutanásia com tiopental (70mg/kg-i.p.). A medula óssea de 
fêmur foi coletada e, após centrifugação em solução salina 
0,9%, foram confeccionadas lâminas coradas pelo método de 
Rosenfeld, para a leitura de eritrócitos policromáticos (Pce) 
e contagem de MN. 

Resultados: A análise estatística (ANovA) revelou que os 
machos experimentais apresentaram reduzidos consumos de 
água e ração e reduzidos peso e ganho de peso corporais. A 
contagem de MN foi reduzida nos machos (58,45 ± 3,83) e 
fêmeas (65,42 ± 3,97) tratados com a menor dose do extrato, 
mas aumentada nos machos (107,45 ± 8,89) e fêmeas (130,57 
± 13,75) tratados com a maior dose do extrato, quando com-
parados com os grupos controles (machos: 77,24 ± 6,24; 
fêmeas: 119,01 ± 3,23). 

Discussão: como observado em estudos anteriores, o 
extrato exerceu possível ação anorexígena apenas em machos, 
atribuído provavelmente à hordenina, sabidamente nele pre-
sente. As fêmeas provavelmente não foram afetadas devido 
à influência hormonal de estrógenos. 

conclusão: Maiores estudos estão sendo realizados em 
nosso laboratório para compreensão de sua ação genotóxica.

Agência de Fomento: cNPq

EX84 - MODELO EXPERIMENTAL PARA AVALIAR 
EFEITOS BIOLÓGICOS DE UM EXTRATO DE 
NECTANdRA MEMbRANACEA: ESTUDO iN viTRO 
DA RADIOMARCAÇÃO DE CONSTITUINTES SAN-
GUÍNEOS E DA MORFOLOGIA DE HEMÁCIAS

MoReNo, S.R.F.1; cARvALho, J.J.2; NAScIMeNTo, 
A.L.R.2; RochA, e.k.2; cALDAS, L.Q.A.1; BeRNAR-
Do-FILho, M.2,3

1. UFF - Universidade Federal Fluminense (Marquês de Paraná 
303, 24030, Niterói, RJ)
2. UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Av 28 de 
Setembro, 87, 20551-130, Rio de Janeiro, RJ)
3. INCa - Instituto Nacional do Cancer (Praça Cruz Vermelha, 
23, 20230-130, Rio de Janeiro)

Introdução: Nectandra membranacea(N. membranacea) é 
uma espécie de planta da família Lauracea e tem sido usada 
para tratar inflamação e hipertensão.

objetivo: o objetivo deste estudo foi avaliar a possível inter-
ferência de um extrato de N. membranacea na marcação in vitro 
de hemácias, no processo de marcação de proteínas sanguíneas 
com tecnécio-99m(Tc-99m) e na morfologia de hemácias. 

Metodologia: Amostras de sangue(0,5mL) obtidos de ra-
tos Wistar, foram incubadas(60 min) com 0,1mL do extrato de 
N. membranacea(concentrações de 100%, 50%, 25%, 12,5%, 
6,25%) ou com NaCl 0,9%(controle). Em seguida, 0,5mL 
de solução de cloreto estanoso foi adicionado, a incubação 
continuada por 60 minutes e 0,1mL de Tc-99m foi adicionado. 
Após 10 minutos, as amostras foram centrifugadas. Plasma(P) 
e células sanguíneas(Bc) foram separadas e também preci-
pitadas com 1 mL de ácido tricloroacético(TcA, 5%) e as 
frações solúveis(SF) e insolúveis(IF) separadas. A radioativi-
dade nas amostras de P, Bc, IF-P, SF-P, IF-Bc e SF-Bc foram 
determinadas. A morfometria das hemácia(RBcs) também 
foi realizada com amostras incubadas com N. membranacea 
ou com NaCl 0,9%(controle) e Tc-99m. As imagens foram 
avaliadas(Software Image Pro plus) analisando a proporção 
de área e perímetro das RBcs. Análise de variância(ANovA) 
e pós teste Kruskal-Wallis e Dunns (p)

Resultados: os resultados mostraram que a presença 
do extrato de N. membranacea não promove alteração 
significativa da radiomarcação das células sanguíneas(BC). 
Nenhuma alteração significativa da ligação do Tc-99m nas 
proteínas plasmáticas e celulares (IF-P e IF-Bc) foi observada 
para todas as amostras tratadas(p>0,05). A análise morfológi-
ca qualitativa de RBcs indicou que nas amostras incubadas 
com o extrato, algumas hemácias mostraram espículas na 
superfície da membrana. Análise quantitativa(morphometria) 
dos resultados, mostraram que a proporção perímetro/área da 
superfície celular foi alterada(P=0,021) nas amostras trata-
das, na concentração de 50% de 0,22±0,10%(controle) para 
0,77±0,12% e na concentração de 100% para 0,73±0,06%. 

Discussão: Os alcalóides presentes no extrato de N. mem-
branacea podem ter uma hidroxila de função álcool em suas 
estruturas, que poderiam justificar as alterações morfológicas 
das hemácias mostradas na análise estatística. As alterações 
morfológicas produzidas pelo extrato de N. membranacea não 
alteram a marcação de constituintes sanguíneos com Tc-99m.

Agência de Fomento: cAPeS



M
icrobiologia Industrial

 Toxicologia Experimental 261

Poster    Temas Livres

EX85 - TOXICIDADE AGUDA E ATIVIDADE DE 
EXTRATOS DE CAMPOMANEsiA liNEATifOliA 
RUiz E PAv. EM LESÕES GÁSTRICAS INDUZIDAS 
POR ETANOL E INDOMETACINA EM RATOS

MADALoSSo, R.c.1; oLIveIRA, G.c.1; GoMeS, 
J.h.S.2; cALIARI, M.v.3; cASTILho, R.o.2; TAGLIATI, 
c.A.1

1. FAFAR/UFMG - Departamento de Análises Clínicas Toxicoló-
gicas, F. Farmácia (Belo Horizonte, MG)
2. FAFAR/UFMG - Departamento de Produtos Farmacêuticos, F. 
Farmácia (Belo Horizonte, MG)
3. ICB/UFMG - Departamento de Patologia Geral, Inst. Ciências 
Biológicas (Belo Horizonte, MG)

Introdução: A Campomanesia lineatifólia Ruiz e Pav. 
(Myrtaceae), conhecida como gabiroba, é uma espécie 
originária da região amazônica utilizada tradicionalmente 
para distúrbios gastrointestinais. O extrato etanólico (EEC) 
e a fração acetato de etila (FAec) apresentaram atividade 
antioxidante in vitro e seu perfil fitoquímico já foi determi-
nado, indicando a presença de flavonóides e taninos, sendo 
catequina e quercitrina isolados.

Objetivo: Avaliar a toxicidade aguda e efeito gastroprote-
tor de EEC e FAEC. Metodologia: O protocolo (n.52/2010) 
foi aprovado pelo Comitê de ética em experimentação animal 
(CETEA). O estudo de toxicidade oral aguda foi realizado 
conforme o método de classes (dose inicial 2000mg/kg, 
OECD423). Para o estudo de atividade gastroprotetora, 
foram utilizados ratos wistar (N=6) que após jejum de 24h, 
receberam por gavage EEC, FAEC ou veículo (CMC 0,5%) 
uma hora antes da administração do agente agressor: A (etanol 
absoluto 5mL/kg) ou B (indometacina 40mg/kg). As doses 
dos extratos foram 100, 200 e 400mg/kg (modelo A) e 400, 
800 e 1200mg/kg (modelo B). Cimetidina e sucralfato foram 
utilizados como controles positivos em ambos os modelos. 
As lesões gástricas foram quantificadas macroscopicamente 
(mm2) e microscopicamente (µm2). Utilizou-se coloração 
Ácido Periódico de Schiff (PAS), imageamento e análise 
histomorfométrica.

Metodologia: Foram determinados % de proteção, área de 
mucosa gástrica, área lesionada e índice de muco (IM). eec 
e FAec reduziram a área lesionada em ambos os modelos de 
maneira dose dependente(p

Resultados: A diferença de resposta nos modelos é indica-
tivo que mais de um modo de ação possam estar envolvidos. 
Mesmo nos animais nos quais não foram detectadas lesões, 
observou-se redução marcante de IM, podendo este índice ser 
indicativo dos primeiros sinais de toxicidade gástrica frente 
os agentes agressores. Os extratos foram enquadrados na 
categoria de risco 5 (GhS).

Discussão: os resultados obtidos contribuem para a 
validação dos dados etnofarmacológicos e para a utilização 
segura dos extratos de C. lineatifólia.

Agência de Fomento: Fapemig

EX86 - CITOTOXICIDADE DO CORANTE DINI-
TROFENILAZO CI DB291: INDUÇÃO DE DANO 
OXIDATIVO, FRAGMENTAÇÃO DO DNA E ALTE-
RAÇÃO DO CICLO CELULAR

oLIveIRA, T.F.1; LouReIRo, A.P.M.1

1. FCF/USP - Dept. de Análises Clínicas e Toxicológicas (Av. 
Prof. Lineu Prestes 580 Bloco 13B - São Paulo, Brasil)

Introdução: o CI Disperse Blue 291 (cI DB291) é utili-
zado como corante disperso em indústrias de tingimento de 
tecidos. Sua mutagenicidade foi comprovada em ensaios com 
S.typhimurium, mas há poucos estudos sobre sua toxicidade 
em células eucariontes. 

objetivo: Neste trabalho avaliamos a capacidade de cI 
DB291 induzir danos em células de carcinoma hepatocelular 
humano (hepG2). 

Resultados: O corante comercial foi purificado por HPLC-
-DAD e utilizado para incubação com células hepG2 nas 
concentrações de 5, 10, 50 e 100 µM por 24h. A citotoxicidade 
foi avaliada pelos ensaios de XTT, corante cristal violeta 
(cvD), lactato desidrogenase (LDh) e consumo de glicose. A 
formação de espécies reativas de oxigênio (ROS) foi avaliada 
através da fluorescência de 2’,7’-diclorofluoresceína (DCF) 
intracelular. Análises de ciclo celular, fragmentação do DNA e 
potencial de membrana mitocondrial (Δψm) foram realizadas 
por citometria de fluxo. Lesões em DNA resultantes de dano 
oxidativo (8-oxodGuo, 1,N6-εdAdo e 1,N2-εdGuo) foram 
avaliadas através de hPLc-eSI-MS/MS. 

Discussão: O corante dinitrofenilazo diminuiu signifi-
cativamente a sobrevivência celular após 24h de incubação, 
de forma dose-dependente (IC50=74 µM). O ensaio XTT 
revelou a formação de formazam em células incubadas com 
10 ou 50 µM do corante, provavelmente devido a aumento na 
atividade enzimática mitocondrial. Houve aumento da taxa 
de consumo de glicose nas células incubadas com 50 µM 
do corante. A morte celular ocorreu sem lise da membrana 
plasmática (LDH). Aumento do Δψm foi observado após 24h 
de incubação com 50 e 100 µM do corante. Houve aumento 
da emissão de fluorescência da DCF após incubação com 
50 e 100 µM do corante, indicando a formação intracelular 
de ROS. Fragmentação do DNA e parada nas fases G0/G1 e 
G2/M do ciclo celular também foram observadas de forma 
dose-dependente. Dano oxidativo foi confirmado pelo au-
mento dos níveis de 8-oxodGuo, 1,N6-εdAdo e 1,N2-εdGuo 
no DNA das células incubadas com 50 e 100 µM do corante 
por 24 e 48h.

Conclusão: Os resultados apontam para toxicidade do 
corante em células hepG2 envolvendo alterações mitocon-
driais e dano oxidativo, contribuindo para parada do ciclo e 
morte celular. 

Agência de Fomento: FAPeSP, cNPq, PRP/uSP, Agra-
decimentos: Prof. Paolo Di Mascio/IQuSP e Profa. Gisela 
A. umbuzeiro.
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EX87 - MECANISMOS DE TOXICIDADE DO TE-
TRAIDROFURANO: EFEITOS GENOTÓXICOS E 
EPIGENÉTICOS

BAQueDANo, c.F.I.1; oLIveIRA, T.1; PeDRoSA, 
M.S.1; heRMIDA, S.A.S.1; LouReIRo, A.P.M.1

1. FCF/USP - Dept. de Análises Clínicas e Toxicológicas (Av. 
Profº Lineu Prestes 580 - Bloco 13B - São Paulo-SP)

Introdução: o tetraidrofurano (ThF) é um solvente muito 
utilizado em indústria e pesquisa. estudos mostram sua ação 
carcinogênica em animais experimentais, porém pouco se 
sabe a respeito dos mecanismos subjacentes.

objetivo: Neste trabalho investigamos a formação de 
dois adutos de ThF (dGuo-ThF e dAdo-ThF) caracterizados 
por nosso grupo e lesões de dano oxidativo (1,N6-εdAdo e 
1,N2-εdGuo) em DNA de células de carcinoma hepatocelular 
humano (HepG2) expostas a THF. Paralelamente avaliamos 
os níveis de 5-Medc no DNA das mesmas células e em DNA 
de fígado e rim de camundongos expostos a THF por inalação.

Resultados: células hepG2 foram incubadas com concen-
trações de THF (10, 50, 100, 150 e 200 mM) por período de 5 
a 72 h para avaliação da citotoxicidade (ensaios de XTT e co-
rante cristal violeta). DNA foi extraído das células incubadas 
com 10, 50 e 100 mM de THF por 48 h e de fígado e rim de 
camundongos fêmeas C57BL/6J expostos por inalação a THF 
(1 mL/h, 6 h/dia, 5 dias). hidrólise enzimática foi realizada 
com NacNBh3 para estabilização dos adutos dGuo-ThF e 
dAdo-ThF e uma alíquota foi analisada por hPLc/DAD para 
quantificação dos desoxinucleosídeos normais e 5-MedC. O 
restante do DNA foi submetido à extração em fase sólida para 
pré-purificação e subsequente análise por HPLC-ESI-MS/MS

Discussão: observamos morte celular em concentra-
ções de THF acima de 100 mM no período de 24 a 72 h de 
incubação. Formação dos adutos dAdo-ThF, dGuo-ThF e 
1,N6-εdAdo foi observada no DNA das células de forma dose-
-dependente após 48 h de incubação com ThF. A ocorrência 
de lesões no DNA foi acompanhada de alteração do padrão 
de metilação global, havendo aumento dos níveis de 5-Medc 
nas células incubadas com 50 e 100 mM de THF. DNA de 
fígado de camundongos expostos a THF por inalação também 
apresentou-se hipermetilado, não ocorrendo com o rim.

Conclusão: Os dados mostram que apesar da baixa 
citotoxicidade do solvente, alterações genotóxicas e não-
-genotóxicas são induzidas no genoma de células hepáticas 
expostas a THF. Tais alterações podem contribuir para a 
carcinogênese hepática observada em ratos e camundongos 
expostos a THF por inalação. Aprovação Comitê de Ética 
protocolo 41.

Agência de Fomento: Agradecimentos: FAPeSP, cNPq, 
PRP/uSP, cAPeS, Prof. Paolo Di Mascio/IQuSP

EX88 - ANÁLISE QUANTITATIVA DE ALTERA-
ÇÕES INDUZIDAS POR ETANOL E INDOMETACI-
NA NA MUCOSA GÁSTRICA DE RATOS POR MEIO 
DE MORFOMETRIA DIGITAL

MADALoSSo, R.c.1; MARTINS, M.T.1; vIeIRA, A.e.D.1; 
coSTA, M.S.1; cALIARI, M.v.2; TAGLIATI, c.A.1

1. FAFAR/UFMG - Departamento de Análises Clínicas Toxicoló-
gica, F. Farmácia (Belo Horizonte, MG)
2. ICB/UFMG - Departamento de Patologia Geral, Inst. Ciências 
Biológicas (Belo Horizonte, MG)

Introdução: o trato gastrointestinal é uma das principais 
vias de administração e absorção de drogas, sendo também 
um importante local de ocorrência de efeitos adversos e 
intoxicações. Os efeitos gastrotóxicos do etanol e da indome-
tacina podem ser atribuídos a vários mecanismos, incluindo 
formação de radicais livres e comprometimento da produção 
de muco.

objetivo: Avaliar quantitativamente as alterações in-
duzidas por etanol e indometacina na mucosa gástrica de 
ratos. Metodologia: O protocolo (n.52/2010) foi aprovado 
pelo Comitê de ética em experimentação animal (CETEA). 
Foram utilizados ratos wistar (N=6), que após jejum de 24h, 
receberam por gavage etanol absoluto (5mL/kg; grupo A), 
indometacina (40mg/kg; grupo B) ou veículo (CMC 0,5%; 
grupo controle). Os animais foram sacrificados 1h (A) e 
6h (B) após a indução das lesões, conforme metodologias 
frequentemente descritas em estudos de gastrotoxicidade 
aguda e efeito gastroprotetor. os estômagos foram removidos, 
abertos ao longo da grande curvatura, fixados e incluídos, para 
obtenção dos cortes histológicos. utilizou-se coloração Ácido 
Periódico de Schiff (PAS), imageamento microscópico(32 
imagens/corte tecidual) e análise histomorfométrica.

Resultados: Foram determinados área de mucosa gástrica, 
área total lesionada (necrose, úlcera), porcentagem de lesões 
graves (que atingiram a camada muscular da mucosa) e o 
índice de muco (IM) calculado a partir da área PAS+/área 
de mucosa. Analisou-se também a distribuição do muco na 
região glandular (superior, central, pilórica). A administra-
ção oral aguda de etanol e indometacina induziram ligeira 
redução na área total de mucosa. As áreas de lesão tecidual 
por corte histológico foram de 4398000 ± 680400 µm2 para 
A e 1626000 ± 116200 µm2 para B. Apesar da menor área 
lesionada, B apresentou maior % de lesões graves (p<0,05).

Discussão: uma análise conjunta dos dois últimos parâ-
metros pode melhor descrever a gastrotoxicidade, uma vez 
que lesões mais profundas se regeneram mais lentamente. 
Ambos os grupos apresentaram diminuição acentuada de IM 
quando comparados ao grupo controle (p)

conclusão: os resultados obtidos contribuem para o 
melhor entendimento da gastrotoxicidade do etanol e da 
indometacina.

Agência de Fomento: Fapemig
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EX89 - REDUÇÃO DO ESTRESSE OXIDATIVO E 
INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE ANTITUMORAL 
DA CISPLATINA EM MODELO EXPERIMENTAL 
DE DIABETES

FARIA, M.c.S.1; RoDRIGueS, M.A.c.1; RoDRIGueS, 
J.L.2; SANToS, N.A.G.1; BARBoSA-JuNIoR, F.1; SAN-
ToS, A.c.1

1. FCFRP-USP - Universidade de São Paulo (Av, Café s/n.- Mon-
te Alegre- Cep 14040-000 Ribeirão Preto/SP)
2. UFVJM- Campus Mucuri - Universidade Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri (R. do Cruzeiro, nº 01 - Jardim São 
Paulo - CEP 39803-371 Teofilo Otoni- MG)

Introdução: A cisplatina é um dos mais efetivos agentes 
antitumorais, entretanto seu uso clínico é altamente limitado 
pela sua nefrotoxicidade. Estudos demonstram que o diabetes 
atua como fator de proteção contra os efeitos nefrotóxicos 
induzidos pela cisplatina, entretanto, os mecanismos envol-
vidos na proteção ainda não foram elucidados. Além disso, 
não se sabe ainda, se os mecanismos envolvidos na proteção 
da nefrotoxicidade induzida pela cisplatina interferem na 
atividade antitumoral da cisplatina em pacientes diabéticos

objetivo: o objetivo deste trabalho foi (i) avaliar o efeito 
protetor do diabetes contra a nefrotoxicidade da cisplatina, 
(ii) investigar se o diabetes interfere na sua biodistribuição, 
bem como na sua (iii) atividade antitumoral

Metodologia: Camundongos Swiss machos (25 a 30g) 
foram divididos em 4 grupos de tratamento: controle (c), 
cisplatina (cIS), diabetes (DB) e diabetes + cisplatina 
(DB+cIS). os animais (grupos DB e DB+cIS) receberam 
uma dose única de estreptozotocina (150mg/kg) ou tampão 
citrato (grupos c e cIS). Três dias depois as células tumorais 
foram implantadas na região subcutânea do músculo femoral 
direito de todos os animais. No 8o dia após a implantação do 
tumor os animais (grupos cIS e DB+cIS) foram tratados com 
uma dose única de cisplatina (20mg/kg) ou salina (grupos C e 
DB), sendo sacrificados 72 horas após o início do tratamento. 
O estresse oxidativo foi avaliado através da lipoperoxidação 
e a distribuição da cisplatina foi avaliada no tumor e nos 
rins pela determinação do isótopo 195Pt (espectrometria 
de Massas com Plasma Acoplado Indutivamente, IcP-MS).

Resultados: Foi observada redução significativa (p < 0,05) 
na lipoperoxidação do grupo DB+CIS (0,06 ± 0,02) em rela-
ção ao grupo CIS (0,79 ± 0,21). A concentração de platina no 
grupo DB+CIS (tumor: 7,98±3,3 e rins:12,25±3,64) também 
apresentou uma redução significativa (p)

Discussão: em suma, o diabetes apresentou um efeito 
protetor contra a lipoperoxidação induzida pela cisplatina e 
diminuiu a concentração de platina no tumor e nos rins.estes 
dados sugerem que a nefroproteção exercida pelo diabetes 
pode estar associada à alteração da atividade antitumoral da 
cisplatina

Agência de Fomento: FAPeSP & cAPeS

EX90 - EFEITOS DO ÉSTER FENÓLICO DO ÁCI-
DO CAFEICO, (CAPE), EM MITOCÔNDRIAS 
ISOLADAS DE CÉREBRO DE ANIMAL: UMA 
POSSÍVEL VIA ANTIOXIDANTE ATRAVÉS DE UM 
DESACOPLAMENTO PARCIAL

SILvA, R.B.1; MARTINS, N.M.1; FeRReIRA, D.A.S.1; 
SANToS, N.A.G.1; SANToS, A.c.1

1. FCFRP-USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribei-
rão Preto (Av Café, s/n - Campus Universitário Ribeirão Preto)

Introdução: A disfunção mitocondrial está associada ao 
estresse oxidativo, evento chave na neurodegeneração. Os 
danos oxidativos, foram confirmados em estudos realizados 
com tecido cerebral proveniente de biopsia de pacientes com 
doença de Parkinson. Tendo em vista essa relação entre as fun-
ções mitocondriais e doenças neurodegerativas, é importante 
avaliar efeitos de substâncias antioxidantes como possíveis 
alvos terapêuticos nessas desordens.

objetivo: este estudo visou a avaliação dos efeitos do 
CAPE, um antioxidante importante encontrado na própolis, 
em mitocôndrias isoladas de cérebro de animais.

Metodologia: As mitocôndrias foram isoladas pelo mé-
todo de Anderson e Sims. o Swelling e captação de cácio 
pelo método Kobayashi e Zhao. O consumo de oxigênio foi 
analisado pelo método descrito por chance e Williams.

Resultados: As Mitocôndrias isoladas foram tratadas com 
4 concentrações diferentes do CAPE: [1µM], [2µM], [5µM] 
e [10µM]. O estudo mostrou que em concentrações de 1µM 
e 2µM, houve uma redução significativa do swelling mito-
condrial (0,021 ± 0,0017 e 0,015 ± 0,002) respectivamente 
quando comparado ao controle positivo (0,044±0,003) e ao 
negativo (0,010±0,002) associado a um leve desacoplamento 
da mesma Cape 2µM (4,6±0,5); 1µM (5,9±0,8) comparado 
ao controle (7,15±0,15). Por outro lado, em concentrações de 
5µM e 10µM (1,0±0,0) houve um desacoplamento total da 
mitocôndria e perda das funções da mesma. Foi observado 
também que em concentrações de 1µM (0, 0169±0, 00012) 
e 2µM (0,0175±0,0007) não houve diferença significativa da 
captação de cálcio comparado com o controle (0,0179±0,0014).

Discussão: A proteção do cAPe, nas concentrações de 
1µM e 2µM no swelling mitocondrial pode ser explicada pela 
redução de espécies radicalares (eRos). essa redução leva 
adicionalmente a uma proteção contra o swelling mitocondrial. 
Associado a redução do swelling ocorreu um leve desacopla-
mento mitocondrial na presença de cAPe. estudos reforçam 
esse achado por mostrarem que um leve desacoplamento pode 
ser benéfico à mitocôndria por reduzir a produção dessas es-
pécies. o mecanismo pelo qual o cAPe desacopla levemente 
a mitocôndria, não está claro. entretanto esse composto pos-
sivelmente ative as proteínas desacopladoras (ucPs) e; com 
isso proteja a mitocôndria dos efeitos oxidativo. Entretanto 
em concentrações de 5µM e 10µM ocorre um desacoplamento 
total da mitocôndria e perda de suas funções. A captação do 
cálcio mitocondrial não foi alterada isto reforça a explicação 
da proteção do swelling por uma via desacopladora.

Agência de Fomento: conselho Nacional de Desenvol-
vimento e Pesquisa
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EX91 - CORRELAÇÃO ENTRE A ALTERAÇÃO DO 
VOLUME URINÁRIO E A MORFOLOGIA RENAL 
EM RATOS WISTAR TRATADOS COM DOSES TE-
RAPÊUTICAS DE EXTRATO DE GINKGO BILOBA

SILveIRA, c.M.D.1; cAMPoS, S.M.N.1; PASchoAL, 
P.o3,1; MoReNo, S.R.F.1; SoBRINho, A.P.1; cARvA-
Lho, J.J.2; TEIXEIRA, G.A.P.B.1; cARDoSo, G.P.1

1. UFF - 1c Universidade Federal Fluminense, UFF, Niterói, Rio 
de Jan (Rua Marq do Paraná, 303 Predio Anexo 4 andar)
2. UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Rio 
de janei (Boul 28 Setembro, 51 - Vila Isabel, Rio de Janeiro)
3. USP - 3 Universidade do Estado de SP, USP, São Paulo, SP, 
Brasil (Av. Professor Lineu Prestes, 2565 – Butantã)

Introdução: O Extrato de Ginkgo biloba 761 (EGb) é um 
medicamento à base de plantas usadas como anti-inflamatório 
e no tratamento de doenças cerebrais e circulatórias. Foi reco-
nhecido em 1994, pela “comissão e” alemã como um produto 
livre de componentes tóxicos ou alergênicos, entretanto, há 
autores atribuindo efeitos indesejáveis a este extrato. 

objetivo: o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos 
de um eGb: (i) sobre o peso, a ingestão de alimentos e da 
água e da excreção urinária e (ii) sobre a morfologia renal 
(microscopia óptica e eletrônica) de ratos Wistar.

Metodologia: Os animais (n = 20) foram divididos em 2 
grupos: G1 (experimental) recebeu (dose terapêutica) 2mg/
kg de extrato de Ginkgo biloba, enquanto o G2 recebeu o 
mesmo volume de solução de cloreto de sódio (0,9%), am-
bos por 10 dias . Após um intervalo de 7 dias, o tratamento 
foi repetido por oito dias. os animais foram mantidos em 
gaiolas metabólicas com livre acesso a alimentos e água, 
mensurados diariamente e pesados imediatamente antes da 
primeira exposição de EGb e no final do segundo tratamento. 
Os dados foram expressos como média ± desvio padrão (SD) 
e submetidos ao teste de Anova. Os animais foram sacrifica-
dos, os tecidos dos rins foram incubados com meio contendo 
Fator de crescimento do endotélio vascular (veGF), e outro 
fragmento foi processado para microscopia eletrônica. 

Resultados: Não houve diferença significativa (p> 0,05) 
no consumo de ração, peso e água dos animais durante o 
tratamento com eGb. os animais que receberam eGb tiveram 
uma redução significativa do volume urinário (p)

Discussão: uma das propriedades antiinflamatórias 
do EGb é atribuído à inibição da síntese Tromboxano-2, 
e a ação antioxidante do EGb pode ser devido à inibição 
Ciclooxigenase-1, ambos os moduladores da função renal. 
como eGb pode promover alterações no volume urinário, é 
possível sugerir que este extrato pode influenciar no tempo 
de depuração e prolongar o tempo de exposição de drogas, 
afetando as interações de drogas e fitoterápicos. Conclusão: 
A introdução de eGb (dose terapêutica) em ratos sadios pode 
promover alterações na fisiologia do rim, mas não suficientes 
para modificar a arquitetura do glomérulo, inclusive em nível 
ultra estrutural (microscopia eletrônica). 

EX92 - EXTRATO AQUOSO DE UNCARIA TOMEN-
TOSA REDUZ A MARCACÃO DE CONSTITUINTES 
SANGUÍNEOS COM TECNÉCIO-99M E PROTEGE 
AS CULTURAS DE ESCHERICHIA COLI CONTRA 
A TOXICIDADE INDUZIDA PELO ÍON ESTANHO

MoReNo, S.R.F.1; cARvALho, J.J.2; NAScIMeNTo, 
A.L.R.2; RochA, e.k.2; BeRNARDo-FILho, M.2,3; 
cALDAS, L.Q.A.1

1. UFF - Universidade Federal Fluminense (Rua Marquês de 
Paraná, 303, 4o andar CEP24030-210, Niterói, RJ, Brasil)
2. UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Av 28 de 
Setembro,87, CEP 20551-030, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
3. Inca - Instututo Nacional do Câncer (Praça da Cruz Vermelha, 
23, CEP: 20230-130, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

Introdução: O extrato de Uncaria tomentosa(U. to-
mentosa), tem sido utilizado na medicina natural como 
anti-inflamatório. Hemácias(BC) e proteínas plamáticas são 
usualmente marcadas com tecnécio-99m(Tc-99m) para serem 
usadas como radiofármacos em ciências da Saúde. o cloreto 
estanoso (Sncl2) é frequentemente usado como agente redu-
tor na marcação com Tc-99m. Alguns estudos tem revelado 
que o SnCl2 pode gerar espécies reativas de oxigênio(ROS) 
e pode reduzir a sobrevivência de bactérias. 

objetivo: o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito(in 
vivo e in vitro) de um extrato de U. tomentosa(32mg/mL) 
na marcação de constituintes sanguíneos(cS) com Tc-99m 
e na sobrevivência de culturas de escherichia coli(e. coli) 
AB1157 incubadas com Sncl2.

Metodologia: Para o estudo in vivo, amostras 
sanguíneas(0,5mL) foram obtidas de ratos Wistar trata-
dos com u. tomentosa (n=5) durante 7 dias. Para o es-
tudo in vitro, amostras sanguíneas(0,5mL, n=5) obtidas 
de ratos não tratados foram incubadas com 0,1mL de U. 
tomentosa(60minutos). As amostras receberam 0,5mL de 
SnCl2(60 minutes) e Tc-99m(0,1mL). Após 10 minutos, 
plasma(P) and Bc foram separados e precipitados com ácido 
tricloroacético. As frações solúveis(SF) and insolúveis(IF) de 
P e Bc foram isoladas e a porcentagem de radioatividade(% 
ATI) das amostras determinadas. Alíquotas(1mL) das culturas 
de e. coli foram incubadas no banho de água em movimento 
com (a) NaCl 0,9%, ou com (b) extrato de U. tomentosa, ou 
com (c) SnCl2(0,025mg/mL) ou com (d)SnCl2(0,025mg/
mL)+U.tomentosa. Testes Anova e Tukey-Kramer foram 
realizados(p<0,05).

Resultados: O extrato de U. tomentosa diminui significa-
tivamente(p<0,05).

Discussão: A interferência de um ou mais constituintes do 
extrato de U. tomentosa no método in vitro de radiomarcação 
de CS pode ser explicada por: (i)competição pelos mesmos 
sítios de ligação de íons Tc-99m/estanho e (ii)bloqueio de 
canais de cálcio. A proteção exercida pelo extrato de U. 
tomentosa sobre as culturas de E. coli contra a toxicidade 
induzida pelo íon estanho poderia ser justificada por um 
possível potencial “redoxi” deste extrato.

Agência de Fomento: capes
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EX93 - TOXICOLOGIA DE MISTURAS - INTERA-
ÇÃO SOLVENTE-MUTÁGENO NO TESTE sAlMO-
NEllA/MICROSSOMA

cARNeIRo, M.R.G.1; PAuMGARTTeN, F.J.R.1

1. ENSP/FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional 
de saúde Pública DCB (Av. Brasil, 4036, Manguinhos, Rio de 
Janeiro, RJ)

Introdução: o teste Salmonella/microssoma é o ensaio 
mais utilizado para avaliar a mutagenicidade de substâncias 
químicas e seus metabólitos. embora os solventes comumente 
usados não sejam genotóxicos, o efeito deles sobre a resposta 
a mutágenos não foi investigado.

objetivo: o objetivo do trabalho foi verificar se os 
solventes mais empregados, ex. dimetilsulfóxido (DMSO), 
etanol (etoh) e acetona (Ace) interferem com a resposta a 
mutágenos conhecidos.

Metodologia: usando um protocolo para avaliação de 
anti-mutagenicidade, doses não tóxicas dos solventes (0-100 
µL/placa) para as cepas de S.typhimurium TA100, TA98, 
TA97a e TA1535 foram testadas contra, ao menos, duas 
doses de mutágenos de ação direta, como azida sódica (AS), 
4-nitroquinolina-N-óxido (4-NQNO), 2-nitrofluoreno (2-NF) 
e nitro-o-fenilenodiamina (NPD), e indireta, como ciclofosfa-
mida (CP), benzo-[a]-pireno (B[a]P), aflatoxina B1 (AFB1), 
2-aninoantraceno (2-AA) e 2-aminofluoreno (2-AF). Agar 
de superfície foi misturado à cultura bacteriana, ao solvente, 
ao mutágeno e ao tampão fosfato ou mistura S9, que foram 
vertidos em placas de meio glicosado e incubados a 37°C por 
72 h. o critério para a ocorrência de efeito antimutagênico ou 
co-mutagênico foi a redução (20%) do número de revertentes 
das placas tratadas com as misturas solvente/mutágeno, em 
relação ao das tratadas só com mutágenos (sem solvente).

Resultados: DMSo e Ace não alteraram os efeitos de 
mutágenos diretos. o etoh não interferiu com o efeito do 
4-NQNo, 2-NF, NPD e 2-AF, mas aumentou o número de 
revertentes induzidos pela AS, sugerindo uma possível ação 
co-mutagênica. os três solventes diminuíram os efeitos 
da AFB1, enquanto os efeitos do B[a]P e da 2-AA foram 
parcialmente inibidos pelo EtOH e ACE. As doses mais baixas 
de DMSo, não as doses mais elevadas, atenuaram a resposta 
ao 2-AA. A mutagênese provocada pela cP foi discretamente 
inibida pelo etoh e Ace.

Discussão: os resultados demonstraram que: I) interações 
ocorreram em várias situações, diminuindo ou aumentando 
a sensibilidade do ensaio para detecção da mutagênese de 
algumas classes de substâncias; II) inibições foram prepon-
derantes entre pró-mutágenos, sendo a mutagenicidade da 
AFB1 a mais afetada; III) dos solventes avaliados, o DMSo 
foi o menos interferente. em conjunto esses resultados des-
tacam a importância da inclusão de controles para o efeito de 
solventes em ensaios de antimutagênese e a possibilidade de 
solventes diminuírem a sensibilidade do ensaio para detecção 
de mutágenos fracos.

Agência de Fomento: INovA eNSP

EX94 - EFEITOS TÓXICOS DO PROPIONATO DE 
TESTOSTERONA SOBRE ESTRUTURA E DESEN-
VOLVIMENTO DO SISTEMA REPRODUTOR DE 
RATAS WISTAR EXPOSTAS iN UTERO E DURAN-
TE A LACTAÇÃO

SILvA, R.F.1; GueRRA, M.T.1; keMPINAS, W.G.1

1. UNESP - Universidade Paulista Julio de Mesquita Filho (Dis-
trito de Rubião Junior, Botucatu- SP)

Introdução: Diversos estudos têm relatado uma associação 
entre a exposição a um agente ambiental in utero e durante 
as fases iniciais da vida extra-uterina e o aparecimento de 
doenças crônicas ao longo da vida de um indivíduo. Sabe-
-se que a exposição a contaminantes ambientais com efeito 
androgênico pode contribuir para vários distúrbios repro-
dutivos, especialmente se ocorrer em períodos críticos do 
desenvolvimento (intra-uterino e perinatal). 

objetivo: o presente trabalho tem por objetivo avaliar os 
efeitos sobre o desenvolvimento, estrutura e a função repro-
dutiva de ratas cujas mães foram expostas ao Propionato de 
Testosterona (PT) escolhido como o agente de ação andro-
gênica (PT- índia - DeG Importação de Produtos Químicos 
Ltda.) durante a prenhez e lactação.

Metodologia: Para isso, foram utilizados quatro grupos 
experimentais: um grupo controle (n=8) que recebeu óleo 
de milho (veículo) e outros 3 grupos que receberam PT nas 
concentrações 0,05mg/kg/dia (n=7), 0,1mg/kg/dia (n=9) 
e 0,2mg/kg/dia (n=10). O tratamento foi realizado do dia 
gestacional 12 (DG12) ao dia pós-natal 21 (DPN21), perí-
odo crítico de desenvolvimento e diferenciação do sistema 
reprodutor da prole. Nos filhotes fêmeas foram avaliados os 
seguintes parâmetros: peso corpóreo, distância ano-genital 
relativa (DAG/³√peso corpóreo), contagem de mamilos/
aréola no DPN13, idade de abertura vaginal e primeiro estro 
(indicativos da instalação da puberdade). As análises foram 
realizadas por ANovA com teste a posteriori de Dunnet ou 
por Kruskal-Wallis com teste a posteriori de Dunn, depen-
dendo da natureza de distribuição dos dados.

Resultados: A partir do DPN22 o grupo 0,2mg/kg apresen-
tou redução de peso corpóreo, que persistiu até a instalação 
da puberdade, e no DPN1 apresentou um aumento da DAG 
relativa, sugerindo uma toxicidade reprodutiva dos filhotes. 
Nos demais parâmetros avaliados não foram encontradas 
diferenças significativas.

Discussão: Podemos sugerir que o PT é tóxico ao desen-
volvimento inicial de fêmeas, entretanto, não compromete a 
instalação da puberdade. 

Agência de Fomento: FAPeSP
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EX95 -AVALIAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE 
ZN, SE, CO, CU E MN EM UNHAS EM ADOLES-
CENTES ASMÁTICOS E NÃO ASMÁTICOS

cARNeIRo, M.F.h.1; RhoDeN, c.R.2; AMANTÉA, 
S.L.2; BARBoSA JuNIoR, F.2

1. USP - Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto (Avenida do 
Café, s/ n, Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP)
2. UFCSPA - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Por-
to Alegre (Rua Sarmento Leite, 245, Centro, Porto Alegre - RS)

Introdução: estudos de associação entre concentração de 
minerais e asma são atualmente inconsistentes.Além disso, 
estudos utilizando matrizes de coleta pouco invasiva como 
unhas inexistem.

objetivo: Avaliar possíveis associações entre concentra-
ções de Zn, Se, cu, Mn e co em unhas e asma brônquica em 
crianças de Porto Alegre-RS.

Metodologia: Trata-se de um estudo transversal no qual 
unhas (n = 165) foram coletadas de crianças de 12 a 18 anos.A 
prevalência de asma foi obtida através do questionário ISAAc 
(International Study of Asthma and allergies in childhood).A 
concentração dos elementos foi determinada por espectrome-
tria de massas acoplada a plasma indutivamente.

Resultados: As concentrações (µg/g) de Co, Cu e Mn não 
foram diferentes entre asmáticos e controles(Co:1°:0–0,036 
R:1,01 IC95%(0,44 – 2,30);2°:0,037–0,054 OR:1,10 
IC95%(0,49–2,45);3°:0,05–0,07 OR: 1.05 IC95%(0.46–
2.40);4°:>0,08 OR:0.84 IC95%(0.36–1.96)(Cu:1°:0–6,69 
OR:1,01 IC95%(0,44–2,30);2°:6,70–10,15 OR:0,64 
IC95%(0,26–1,53);3°:10,16–14,70 OR:1,10 IC95%(0,48–
2,52);4°:>14,71 OR:1,35 IC95%(0,61–2,99) (Mn:1°:0–0,983 
OR 1,41IC95%(0,64–3,13);2°:0,984–1,315 OR:1,20 
IC95%(0,5–2,6);3°:1,3–1,8 OR:0,69 IC95%(0,29–
1,66);4°:>1,85 OR:0,8 IC95%(0,34–1,87).Já concentrações 
de Zn e Se estiveram associadas a asma de forma que 
concentrações altas (4°quartil) de Se e Zn foram associa-
das com uma diminuição de aproximadamente 5 vezes 
na razão de chances de desenvolvimento de asma (Zn:1°: 
0–89,10 OR:9,53 IC95%(0,38–238,9);2°:89,11–111,5 
OR:1,59 IC95%(0,28–9,03); 3°:111,51–143,70 OR:4,25 
IC95%(0,96–21,14);4°:>143,71 OR:0,23 IC95%(0,07–0,7)
(Se:1°:0–0,23 OR:2,28 IC95%(1,05–4,94);2°:0,237–0,295 
OR 1,66 IC95%(0,76–3,65);3°:0,296–0,361 OR 0,75 
IC95%(0,31–1,81);4°:>0,362 OR 0,23 IC95%(0,07–0,70).

Discussão: Na tentativa de combater a asma, o organismo 
conta com enzimas antioxidantes Zn e Se-dependentes as 
quais biotransformam espécies reativas em espécies menos 
tóxicas.De acordo com os resultados, em asmáticos, o con-
teúdo desses minerais esteve diminuído, e isto pode se dever 
possivelmente ao maior consumo desses minerais por tais 
enzimas antioxidantes.Além disso, a unha se mostrou uma 
matriz biológica bastante útil para detecção de tais elementos 
e sua relação com a asma.entretanto, uma limitação comum 
em estudos de delineamento transversal está relacionada à 
seqüência temporal dos eventos que, neste caso, não pode 
ser estabelecida.Portanto, mais estudos são necessários para 
confirmar natureza causal da associação observada entre Zn 
e Se reduzido com asma.

Agência de Fomento: cNPq, SeS-RS

EX96 - O CONSUMO DE PEIXES CONTAMINADOS 
COM METILMERCÚRIO E SEU EFEITO EM BIO-
MARCADORES DO ESTADO REDOX EM RATOS

GRoTTo, D.1; SeRPeLoNI, J.M.1; vALeNTINI, J.1; AN-
TuNeS, L.M.G.1; GARcIA, S.c.2; BARBoSA JR., F.1

1. FCFRP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto (Avenida do Café, s/n Bairro Monte Alegre)
2. UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Aveni-
da Ipiranga, Porto Alegre)

Introdução: No Brasil, o consumo de peixes contaminados 
com metilmercúrio (Mehg) tem sido muito discutido, espe-
cialmente na região amazônica, pois apesar dos seus efeitos 
tóxicos conhecidos, muitos estudos têm mostrado resultados 
conflitantes. Fatores nutricionais ou a forma química na qual 
o MeHg se encontra ligada no peixe poderiam estar alterando 
sua toxicidade.

Objetivo: Este estudo tem por finalidade avaliar bio-
marcadores de estresse oxidativo, genotoxicidade e pressão 
sanguínea sistólica (PSS) em ratos expostos a uma dieta 
contendo peixes contaminados com MeHg, oriundos do Rio 
Tapajós, Pará.

Metodologia: Peixes do Pará (contaminados com MeHg) 
e do Paraná (não contaminados com MeHg) foram liofiliza-
dos e adicionados à ração habitual do rato na proporção de 
20%mimetizando a ingestão diária da população ribeirinha 
amazônica. Os ratos foram divididos em 3 grupos: I-Controle 
(ração habitual); II-Peixe não contaminado; III-Peixe conta-
minado, com 8 ratos/grupo, tratados por 12 semanas. A PSS 
foi verificada semanalmente e ao final do estudo glutationa 
reduzida (GSH), glutationa peroxidase (GSH-Px), catalase 
(CAT), superóxido dismutase (SOD), malondialdeído (MDA) 
e teste cometa foram avaliados. o projeto foi aprovado pelo 
comitê de ética (07.1.1185.53.3).

Resultados: A PSS aumentou significativamente somente 
a partir da 11ª semana no grupo de ratos alimentados com 
ração contendo peixe contaminado. A concentração de GSH 
e as atividades das enzimas GSH-Px, CAT e SOD não dife-
riram quando comparados os 3 grupos (p>0,05), mostrando 
que o MeHg presente no peixe não mostrou efeito sobre esses 
marcadores. Por outro lado, a concentração de MDA aumen-
tou significativamente no grupo III quando comparado aos 
grupos I e II. Nos animais do grupo III houve ainda indução 
de dano ao DNA

Discussão: O MeHg presente no peixe induziu efeitos 
consideráveis, porém não tão severos. A forma química com 
que o MeHg está presente no peixe, combinado a nutrien-
tes do peixe como o Se e os ácidos graxos poliinsaturados 
poderiam estar contribuindo para reduzir os efeitos tóxicos 
desse elemento.

Agência de Fomento: FAPeSP
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EX97 - CARACTERIZAÇÃO DO DANO GENÔMICO 
INDUZIDO PELO DECOCTO DA PLANTA MEDI-
CINAL EqUisETUM ARvENsE (EQUISETACEAE)

MAchADo, R.c.1; hANuSch, A.L.1; MANSO, J.A.X.1; 
SILvA, c.c.1; cRuZ, A.D.1

1. PUC-GO - Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Rua 
235, Nº40, Setor Universitário, Goiânia - Goiás - Brasil - CEP 
74.605-010)

Introdução: A planta medicinal Equisetum arvense possui 
ação tríplice em fitoterapia, agindo como diurética e remine-
ralizante. Estudos com fitoterápicos são fontes de informações 
do efeito e da propriedade terapêutica de um determinado 
farmacógeno, mas a genotoxicidade das plantas medicinais, 
geralmente, não e levada em consideração em muitos estudos 
científicos. A aplicabilidade do teste cometa para estudos 
de genética toxicológica se deve as suas vantagens por ser 
um método muito sensível e de confiança para a detecção 
de quebras nas fitas de DNA, além de sua eficácia quando 
comparado a outros bioensaios que avaliam e caracterizam 
substâncias genotóxicas.

objetivo: o objetivo deste estudo foi avaliar o possível 
dano genômico induzido por diferentes concentrações de E. 
arvense em leucócitos humanos.

Metodologia: Foram obtidas amostras de sangue perifé-
rico humano por venipuntura, sendo a partir destas realiza-
das diluições seriadas do decocto de E. arvense afim de se 
obterem as concentrações de 12,5; 25; 37,5 e 50g.L-1 do 
farmacógeno. As amostras foram mantidas em estufa a 37ºC 
sem a adição de suplementos ou agentes mitogênicos. Para 
cada tratamento, foram utilizadas lâminas previamente co-
bertas com agarose normal, sendo acrescidas de agarose low 
melting point e 15 µL de sangue total de cada grupo exposto 
(GE) e grupo controle (GC), perfazendo ao final, 1h, 2h e 
3h de exposição. As lâminas foram incubadas em tampão 
de lise, por período over night e posteriormente em tampão 
de desnaturação por 25 minutos. Para a corrida do DNA em 
agarose, a eletroforese transcorreu a 1 V.cm-1 a 300 mA du-
rante o período de 25 minutos. em seguida as lâminas foram 
neutralizadas com água destilada, fixadas em álcool etílico 
98% e coradas com brometo de etídio. As imagens foram 
capturadas com o software Isys® em microscópio de epiflu-
orescência com a objetiva de 10x utilizando para avaliação 
da porcentagem de DNA na cauda o software Comet Score 
TM. Para a análise estatística foi utilizado o teste ANovA, 
seguido do teste de comparações múltiplas de Tukey sendo 
todos realizados a um nível de 5% de significância.

Resultados: Na avaliação da porcentagem de DNA na 
cauda do cometa, as diferentes concentrações do decocto não 
apresentaram ação genotóxica em 1h, 2h ou 3h de exposição 
(P=0,24).

Discussão: Alerta-se que a razão entre o tempo de expo-
sição e a quantidade de dano clastogênico é inversamente 
proporcional na avaliação das concentrações de 12,5; 25; 37,5 
e 50g.L-1 do farmacógeno. Deste modo, para a utilização da 
droga vegetal de E. arvense deve-se manter a relação droga/
solvente de 2% (ANvISA), por ser comprovada a ausência 
de atividade genotóxica quando avaliada em bioensaios de 
toxicogenética, garantindo assim sua eficácia.

EX98 - EFEITO DA EXPOSIÇÃO CRÔNICA AO 
ZINCO NO CÓLON DE RATOS WISTAR ADULTOS

TÓTARo, P.I.S.1; SARToRI, S.S.R.1; SILvA, A.T.c.1; 
oLIveIRA, M.F.1; MATTA, S.L.P.1; NeveS, c.A.1

1. UFV - Universidade Federal De Viçosa (Av Ph Rolfs, s/n, 
Centro Viçosa, MG.)

Introdução: O zinco é considerado praticamente não tóxi-
co, principalmente se administrado por via oral. entretanto, 
manifestações de intoxicação como náusea, vômito, dor 
epigástrica, cólicas abdominais, diarréia, letargia e fadiga 
podem ocorrer em casos de ingestão excessiva.

objetivo: Logo, o presente trabalho teve como objetivo 
investigar possíveis alterações morfológicas no cólon de ratos 
Wistar adultos submetidos à exposição crônica ao zinco.

Metodologia: Para tal, foram utilizados 15 animais divi-
didos em 3 grupos: controle, tratado com 5mg e tratado com 
20mg de sulfato de zinco, que foi ofertado na água de beber. 
O experimento teve duração de 56 dias e, após este período, 
os animais foram anestesiados e eutanasiados. Após a disse-
cação, foi retirado um fragmento da porção cranial do cólon 
ascendente de cada animal, que foi fixado em Karnovsky por 
24 horas, desidratado em série etanólica crescente e incluído 
em resina glicolmetacrilato, obtendo-se secções de 3µm de 
espessura. As secções foram coradas com azul de toluidina, 
para observação panorâmica dos tecidos e análises morfomé-
tricas, e também submetidas às técnicas histoquímicas: Ácido 
periódico de Schiff (PAS) e Alcian Blue ph 2.5, para iden-
tificação de células produtoras de mucinas neutras e ácidas, 
respectivamente. Foram analisados os seguintes parâmetros 
morfométricos: profundidade de cripta, altura do epitélio e 
freqüência de células caliciformes PAS-positivas e Alcian 
Blue-positivas. Para averiguar diferenças entre os grupos, 
foram realizados testes de análise de variâncias (ANovA) e 
Tukey, ao nível de 5% de significância.

Resultados: Dentre os resultados, notou-se: diminuição 
na freqüência de células caliciformes PAS-positivas, aumento 
na altura do epitélio e presença de muitas células soltas no 
lúmen dos animais tratados com 20mg de sulfato de zinco.

Discussão: o menor número de células PAS-positivas 
pode implicar em redução da síntese e secreção de mucinas 
neutras, comprometendo a lubrificação e proteção da mucosa 
intestinal. A presença de grande quantidade de células soltas 
no lúmen possivelmente seja o reflexo dessa deficiência na 
lubrificação do cólon. Ainda, a alteração observada na altura 
do epitélio pode resultar em mudança na taxa de secreção/ab-
sorção intestinal, comprometendo a funcionalidade do órgão. 
Assim, conclui-se que altas concentrações de zinco causaram 
alterações morfológicas no cólon dos animais, podendo resul-
tar em alterações funcionais tal como constipação intestinal.

Agência de Fomento: FAPeMIG
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EX99 - AVALIAÇÃO IN VIVO DO POTENCIAL 
CITOTÓXICO E GENOTÓXICO DO COMPLEXO 
CARBONÍLICO DE RUTÊNIO PELO TESTE DE 
MICRONÚCLEO

PeReIRA, D.e.1; BARBoSA, M.I.F.2; LIMA, I.M.S.1; 
SouZA, A.P.c.2; BATISTA, A.A.2; TAvAReS, D.c.1

1. Unifran - Universidade de Franca (Av. Dr. Armando Salles de 
Oliveira, 201,Pq. Universitário,14404-600, Franca/ SP)
2. Ufscar - Universidade Federal de São Carlos (Rodovia Wa-
shington Luís, km 235/SP-310 -13565-905 São Carlos/SP- Brasil)

Introdução: o interesse pela busca por novas drogas com 
centros metálicos aumentou com a descoberta da cisplatina 
[cis-diclorodiamina platina(II)], no que diz respeito aos com-
postos sintetizados quimicamente para a terapia do câncer. 
em função dos graves efeitos secundários provocados pela 
cisplatina, novos metais de transição começaram a ser ex-
tensivamente investigados com o propósito de apresentarem 
atividade antitumoral com menor toxicidade ao organismo 
humano. Neste sentido, estudos sobre o rutênio foram in-
tensificados, um metal de transição com estrutura química 
semelhante ao ferro o qual apresenta menores efeitos tóxicos.

objetivo: o presente trabalho teve como objetivo avaliar 
o potencial citotóxico e genotóxico do ct-[RuCl(CO)(dppb)
(bipy)]PF6.

Metodologia: Para tanto, foi utilizado o ensaio de mi-
cronúcleos em medula óssea de camundongos Swiss. Para a 
avaliação da gentoxicidade foram analisadas as freqüências 
de micronúcleos em eritrócitos policromáticos, e os índices de 
divisão nuclear (IDN), para a análise do potencial citotóxico. 
O complexo de rutênio foi administrado aos animais por via 
intraperitoneal nas doses de 0,625; 1,25; 2,5 e 5,0 mg/Kg de 
peso corpóreo (p.c.). Grupos de animais controles negativo 
(água) e positivo (metil metanosulfonato; 40 mg/Kg p.c.) 
também foram incluídos.

Resultados: Nas condições experimentais utilizadas, o 
complexo de rutênio ct-[RuCl(CO)(dppb)(bipy)]PF6 não 
apresentou efeito genotóxico e nem citotóxico.

Discussão: os resultados obtidos mostraram que os 
animais tratados com as diferentes doses do ct-[RuCl(CO)
(dppb)(bipy)]PF6 não apresentaram aumento significativo nas 
freqüências de micronúcleos quando comparados àqueles do 
grupo controle negativo. em relação aos valores de IDN, os 
tratamentos com as diferentes doses de ct-[RuCl(CO)(dppb)
(bipy)]PF6 não apresentaram diminuição na freqüência de 
eritrócitos policromáticos em relação ao controle negativo.

Agência de Fomento: FAPeSP

EX100 - TESTE DE FRAGILIDADE OSMÓTICA 
DE ERITRÓCITOS: APLICAÇÃO EM ESTUDO DE 
TOXICIDADE PRÉ-CLÍNICA DE FÁRMACOS

DAvANço, M.G.1; GILeNo, M.c.1; NoGueIRA, M.A.1; 
cAMPoS, M.L.1; PADILhA, e.c.1; FoNSecA, L.M.1; 
PeccININI, R.G.1

1. FCF - UNESP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas (Rodo-
via Araraquara-Jaú - Km 1, Araraquara, SP, Brasil)

Introdução: A fragilidade osmótica de eritrócitos é um 
teste de baixo custo e amplamente utilizado no diagnóstico 
de hemoglobinopatias. Alguns fármacos – entre eles a pri-
maquina – podem determinar alterações na estabilidade da 
membrana eritrocitária resultando em hemólise após a sua 
administração. No desenvolvimento de fármacos muito pouco 
é conhecido sobre seus mecanismos de biotransformação e 
de interações com os elementos sanguíneos após sua absor-
ção e, assim, a execução dos estudos pré-clínicos requer o 
estabelecimento de métodos com validade preditiva sobre 
este alvo específico.

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi verificar a apli-
cabilidade deste teste na avaliação de toxicidade pré-clínica 
de fármacos.

Metodologia: o fármaco selecionado para o estudo foi 
a primaquina, que possui capacidade hemolítica já relatada. 
Foram utilizados ratos Wistar (n=20) divididos em dois gru-
pos: controle, cujos animais receberam soro fisiológico por 
4 dias a cada seis horas por gavagem; e teste, que receberam 
doses de primaquina (2,44mg/kg) sob o mesmo protocolo do 
grupo controle. A posologia foi planejada de acordo com o 
tratamento da malária em humanos por extrapolação alomé-
trica. Ao final do tratamento o sangue foi coletado em tubos 
heparinizados e a cada volume fixo de sangue, em diferentes 
tubos, adicionou-se concentrações de 0 a 0,85 g/L de solução 
de NaCl. Após 30 minutos as amostras foram centrifugadas e 
determinou-se a densidade óptica do sobrenadante a 540 nm. 
A partir das densidades ópticas foram construídas curvas de 
porcentagem média de hemólise vs concentração de Nacl.

Resultados: As curvas obtidas foram comparadas estatis-
ticamente (Mann-Whitney) e o grupo exposto à primaquina 
apresentou fragilidade superior na concentração de 0,45 g/L 
de Nacl.

Discussão: este resultado permite-nos inferir que a ad-
ministração crônica do fármaco desestabilizou a membrana 
dos eritrócitos causando fragilidade eritrocitária, conforme 
já relatado na literatura. concluímos que o método proposto 
é adequado para a aplicação em estudos pré-clínicos de no-
vos fármacos com potencial toxicidade sobre a membrana 
eritrocitária.

Agência de Fomento: FAPeSP, INcT-if
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EX101 - EFEITO DA ASSOCIAÇÃO DA RIFAMPICINA 
E CIPROFLOXACINA SOBRE A HEPATOTOXICI-
DADE E A FARMACOCINÉTICA DA ISONIAZIDA

PADILhA, e.c.1; PIReS, R.v.1; MAchADo, D.v.P.1; 
NoGueIRA FILho, M.A.F.1; cAMPoS, M.L.1; BAL-
DAN, h.M.1; DAvANço, M.G.1; BRuNeTTI, I.L.1; 
PeccININI, R.G.1

1. UNESP - Araraquara - Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” (Rodovia Araraquara/Jau Km 1 Araraquara 
- SP)

Introdução: o tratamento convencional da tuberculose 
constitui-se pela administração simultânea dos fármacos 
isoniazida (INh), rifampicina (RMP) e pirazinamida (PZA). 
No entanto, o abandono do tratamento tem sido relacionado ao 
longo período de exposição aos fármacos e ao aparecimento 
de efeitos adversos, entre eles, a hepatotoxicidade induzida 
por INh e seus metabólitos é um dos problemas mais graves. 
Neste sentido, tem sido proposto o uso da fluoroquinolona 
Ciprofloxacina(CIPRO) no esquema terapêutico da tubercu-
lose, em associação com INh e RMP e, embora a associação 
de INh, RMP e cIPRo apresentem efeitos antibacterianos 
sinérgicos in vitro, sua influência sobre a hepatotoxicidade 
da isoniazida não é conhecida. considerando a importância 
do metabolismo da INh no desenvolvimento da hepatoto-
xicidade e a probabilidade de interações farmacocinéticas 
entre os fármacos, é possível que esta associação resulte em 
diferentes perfis farmacocinéticos com conseqüente alteração 
de efeitos hepatotóxicos.

objetivo: o presente trabalho teve como objetivo avaliar 
os efeitos da administração p.o. simultânea de CIPRO (50 
mg/kg) e RMP(100 mg/kg) sobre os parâmetros farmacoci-
néticos da INH(50 mg/kg) durante 7 dias em um grupo de 
coelhos albinos (n=10, machos), bem como avaliar os níveis 
de biomarcadores de hepatotoxicidade – as transaminases 
AST, ALT, ALP e bilirrubina – antes e após a administração.

Metodologia: A determinação da INh em plasma foi 
realizada por hPLc e os parâmetros bioquímicos foram 
determinados por método colorimétrico (LABTeST). 

Resultados: Foi possível verificar que na associação 
houve aumento do clearance (cl) e diminuição da meia vida 
de eliminação (t1/2), da constante de velocidade de absorção 
(ka), da área sob a curva (ASC) e da concentração plasmática 
máxima (Cmax) da INH assim como menores concentrações 
plasmáticas do metabólito acetilisoniazida. observou-se ape-
nas aumento significativo na atividade da ALT, porém inferior 
ao esperado quando INH está associada apenas à RMP. 

Discussão: os resultados de atividade das transaminases 
obtidos sugerem que a associação reduz a hepatotoxicidade, 
trazendo benefícios ao tratamento da tuberculose.

Agência de Fomento: FAPeSP/ FuRP/ FARMANGuI-
NhoS

EX102 - EXPOSIÇÃO PERINATAL A BAIXO NÍVEL 
DE CÁDMIO POTENCIA A NEUROTOXICIDADE 
SUBAGUDA PELO CLORPIRIFÓS EM RATOS 
JOVENS

GoDINho, A.F.1; FIGueIReDo, c.G.1; ANDRADe, 
M.A.1

1. UNESP - Universidade Estadual Paulista (18618-000 - Rubião 
Júnior s/n-Botucatu-SP)

Introdução: Recentes publicações relatam que exposição 
crônica a cádmio (cd) ocorre em humanos através de ali-
mentos contaminados e pelo hábito de fumar, pois o cigarro 
contém cd absorvido do solo pela planta do tabaco. Por outro 
lado, inseticidas como o organofosforado clorpirifós (cPF) 
são largamente utilizados e também são encontrados como 
contaminantes de alimentos. Ambos, cd e cPF são agentes 
capazes de provocar neurotoxicidade por ação danosa sobre 
o sistema nervoso central (SNc).

Objetivo: Estudar se exposição perinatal prévia a baixa 
dose de cádmio poderia modificar a neurotoxicidade provo-
cada pela administração subaguda de clorpirifós em ratos 
jovens.

Metodologia: Fêmeas prenhes receberam acetato de cád-
mio (10 mg de Cd++/litro) ou acetato de sódio como controle 
(ct) pela água de beber, durante a gestação e lactação. Do 
21º. ao 27º. dia pós natal (DPN21-27) um grupo de filhotes 
de mães controle e de um grupo de mães expostas ao Cd, 
receberam CPF (30 mg/kg, via oral – gavage). Ao DPN28 
foram avaliados: atividade da enzima colinesterase cerebral, 
atividades de coordenação motora e exploração em caixa de 
hole-board e atividade locomotora em arena de campo aberto.

Resultados: Observou-se que tanto animais expostos 
somente ao Cd quanto expostos somente ao CPF, tiveram 
inibição da atividade da enzima colinesterase cerebral, dimi-
nuição do comportamento de exploração com diminuição da 
coordenação motora no holeboard e diminuição da locomoção 
espontânea na arena de campo aberto. Quando os filhotes 
receberam exposição ao Cd e depois ao CPF subseqüente-
mente, todos os efeitos observados individualmente com cd 
e com CPF, foram exacerbados, denotando potenciação da 
toxicidade pela ação conjunta dos dois toxicantes.

Discussão: Recentemente tem sido descrito que exposição 
in útero a Cd é capaz de provocar efeitos de toxicidade sobre o 
sistema nervoso central (SNc) que podem ser observados nos 
filhotes jovens e perdurar inclusive até a idade adulta. Neste 
trabalho, demonstra-se claramente que nestas condições, se 
os filhotes jovens receberem exposição a outros toxicantes, 
também de ação no SNC, o efeito danoso de neurotoxicida-
de pode ser agravado. concluindo, os presentes resultados 
demonstram que exposição perinatal prévia a baixa dose de 
cádmio pode intensificar a neurotoxicidade pelo clorpirifós 
em animais jovens.

Agência de Fomento: UNESP-CEATOX
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EX103 - EXPOSIÇÃO DE TROPAEOlUM MAjUs NO 
PERÍODO PRÉ-IMPLANTE EM RATOS

LouReNço, e.L.B.1,2; MuLLeR, J.c.2; BoAReTo, 
A.c.2; LouReNço, A.c.2; GASPARoTTo JR., A.1;  
GoMeS, c.2; ANDRADe, A.J.M.2; DALSeNTeR, P.R.2

1. UNIPAR-PR - Universidade Paranaense (Praça Mascarenhas 
de Moraes sem n.)
2. UFPR - Universidade Federal do Paraná (Centro Politécnico.)

Introdução: Tropaeolum majus L. (T.majus) é uma planta 
conhecida com o nome de capuchinha e chaguinha. Seu uso 
popular é atribuído a sua atividade antiinflamatória, antihiper-
tensiva e diurética. Apesar de todos estes efeitos terapêuticos 
descritos na literatura, ainda não existem informações sobre 
a sua exposição no período gestacional.

objetivo: Investigar possíveis interferências no período 
gestacional do extrato hidroetanólico liofilizado de T.majus 
nas doses de 3, 30 e 300 mg/kg, através da avaliação de ratas 
prenhas no período pré-implante.

Metodologia: Para este experimento foram utilizadas 
ratas wistar (± 60dias) que foram acasaladas na proporção 
de um macho para cada três fêmeas. Foi considerado o início 
da prenhez (d0) a presença de espermatozóides no esfregaço 
vaginal. os tratamentos foram realizados pela via oral com 
água destilada (controle) ou o extrato nas doses de 3, 30, 
300 mg/kg (T3, T30 e T300) no período do 1º ao 8º dia de 
prenhez. Ao final dos tratamentos os animais foram eutana-
siados e avaliados o ganho de massa das progenitoras e dos 
órgãos (fígado, rins, ovários e útero). As perdas pré-implantes 
foram avaliadas conforme a seguinte fórmula. Perdas pré-
-implantes = (no de corpos lúteos – no de implantes/no de 
corpos lúteos) x 100.

Resultados: Não foram encontradas diferenças signifi-
cativas em relação as massas avaliadas. entretanto houve 
aumento significativo nas perdas pré-implantes nos animais 
tratados com T.majus quando comparados ao controle (con-
trole: 9,74±2,41; T3: 23,6±4,85; T30: 20,2±5,99 e T300: 
21,4±5,15), quando foi aplicado o teste estatistico do qui 
quadrado.

Discussão: este resultado sugere uma possível alteração 
dos níveis hormonais, pois há uma importante relação entre a 
quantidade de hormônios circulantes e o número de implantes 
observados. conclusão: Podemos concluir em relação aos 
dados apresentados o risco da utilização desta planta para 
gestantes e para o feto, sendo necessários estudos mais avan-
çados, avaliando as concentrações hormonais e a atividade da 
enzima aromatase durante este período crítico da gestação.

Agência de Fomento: cNPq e unipar

EX104 - SCREENING IN VITRO DA ATIVIDADE 
ANTITUMORAL DO ÓLEO ESSENCIAL DE TAgE-
TEs ERECTA L. (ASTERACEAE)

TAvAReS, D.c.1; oLIveIRA, P.F.1; ALveS, J.M.1; DA-
MASceNo, J.L.1; oLIveIRA, R.A.1; ToNucI, L.R.S.1; 
cRoTTI, A.e.M.1

1. UNIFRAN - Universidade de Franca (Av. Dr Armando Salles 
Oliveira, 201 - Cep 14404-600 Franca/SP)

Introdução: Tagetes erecta L. (Asteraceae) é uma espécie 
vegetal nativa do México e da América Central, com grande 
ocorrência no Brasil. Esta espécie atinge cerca de 50 a 100 
cm de altura, sendo popularmente conhecida como “cravo-
-de-defunto” ou “flor dos mortos” e utilizada na medicina 
popular para o tratamento de dores no estômago, parasitoses, 
doenças do fígado, indigestão, entre outras. As suas folhas 
são verde-escuras, enquanto suas flores podem apresentar 
tonalidades de amarelo a laranja, o que indicam a elevada 
presença de carotenóides. o óleo essencial desta espécie é 
popularmente utilizado no tratamento de infecções de pele e 
alívio de condições inflamatórias.

objetivo: o presente estudo teve como objetivo avaliar 
a atividade antitumoral do óleo essencial de T. erecta em 
várias linhagens tumorais pelo ensaio colorimétrico do XTT.

Metodologia: As linhagens humanas empregadas foram: 
carcinoma cervical (heLa), carcinoma de cólon (hT29), glio-
blastoma (MO59J, U251, U343), carcinoma mamário (MCF-
7) e hepatocarcinoma (hepG2). uma linhagem tumoral de 
melanona de camundongo (B16F10) também foi incluída no 
estudo. As células foram semeadas em placas com 96 poços 
e expostas ao óleo essencial de T. erecta em concentrações 
que variaram de 3,25 a 400 µg/mL. A atividade citotóxica 
foi avaliada utilizando o parâmetro de inibição de 50% do 
crescimento das linhagens celulares (IC50).

Resultados: os resultados demonstraram que o óleo 
essencial avaliado reduziu significativamente o crescimento 
celular de todas as linhagens celulares estudadas. entretan-
to, um efeito antitumoral mais acentuado foi observado nas 
linhagens HT29, B16F10 e HeLa, com valores de IC50 de 
7,29; 7,45 e 22,94 µg/mL, respectivamente.

Discussão: os resultados sugerem que o óleo de T. erecta 
pode ter um potencial terapêutico. estudos adicionais devem 
ser conduzidos para a caracterização química dos constituin-
tes ativos do óleo.

Agência de Fomento: Fundação de Amparo a Pesquisa 
do Estado de São Paulo (FAPESP, proc. nº 2007/07211-6)
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EX105 - EFEITOS REPRODUTIVOS EM RATOS 
WISTAR EXPOSTOS À FLUOXETINA iN UTERO E 
LACTAÇÃO

MüLLeR, J.c.1; BoAReTo, A.c.1; LouReNço, 
e.L.B.1; LouReNço, A.c.S.1; vechI, M.F.1; kIeNAST, 
M.F.1; LoMBARDI, N.F.1; MINATovIcZ, B.c.1;  
ANDRADe, A.J.M.1; DALSeNTeR, P.R.1

1. UFPR - Universidade Federal do Paraná (Centro Politécnico, 
Cx Postal 19031 - CEP 81.531-980 - Curitiba, PR)

Introdução: A depressão está entre os distúrbios mais 
comuns nas mulheres, com estimativas altas de prevalência 
nos períodos de gestação e pós-parto. o aumento do uso 
de medicamentos antidepressivos da classe dos Inibidores 
Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS), em especial 
da fluoxetina, durante a gestação e lactação nos últimos anos 
foi acompanhado por informações limitadas e muitas vezes 
controversas sobre o risco da utilização destes medicamentos 
sobre possíveis alterações reprodutivas no desenvolvimento 
e na diferenciação sexual de indivíduos em formação.

objetivo: Avaliar o período de gestação e lactação e o de-
senvolvimento sexual da progênie exposta in utero e lactação 
à fluoxetina nas doses de 0,4, 1,7 e 17 mg/kg/dia.

Metodologia: Ratas Wistar prenhas foram expostas à 
fluoxetina no período de pós-implantação até o final da 
lactação e os seguintes parâmetros foram avaliados: (a) da-
dos da gestação e lactação (massa das progenitoras, perdas 
pós-implantes, índices de nascimento, de viabilidade e de 
desmame); (b) desenvolvimento sexual dos filhotes fêmeas 
(massa ao nascimento, distância ano-genital, ganho de massa 
corporal até o desmame, abertura do canal vaginal e regu-
laridade do ciclo estral); e (c) desenvolvimento sexual dos 
filhotes machos (massa ao nascimento, distância ano-genital, 
ganho de massa corporal até o desmame, separação prepucial 
e produção espermática diária.

Resultados: em relação aos parâmetros avaliados foi ob-
servado uma redução significativa na massa das progenitoras 
durante a lactação, na massa dos filhotes ao nascimento, no 
índice de viabilidade e de desmame, assim como na produção 
espermática diária nos animais expostos à fluoxetina na dose 
de 17 mg/kg.

Discussão: A exposição à fluoxetina in utero e lactação 
causou toxicidade fetal na maior dose testada. Essa toxici-
dade pode ter sido responsável pelo prejuízo na produção 
espermática observada na vida adulta.

Agência de Fomento: cAPeS e cNPq

EX106 - HISTOMORFOMETRIA TESTICULAR DE 
RATOS WISTAR SUBMETIDOS À DIETAS DE CO-
GUMELOS ENRIQUECIDOS COM FE, ZN E SE

SoAReS, I.A.c.1; SANToS, D.c.M.1; cuPeRTINo, 
M.c.1; MATTA, S.L.P.1; vIeIRA, P.A.F.1; SILvA, M.c.S.1; 
oLIveIRA, M.G.A.1; kASuyA, M.c.M.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Avenida Peter Henry 
Rolfs, s/n. Campus Universitário. 36570-000 Viçosa - MG)

Introdução: o enriquecimento de alimentos tem demons-
trado ser uma forma eficiente no combate a inadequação 
nutricional a um custo compensatório. o Pleurotus ostreatus 
tem sido denominado como “cogumelo nutracêutico”, de-
vido ao interesse da medicina natural nesse alimento como 
alternativa para o tratamento de transtornos fisiológicos, por 
possuir diversas características nutricionais.

objetivo: objetivou-se avaliar a histomorfometria testi-
cular de ratos submetidos à dietas de cogumelos enriquecidos 
Fe, Zn e Se.

Metodologia: o trabalho foi conduzido nos Laboratórios 
de enzimologia e Associações de Micorrizas do Instituto 
de Biotecnologia Aplicada à Agropecuária (BIOAGRO), 
de Nutrição Experimental do Departamento de Nutrição e 
Saúde e de Biologia estrutural do Departamento de Biologia 
Geral, da universidade Federal de viçosa, viçosa, MG. os 
procedimentos experimentais seguiram as determinações da 
comissão de Ética do Departamento de veterinária da uFv, 
sendo aprovado sob o protocolo nº 22/2010. Foram utiliza-
das 6 dietas (ração sem ferro, ração com FeSo4, cogumelos 
não enriquecidos, e enriquecidos com Fe, Zn, Se). As dietas 
foram preparadas para fornecer um único nível de Fe (12 mg 
Fe/kg de dieta) procedente do sulfato ferroso (FeSO4) ou do 
cogumelo (12 mg/kg de dieta de Fe, Zn e Se). O delineamento 
experimental foi em blocos casualizados com 5 repetições. 
Após 42 dias os animais foram pesados, sacrificados e os 
testículos coletados, pesados e submetidos ao processamen-
to histológico. As imagens foram analisadas utilizando-se 
o programa Image Pro Plus, sendo medidos o diâmetro de 
túbulos seminíferos e lume tubular e altura do epitélio. Foram 
quantificados 2660 pontos/animal sobre intertúbulo, túnica 
própria, epitélio e lume tubular. os dados foram submetidos 
a análises de variância e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey a 5% de significância.

Resultados: o índice gonadossomático, que representa a 
proporção do peso corporal alocado em testículo, não apresen-
tou alterações nas dietas aplicadas em relação aos controles 
positivo e negativo. Não houve alterações significativas 
para diâmetro de túbulos seminíferos, mas houve aumento 
significativo na altura de epitélio em todos os grupos em 
relação ao controle negativo. Redução no lume tubular foi 
observada em 3 grupos alimentados com cogumelos, exceto 
o do selênio. Não houve diferença significativa na proporção 
volumétrica entre túbulo e intertúbulo. esse parâmetro em 
mamíferos é bastante variável, refletindo na eficiência da 
produção espermática nas diversas espécies.

Discussão: Assim, o aumento da altura epitelial reflete 
possível interferência positiva das dietas com cogumelos, 
enriquecidos ou não, na produção espermática.

Agência de Fomento: FAPeMIG
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EX107 - EFEITO DA ADMINISTRAÇÃO SUBCRÔ-
NICA DE CLORETO DE NÍQUEL SOBRE A MOR-
FOLOGIA EPIDIDIMÁRIA DE RATOS WISTAR 
ADULTOS

MeNeZeS, T.P.1; DoMINGueS, R.R.1; MouRo, 
v.G.S.1; oLIveIRA, M.F.1; PAuLA, T.A.R.1; MATTA, 
S.L.P.1; NeveS, M.M.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Laboratório de Biolo-
gia Estrutural, Departamento de Biologia Geral)

Introdução: o níquel é um inibidor de uma série de enzi-
mas no organismo, como a urease e o monóxido de carbono 
desidrogenase, e sua absorção pelo homem é relativamente 
elevada em comparação com outros metais. No testículo ele 
promove retratibilidade dos túbulos seminíferos e diminuição 
do número de espermatogônias, mas não se sabe seu efeito 
sobre o epidídimo, que é um importante órgão de maturação 
e estocagem espermática.

objetivo: Por isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 
morfologia do epitélio das diferentes regiões epidimárias após 
a ingestão subcrônica de cloreto de níquel (Nicl).

Metodologia: Para isso foram utilizados ratos Wistar adul-
tos, divididos em três grupos com oito animais cada. o grupo 
controle (G1) recebeu água de beber sem níquel, enquanto os 
grupos 2 (G2) e 3 (G3) receberam diariamente 20 e 40 mg 
de Nicl, respectivamente, diluídos na água de beber por um 
período de oito semanas. No 57º dia os animais foram euta-
nasiados, sendo o epidídimo direito pesado e seccionado para 
obtenção de um fragmento de cada região do órgão (segmento 
inicial, cabeça, corpo e cauda). Os fragmentos foram fixados 
em solução Karnovsky, incluídos em historesina, sendo os 
cortes histológicos avaliados em microscópio óptico.

Resultados: os valores obtidos para o peso epididimário 
foram submetidos à ANOVA e a histologia analisada descri-
tivamente. Não houve diferença do peso médio do epidídimo 
entre os grupos (p

Discussão: As células principais estão relacionadas com 
processos de secreção e absorção de substâncias no lúmen 
e estas observações mostram um aumento de sua atividade 
secretória. houve também um aumento na quantidade de cé-
lulas claras na cabeça e na cauda desses animais. estas células 
atuam no controle do ph luminal e degradação de proteínas, 
estando relacionadas com a estocagem de espermatozóides 
por tempo prolongado. observou-se células apoptóticas e 
espermatogoniais no lúmen epididimário do corpo de G2 e 
G3 e cauda de G2, mostrando que houve lesão no epitélio 
seminífero e descamação epitelial. Pode-se concluir que 
houve alteração histológica no segmento inicial e cauda do 
epidídimo de ratos tratados com Nicl.

Agência de Fomento: FAPeMIG

EX108 - RESPOSTAS COMPORTAMENTAIS DE 
RATOS MACHOS WISTAR EXPOSTOS AO CHÁ DE 
AYAHUASCA

MALFARÁ, W.R.1; TeRçARIoL, c.A.S.1; QueIRoZ, 
R.h.c.2; MARTINIS, B.S.3; SAMPAIo, D.F.1

1. CUBM - Centro Universitário Barão de Mauá (Rua Ramos de 
Azevedo, 423)
2. FCFRP-USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribei-
rão Preto (Av. do café s/nr.)
3. FFCLRP-USP - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribieirão Preto (Av. Bandeirantes, 3900)

Introdução: A palavra Ayahuasca tem origem na língua 
Quéchua, e significa, dentre outras, “cipó dos mortos”, ou 
“vinho dos espíritos”, em referência às espécies utilizadas 
como base da preparação do psicoativo, utilizado por vários 
grupos indígenas da Amazônia ocidental. o chá do cipó é 
utilizado em alguns rituais religiosos onde os usuários rela-
tam alterações psíquicas e alucinogênicas consideráveis. A 
Ayahuasca combina a ação alucinógena da dimetiltriptamina 
(DMT) um agonista serotoninérgico (5hT2A-c) com carbo-
nilas que são inibidoras da monoaminoxidase-A(MAO-A).

objetivo: o estudo teve como objetivo a análise de pro-
váveis alterações comportamentais em ratos expostos ao chá 
de Ayahuasca.

Metodologia: Foram utilizados 2 grupos (n=8) de ratos 
Wistar, machos, adultos, com peso variando entre 350 a 450 
gramas. Foram feitos os testes com o Grupo controle (Gc) 
onde administrou-se 0,5mL de água destilada por gavage 
durante 4 dias consecutivos. Após o último dia de adminis-
tração, 15 minutos depois de receberem a água ou o chá os 
animais foram submetidos aos testes. No Grupo Ayahuasca 
(GA) foi administrado 0,2mL/100g. do chá, por gavage 
durante 4 dias consecutivos, seguindo o mesmo protocolo 
do grupo controle. os animais foram submetidos a testes de 
avaliação comportamental : teste de habituação em arena de 
campo aberto (open-field test) para avaliação da atividade 
motora e o teste de reconhecimento espontâneo de objetos 
para avaliação cognitiva.

Resultados: Foram avaliados o tempo de permanência 
médio nos objetos. o grupo tratado em relação ao grupo 
controle teve uma média de tempo de reconhecimento menor 
dos objetos A1 e A2 em relação ao grupo controle. o mesmo 
ocorreu quando colocado o objeto novo B1. Na avaliação da 
FA (frequência de ambulação) observou-se uma redução na 
média comparando-se o GA com o Gc. o mesmo ocorreu 
com a FL (frequência de levantar). No número de ocorrências 
de congelamento. o grupo controle teve uma média superior 
em relação ao grupo tratado no pré-teste (ambos sem o chá), 
porém teve uma média superior a ambos quando administrado 
o chá de Ayahuasca, permanecendo por mais tempo estáticos. 
com o número de limpeza, observou-se uma média inferior 
quando administrado o chá de Ayahuasca.

Discussão: complementarmente aos testes realizados, a 
observação dos animais foi indicativa de alterações centrais 
marcantes, onde os animais apresentaram confusão mental 
e alterações comportamentais acentuadas, provocadas pela 
ingestão oral do chá de Ayahuasca.

Agência de Fomento: PIc - centro universitário Barão 
de Mauá 
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EX109 - ANÁLISE FITOTÓXICA DE EqUisETUM 
ARvENsE L. (EQUISETACEAE) EM SEUS EFEITOS 
ALELOPÁTICOS EM lACTUCA sATivA L. (ASTE-
RACEAE) E EM SISTEMA TESTE AlliUM CEPA L. 
(ALLIACEAE)

MATToS, c.A.A.1; MAchADo, R.c.1; hANuSch, 
A.L.1; MANSO, J.A.X.1; SILvA, c.c.1; cRuZ, A.D.1

1. PUC-GO - Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Rua 
235, Nº40, Setor Universitário, Goiânia - Goiás - Brasil - CEP 
74.605-010)

Introdução: Equisetum arvense é uma pteridófita utilizada 
pela população por possuir propriedades medicinais que atu-
am contra diversos tipos de patologias. Testes vegetais tem 
sido indicados na avaliação de fitoconstituintes por possuírem 
alta sensibilidade e boa correlação com outros sistemas-teste 
em mamíferos.

objetivo: o objetivo deste estudo foi avaliar diferentes 
concentrações do decocto de E. arvense por meio de dois 
“endpoints” que pudessem caracterizar efeitos histológicos 
e celulares.

Metodologia: Foram realizados testes alelopáticos em L. 
sativa e testes de avaliação mutagênica em tecido meriste-
mático radicular de A. cepa. Para a germinação e obtenção 
de plântulas, foram utilizadas 100 sementes por tratamento 
seguindo parte da metodologia descrita por capobiango et 
al. (2009) sendo o grupo exposto (GE) preparado nas con-
centrações de 50; 37,5; 25 e 12.5g.L-1, e o grupo controle 
(GC) em água destilada. Foram avaliadas as taxas de ger-
minação durante sete ciclos de 24h de maneira que após a 
análise de germinação, as plântulas obtidas foram medidas 
usando papel milimetrado. Para o sistema-teste A. cepa a 
metodologia utilizada foi a descrita por Fiskejo (1985) com 
algumas modificações. Durante a análise microscópica foram 
avaliadas as alterações cromossômicas (Ac), apoptose e o 
índice mitótico (IM). 

Resultados: o teste de germinação em L. sativa apresen-
tou correlação linear negativa em relação ao Ge, sendo sua 
equação de regressão Y=-0,017x + 3,146 (R2=0,881). Na 
a avaliação das plântulas expostas, não houve correlação 
entre os tratamentos e a taxa de crescimento. Em células 
meristemáticas radiculares de A. cepa, as Ac não foram 
significativas (P=0,46) quando comparadas ao CG. Foi obser-
vada uma correlação linear quando avaliadas as células que 
se encontravam em apoptose, sendo a equação de regressão 
expressa por Y=0,018x + 0,330 (R²=0,904). Para o IM foi 
visualizado um constante decréscimo no número de células 
em divisão conforme se aumentava as concentrações do Ge 
sendo Y=-0,019x + 1,195 (R²=0,941).

Discussão: E. arvense apresentam efeito dose dependente 
na indução apoptose e inibitório na proliferação celular, não 
ocasionando alterações genotóxicas detectáveis por testes 
de AC, sendo justificada a inibição do IM pela associação 
à apoptose. Logo, ressalta-se a importância da classificação 
de diferentes “endpoints” para manter uma combinação de 
testes no melhor discernimento da mutagenicidade de drogas 
vegetais.

EX110 - EFEITO DA ATRAZINA SOBRE A VIABILI-
DADE DE HEPATÓCITOS DE dANiO RERiO

AGuIAR, L.M.1; TARouco, F.M.1; MARINS, L.F.1; 
TRINDADe, G.S.1; RoSA, c.e.1

1. FURG - Universidade Federal do Rio Grande (Avenida Itália, 
km8, Rio Grande - RS CEP 96201900)

Introdução: A atrazina é um herbicida clorotriazínico 
mundialmente utilizado no controle de ervas daninhas. 
Entretanto, efeitos adversos após sua exposição, como um 
disruptor endócrino, já foi demonstrado em peixes e anfíbios.

objetivo: o objetivo do presente estudo foi determinar o 
efeito in vitro do herbicida Atrazina em diferentes concen-
trações sobre a viabilidade celular de hepatócitos de Danio 
rerio da linhagem ZFL.

Metodologia: O modelo utilizado para o experimento foi 
a linhagem ZFL de hepatócitos de Danio rerio. As células 
foram mantidas no laboratório de cultura celular do Instituto 
de ciências Biológicas-FuRG. As células foram mantidas 
em meio RPMI suplementado com soro fetal bovino (10%), 
acrescido de antibiótico e antimicótico. Para a montagem 
dos ensaios, fez-se uso de placas de 96 poços, com as cé-
lulas mantidas a uma densidade de 1x105 células/poço, em 
meio de cultura conforme descrito. O início da exposição 
ao poluente foi iniciada após 48 horas, pois esse é o tempo 
mínimo para a adesão das células. Além do grupo controle e 
controle veículo (etanol 1%) foram utilizadas nove diferentes 
concentrações de atrazina, sendo a menor 0,002 mg/L e a 
maior 50 mg/L, diluídas em meio de cultura. A viabilidade 
foi determinada nos tempos 24 e 48 horas através do ensaio 
do MTT, determinada espectrofotometricamente (490nm). 
Os valores foram expressos como percentual de viabilidade 
em relação ao grupo controle, o qual foi considerado como 
viabilidade de 100%.

Resultados: Não foi observado variação significativa 
na viabilidade celular dos grupos expostos ao veículo, nem 
àqueles expostos nas diferentes concentrações de Atrazina, 
em relação ao grupo controle.

Discussão: Interessantemente, a maior concentração de 
atrazina empregada no presente ensaio (50mg/l) está próxima 
a LC50 determinada para células renais de truta expostas in 
vitro. esta diferença na resposta dos tipos celulares pode ser 
devido à função predominante dos hepatócitos na detoxifi-
cação geral do organismo, e a indução da atividade destes 
sistemas de detoxificação após a exposição à atrazina. Novos 
ensaios serão realizados para determinação da concentração 
letal para este tipo celular, bem como análises moleculares 
ao nível da expressão gênica para determinação dos efeitos 
desse contaminante, através de técnicas de PcR tempo real.

Agência de Fomento: FAPeRGS
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EX111 - AVALIAÇÃO PRÉ – CLÍNICA DA TOXICI-
DADE AGUDA E DA ATIVIDADE DIURÉTICA DO 
EXTRATO AQUOSO BRUTO LIOFILIZADO DE 
PAliCOUREA CORiACEA (CHAM.) K. SCHUM (RU-
BIACEAE) “DOURADINHA DO CAMPO”

PeReIRA, M.e.1; GoNçALveS, N.Z.1; cuNhA, L.c.1; 
LINo, R.S.1

1. UFG - Faculdade Federal de Goiás (NEPET-Sala 36- Av. Uni-
versitária com 1a. Avenida, s/n-Setor Universitário)

Introdução: Palicourea coriecea (Cham.) K. Schum, 
conhecida como douradinha ou douradinha-do-campo, é um 
arbusto flores amarelas, pertencente a família Rubiaceae. Suas 
folhas são utilizadas em preparações de remédios caseiros na 
forma de chás, no tratamento de cálculos renais, inflamação/
infecção de uretra, rins, bexiga e como diurético.

Objetivo: Avaliar a toxicidade aguda em ratos e camun-
dongos, bem como a atividade diurética em ratos do extrato 
aquoso bruto liofilizado das folhas de Palicourea coriecea 
(EABLPC) visando obter informações confiáveis e extrapo-
láveis para seres humanos.

Metodologia: Na avaliação da atividade diurética três 
grupos de ratos receberam doses de EALPC (80, 160 e 320 
mg/kg), um grupo recebeu apenas solução salina e outro 
recebeu furosemida (20 mg/kg), administradas durante oito 
dias por gavagem, sendo feita a medição do volume urinário e 
a avaliação das concentrações de eletrólitos (Na+, k+ e cl-), 
creatinina e uréia, na urina e no sangue. A toxicidade aguda 
oral do EABLPC foi investigada de acordo com a OECD 423.

Resultados: houve um aumento do volume urinário, do 
consumo de água e da excreção dos eletrólitos, dos ratos 
tratados com eABLPc, em relação aos não tratados, mas não 
teve diferenças estatisticamente significativas nas amostras de 
sangue. O extrato não gerou sinais de toxicidade ou letalidade 
nos animais, além disso, não foram encontradas alterações 
histopatológicas.

Discussão e conclusões: o aumento do volume urinário, 
do consumo de água e da excreção de eletrólitos comprova a 
atividade diurética do eABLPc. os resultados demonstraram 
que o extrato pertence à Classe 5 (substâncias com DL50 
superior a 2000 mg/kg), sendo considerada de baixa toxici-
dade. O presente estudo confirmou o uso etinofarmacológico 
do EABLPC, além de conferir a sua não toxicidade aguda, 
o que torna necessários novos estudos sobre esta planta, 
principalmente da toxicidade subaguda.

EX112 - AVALIAÇÃO DA CARDIOTOXICIDADE DA 
DOXORRUBICINA INCORPORADA EM MICRO-
MULSÃO

ASSuMPção, J.u.c.v.1; PeSTANA, k.c.1; BALDAN, 
h.M.1; oLIveIRA, A.G.1; PeccININI, R.G.1

1. FCF - Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UNESP/ Ara-
raquara/ (Rodovia Araraquara/Jau Km 1 CEP: 14801-902)

Introdução: A doxorrubicina (DOX) é um dos antineoplá-
sicos mais utilizados na terapêutica no tratamento de tumores 
sólidos e leucemias, com ação bastante efetiva tanto em seres 
humanos quanto em animais. No entanto, devido à sua ação 
pouco específica, a DOX provoca também efeitos adversos, 
principalmente cardiotoxicidade, efeito dose-dependente. 
com o intuito de melhorar os resultados na terapêutica - mi-
nimizando seus efeitos tóxicos - a DOX foi incorporada em 
uma microemulsão (Me) lipídica, desenvolvida FcF/uNeSP. 
A nova formulação contendo DOX tende a proporcionar 
menor distribuição do fármaco para os tecidos não desejados 
como coração, rins e fígado, com consequente redução dos 
seus efeitos cardiotóxico.

objetivo: Neste presente trabalho comparou-se a cardio-
toxicidade da DOX veiculada na ME com a DOX na forma 
de cloridrato em solução disponível no mercado.

Metodologia: As diferentes formas farmacêuticas foram 
administradas em dose única por via endovenosa (6mg/kg) 
em ratos wistar (machos, 5 animais por grupo, n=15) e car-
diotoxicidade avaliada através da determinação da atividade 
da isoenzima MB da creatinina kinase (CKMB) nos tempos 
zero, 1 hora e 12 horas após a administração.

Resultados: os valores de ckMB sérica do grupo de ani-
mais que recebeu a solução de DOX apresentaram aumento 
estatisticamente significativo em relação aos valores basais 
(tempo zero), enquanto que os valores de ckMB do grupo 
que recebeu a DOX incorporada na ME não apresentaram 
diferenças estatísticas significativas em relação ao valor basal.

Discussão: Estes resultados demonstram um perfil de 
toxicidade diferente entre as formulações e sugerem que 
a incorporação da DOX em ME modifica o seu perfil far-
macocinético com supressão dos seus efeitos cardiotóxicos 
trazendo expectativa com relação à aplicação desta nova 
forma farmacêutica na terapêutica de neoplasias

Agência de Fomento: cNPq
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EX113 - AÇÃO MUSCARÍNICA INDUZIDA PELA 
METILECGONIDINA, PRODUTO DE PIRÓLISE DA 
COCAÍNA, DURANTE O PROCESSO DE MORTE 
NEURONAL

DATI, L.M.M.1; GARcIA, R.c.T.2; ToRReS, L.h.L.2; 
SANDovAL, M.R.L.3; AFeche, S.c.3; ABDALLA, 
F.M.F.3; cuRI, R.4; MARcouRAkIS, T.2

1. FMUSP - Faculdade de Medicina USP (Av. Dr. Arnaldo, 455 - 
Cerqueira César - CEP: 01246903 - São Paulo - SP)
2. FCFUSP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas USP (Av. 
Prof. Lineu Prestes, 580 - Butantã - CEP: 05508900 - São Paulo- 
SP)
3. IB - Instituto Butantan - Farmacologia (Av. Vital Brasil, 1500 - 
Butantã - CEP: 05503900 - São Paulo - SP)
4. ICBUSP - Instituto de Ciências Biomédicas USP (Av. Prof. Li-
neu Prestes, 1524 - Butantã - CEP: 05508900 - São Paulo - SP)

Introdução: O crack é uma das maneiras de administração 
da cocaína, sendo necessário seu aquecimento para a volati-
lização da substância. Este processo, leva à formação de seu 
produto de pirólise, a metilecgonidina (AeMe). Dados do 
nosso laboratório, utilizando cultura primária de hipocampo, 
mostraram que a AEME é mais neurotóxica que a cocaína 
e desencadeia o processo de morte celular por apoptose. 
estudos avaliando o sistema nervoso periférico mostraram 
que a cocaína tem uma possível ação muscarínica, porém, 
nada se sabe a respeito da ação destas substâncias no sistema 
nervoso central.

objetivo: este trabalho pretende avaliar o envolvimento 
do receptor muscarínico no processo de morte neuronal indu-
zida pela AeMe, cocaína e associação entre AeMe e cocaína.

Metodologia: Ratas prenhas de 18/19 dias de gestação 
foram submetidas à cesárea para a retirada do hipocampo dos 
fetos. As células foram mantidas em estufa a 37°C e 5% CO2 
por 7 dias. Para avaliar a viabilidade celular e interação com o 
receptor muscarínico foi utilizado o teste do MTT. As células 
foram incubadas com AEME (1 a 10-3mM) ou cocaína (2 a 
10-2 mM) ou associação da AEME (1mM) e cocaína (2mM) 
e/ou atropina (1 e 50µM). Foi avaliada a ligação das substân-
cias com receptor muscarínico, por ensaios de competição 
com radioligante. Alem disso, foi determinada a concentração 
de cálcio intracelular, através de microscópia confocal.

Resultados: Após 24h de incubação com a AeMe (1mM), 
houve morte neuronal de aproximadamente 40% das células, 
com atropina na concentração de 1µM reverteu comple-
tamente este processo causado pela AeMe, contudo, com 
atropina 50µM manteve uma redução residual de 10% da 
morte celular. em relação a cocaína e a associação este efeito 
não foi encontrado. Foi realizado também o experimento de 
ligação da AeMe com receptor muscarinico, esta substância 
parece ter ação agonista com estes receptores. Ao avaliar a 
concentração de cálcio intracelular, verificamos que a AEME 
induz a um aumento de cálcio intracelular.

Discussão: com estes resultados, pode-se sugerir que 
AeMe tem ação em receptor muscarínico, sendo que esta 
ação parece ser como agonista nestes receptores, estes resul-
tados foram confirmados com experimento, de ligação aos 
receptores muscarínicos, verificando a afinidade de concen-

trações decrescentes de AeMe frente a uma substância radio-
ativa. Nesse sentido, a ação da AeMe age possivelmente nos 
subtipos associados a proteína G excitatoria possivelmente 
nos subtipos, como M1, M3 ou M5, principalmente com os 
resultatos de vias intracelular.

Agência de Fomento: FAPeSP
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EX114 - POTENCIAL ANTIOXIDANTE DE COM-
POSTOS ORGÂNICOS DE SELÊNIO ANÁLOGOS A 
AZIDOTIMIDINA (AZT)

MeINeRZ, D.F.1; MARIANo, D.o.c.1; ALLeBRANDT, 
J.1; SILvA, R.S.1; SouZA, D.1; RoDRIGueS, o.e.D.1; 
RochA, J.B.T.1

1. UFSM - Universidade Federal de Santa Maria (Av. Roraima 
nº1000 - Santa Maria/RS)

Introdução: Diversos compostos orgânicos de selênio (Se) 
exibem interessantes propriedades antioxidantes, como é o 
caso do ebselen e do Disseleneto de difenila.

objetivo: Neste estudo, objetiva-se analisar a capacidade 
de 7 novos compostos de selênio derivados da droga Azi-
dotimidina (AZT) de apresentar atividades antioxidantes, 
oxidantes ou genotóxicas in vitro.

Metodologia: os compostos Azidotimidina selenofenil 
(1), azidotimidina selenomesitil (2), triazoltimidina sele-
nofenil (3), azidotimidina selenonaftil (4), azidotimidina 
p-cloroselenofenil (5), azidotimidina p-metilselenofenil 
(6), azidotimidina p-toluilselenoacil (7) e o AZT (8) foram 
diluídos em DMSo ou metanol. os seguintes testes in vitro 
foram realizados: atividade do tipo GPx (GPx-like) nas con-
centrações de 100-500 µM; determinação dos produtos finais 
da lipoperoxidação (TBARS) nas concentrações de 100 e 200 
µM; a possibilidade de mimetizarem a atividade da enzima 
Tioredoxina redutase (TrxR) nas concentrações de 5 e 25 µM; 
a capacidade de oxidarem grupos tióis e de serem genotóxicos 
(teste do cometa) na concentração final de 100 µM.

Resultados: Quando testados quanto a atividade GPx-like, 
os compostos 3 nas concentrações de 300 - 400 µM e o 5 (200 
– 400 µM) apresentaram resultado significativo (p < 0.05) 
quando comparados ao controle. No teste do TBARS, todos 
os compostos inibiram a lipoperoxidação na concentração 
final de 200µM (p < 0.01). Nenhum composto apresentou 
atividade mimética a enzima TrxR. Quanto à oxidação de 
grupos tiois, no tempo 0h o composto 7 e o AZT foram os 
que demonstraram melhor atividade tiol oxidase, sendo que, o 
composto 4 foi significativo no tempo 0h e 4h. Já o composto 
6 apresentou atividade nos tempos 0-4h quando comparado 
ao controle (p < 0.05). Quando testados quanto a sua geno-
toxicidade, os compostos 2, 3, 4, 5 e 7, foram significativos 
(p < 0.05) quando comparados ao controle.

Discussão: A atividade antioxidante dos compostos pode 
ser explicada devido aos radicais ou pela presença de Se nas 
estruturas químicas. Isso pode proporcionar alguma interação 
com grupos tiois e causar a redução de espécies Reativas de 
Oxigênio. Porém, essa interação com grupos tiois pode levar a 
oxidação de importantes proteínas e até mesmo causar danos 
no DNA. Apesar de alguns compostos serem genotóxicos ou 
serem capazes de oxidar grupos tióis in vitro, os resultados 
sugerem que os compostos 3, 5 e 6 destacaram-se ao possu-
írem atividades antioxidantes, tanto mimetizando a enzima 
GPx, como também reduzindo ou inibindo a lipoperoxidação.

Agência de Fomento: FAPeRGS, capes e cNPq

EX115 - EXPOSIÇÃO DE RATAS AO sENECiO bRA-
siliENsis DURANTE O PERÍODO PRÉ-NATAL: 
EFEITO PREJUDICIAL SOBRE O DESENVOLVI-
MENTO FÍSICO E REFLEXOLÓGICO DA PROLE

SANDINI, T.M.1; uDo, M.S.1; SPINoSA, h.S.1

1. USP - Universidade de São Paulo (Av. Prof, Dr. Lineu Prestes, 
580, bloco 13A)
2. USP - Universidade de São Paulo (Av. Prof, Dr. Lineu Prestes, 
580, bloco 13A)
3. USP - Universidade de São Paulo (Av. Prof, Dr. Lineu Prestes, 
580, bloco 13A)

Introdução: Senecio brasiliensis, conhecida popularmente 
como maria-mole, é uma das principais plantas responsáveis 
por intoxicação em animais de produção, principalmente 
em eqüinos e bovinos. A toxicidade pelo Senecio spp ocorre 
devido à presença dos alcalóides pirrolizidínicos, os quais 
sofrem biotransformação no fígado, gerando, como meta-
bólitos tóxicos, os pirróis.

objetivo: considerando que S. brasiliensis é uma planta 
muito freqüente nas pastagens, podendo ser ingerida pelos 
animais em condições naturais e em idade fértil, no presente 
trabalho avaliou-se os efeitos da exposição pré-natal ao S. 
brasiliensis no desenvolvimento físico e reflexológico da 
prole de ratas Wistar. 

Metodologia: estas fêmeas prenhes receberam, por gava-
gem, do 6° até o 20º dia de gestação, o extrato butanólico das 
folhas secas da planta S. brasiliensis em diferentes doses (3, 
6 e 9 mg/Kg/dia), cuja maior dose mostrou baixa toxicidade 
em experimento prévio, após a administração por 28 dias. 

Resultados: Não foram observadas alterações nos parâ-
metros reprodutivos (duração da gestação, número de filhotes 
nascidos e morte perinatal) entre os grupos. Com relação à 
prole, notou-se diminuição do peso corpóreo dos filhotes, 
atraso para a erupção dos dentes incisivos, para a abertura 
dos olhos e abertura vaginal, e adiantamento para a descida 
dos testículos de maneira dose-dependente. Da mesma forma, 
em relação ao desenvolvimento reflexológico, observou-se 
retardo no reflexo de sobressalto e endireitamento postural.

Discussão: Estes resultados indicam a exposição pré-
-natal ao S. brasiliensis prejudicou o desenvolvimento físico 
e reflexológico da prole.

Agência de Fomento: FAPeSP e cAPeS
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EX116 - AÇÕES DO AMBLYOMIN-X SOBRE FUN-
ÇÕES DA CÉLULA ENDOTELIAL ENVOLVIDAS 
NA ANGIOGÊNESE

DReWeS, c.c.1; DIAS, R.y.S.1; heBeDA, c.B.1; SI-
MoNS, S.M.2; chuDZINSkI-TAvASSI, A.M.2; FAR-
Sky, S.h.P.1

1. USP - Universidade de São Paulo (Av. Professor Lineu Prestes, 
580, BL 13B)
2. Instituto Butantan - Instituto Butantan (Av. Vital Brasil, 1500)

Introdução: O Amblyomin-X é uma proteína recombi-
nante, inibidora de serinoproteases, que inibe a ativação do 
FXa da coagulação sanguíea e o desenvolvimento de tumores 
in vivo.

Objetivo: Investigar os mecanismos do Amblyomin-X 
sobre formação de novos vasos induzidos pelo veGF in 
vivo e seus mecanismos de ação na célula endotelial in vitro.

Metodologia: A angiogênese foi investigada no modelo 
de câmara dorsal implantada no tecido subcutâneo de camun-
dogos Swiss machos e em membrana corioalantóica (cAM) 
de embriões da espécies Galus galus. em células t-end em 
cultura, foram avaliados a viabilidade, proliferação, ciclo 
celular e expressão de moléculas de adesão por citometria de 
fluxo; adesão à matrigel por espectrofotometria; formação de 
tubos por microscopia ótica e expressão gênica das moléculas 
de adesão por RT-PcR.

Resultados: A administração tópica/simultânea do 
Amblyomin-X (10 ou 100ng/10µL) e do VEGF reduziu a 
formação de novos vasos em ambos os modelos emprega-
dos (câmara dorsal: 10ng/10µL:49% e 100ng/10µL:54%; 
e na CAM 100ng/10µL:42%). O tratamento simultâneo de 
Amblyomin-X com VEGF (72 horas) reduziu a proliferação 
da célula endotelial (10ng/mL:109%; 100ng/mL:108% e 
1000ng/mL:115%), retardou o ciclo celular (manutenção 
na fase G1/G0), sem modificar a viabilidade destas células. 
O Amblyomin-X reduziu de maneira significativa a adesão 
(49%) e tubulogênese (85%) em matrigel e a expressão das 
moléculas de adesão PECAM-1 (26%), VCAM-1 (30%) e 
IcAM-1 (45%) induzidas pelo veGF, independentemente 
de modificações gênicas, e não alterou a expressão da β3 
integrina.

Discussão: os resultados obtidos mostram que, na pre-
sença do fator de crescimento VEGF, o Amblyomin-X inibe 
a formação de novos vasos in vivo e que este efeito pode ser 
dependente, pelo menos em parte, da diminuição da prolifera-
ção e da interferência nos processos de adesão e tubulogênese, 
mediados pela expressão de moléculas de adesão.

Agência de Fomento: FAPESP (08/57850-8 e 08/56072-1)

EX117 - EFEITOS ANTIOXIDANTES/TOXICOLÓ-
GICOS IN VITRO E iN vivO DO COMPOSTO (S) 
(3-FENILTELANIL PROPANAMIDA) SUCCINATO 
DE DIMETILA

MeINeRZ, D.F.1; SANToS, D.B.2; SuDATI, J.1; ALLe-
BRANDT, J.1; MARIANo, D.o.c.1; RochA, J.B.T.1; 
FRANco, J.L.1

1. UFSM - Universidade Federal de Santa Maria (Av. Roraima 
nº1000 - Santa Maria/RS)
2. UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópo-
lis, SC)

Introdução: Recentemente, observou-se que uma série 
de novos compostos de telúrio derivados de aminoácidos 
apresentaram atividade mimética da enzima Glutationa Pero-
xidase (GPx), indicando potencial antioxidante. Dentre eles, 
destacou-se um composto de telúrio derivado do aminoácido 
aspartato, o (S) (3-feniltelanil propanamida) succinato de 
dimetila (TeAsp).

objetivo: o presente trabalho, objetiva estudar o poten-
cial antioxidante in vitro e avaliar os efeitos tóxicos in vivo 
causados por este composto.

Metodologia: Para avaliar a atividade mimética a GPx e a 
medida do conteúdo tiol do TeAsp, foi utilizada a concentra-
ção de 50µM do composto diluído em DMSO (0,5% final) e 
etanol, respectivamente, os quais foram realizados utilizando 
PhSh ou GSh como doadores de grupos Sh, sem a utilização 
de tecido animal. Para a análise do efeito de peroxidação lipí-
dica através de TBARS utilzou-se o sobrenante do homoge-
neizado do cérebro de ratos Wistar machos (200-250g), o qual 
foi incubado com o composto nas concentrações de 50, 100 
e 200µM e FeSO4 10µM como pró-oxidante. Para o estudo 
in vivo foram utilizados camundongos Swiss adultos machos 
divididos em 3 grupos, os quais foram tratados durante 21 
dias com o composto nas doses de 175 µmol/kg e 195 µmol/
kg utilizando como controle/veículo DMSO (0,5%). Após o 
tratamento os animais foram anestesiados e sangue total foi 
coletado para os testes do micronúcleo e ensaio cometa. As 
análises foram realizadas de acordo com o comitê de ética 
animal da UFSM (23081.002435/2007-16).

Resultados: O TeAsp apresentou um significativo blo-
queio da formação de TBARS espontânea e induzida por 
Fe(II) (pin vivo, ocorreu um significativo aumento no índice 
de dano no DNA e uma elevação na freqüência de micronú-
cleos em ambas as concentrações testadas após 21 dias de 
tratamento(p<0,01).

Discussão: os resultados indicam que o composto TeAsp 
foi capaz de proteger contra alterações nos níveis de TBARS 
e exibiu significativa atividade mimética a GPx, confirman-
do o potencial antioxidante desse composto. No entanto 
quando testado in vivo, o composto foi mutagênico e causou 
significativo efeito genotóxico, o que pode estar associado 
à atividade pró-oxidante exibida por alguns compostos or-
gânicos de telúrio.

Agência de Fomento: capes e cNPq
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EX118 - TOXICIDADE SUBCRÔNICA E REPRO-
DUTIVA DE PsyCHOTRiA COlORATA EM RATAS 
WISTAR 

LIMA, v.L.1; SouSA, L.T.1; LoPeS, D.I.S.1; SouZA, 
D.P.M.1; RAMoS, A.T.1; MARuo, v.M.1

1. UFT - Universidade Federal do Tocantins (BR153 km112 - 
Zona Rural - CEP 77804-970- Araguaína - TO)

Introdução: Psychotria colorata Willd conhecida vul-
garmente por repolho, pertence a um gênero de plantas 
comumente utilizadas medicinalmente para aliviar a dor. 
entre os caboclos da Amazônia diferentes partes da planta são 
utilizadas para o tratamento de dores de ouvido e abdominal. 
A planta apresenta atividade analgésica opióide atribuída 
aos alcalóides pirrolidinoindolínicos. Fazendeiros do estado 
do Tocantins associam a ingestão da planta à ocorrência de 
abortos em vacas. A administração subcrônica da planta em 
ratos machos produziu efeitos deletérios sobre a reprodução 
produzindo redução no número de filhotes machos e no 
comprimento da prole.

Objetivo: Avaliar a toxicidade subcrônica e reprodutiva 
de Psychotria colorata em ratas Wistar.

Metodologia: Dezoito ratas foram divididas de forma 
casualizada em dois grupos (n=9). o grupo controle rece-
beu apenas ração comercial e o experimental recebeu ração 
comercial com a inclusão de P. colorata a 5% durante 30 
dias. Durante o período experimental o peso corporal e os 
consumos de água e ração foram avaliados diariamente. No 
31º dia de tratamento procedeu-se o estudo da fertilidade 
de fêmeas. Ao final da tarde os animais foram colocados 
em caixas individuais com um macho não-tratado. Após a 
confirmação da prenhez, os machos foram eutanasiados e as 
fêmeas foram mantidas até o 20o dia de gestação, quando 
foram anestesiadas e procedeu-se a laparotomia explora-
tória, a coleta de sangue, avaliações anatomopatológicas e 
reprodutivas.

Resultados: os dados obtidos no presente estudo de-
monstraram que a administração de 5% de P. colorata por 30 
dias induziu toxicidade para ratas fêmeas, caracterizada por 
predominância de redução de consumo de água e aumento 
consumo ração e aumento dos níveis de colesterol. Adicio-
nalmente, a planta induziu toxicidade quando administrada 
durante a gestação evidenciada pelo aumento de peso do útero 
gravídico, do número de pontos de reabsorção, perdas pré 
e pós implantação e diminuição no número de fetos vivos, 
número de fetos fêmeas e viabilidade fetal.

Discussão: Estudos anteriores utilizando a oximorfona 
demonstraram alterações deletérias sobre a reprodução 
semelhantes às verificadas no presente estudo, indicando 
que os efeitos observados podem ter ocorrido em razão dos 
alcalóides presentes na planta. conclui-se que P. colorata 
apresenta toxicidade subcrônica e reprodutiva. 

Agradecimentos: À cAPeS, PRoDoc/cAPeS e ao 
CNPq pelo apoio financeiro. 

Agência de Fomento: cNPq e cAPeS

EX119 - TOXICIDADE REPRODUTIVA DA sAMA-
NEA TUbUlOsA EM RATOS MACHOS 
ARAúJo, M.R.L.1; SouSA, L.T.1; SouZA, D.P.M.1; 
MoRoN, S.e.1; RAMoS, A.T.1; MARuo, v.M.1

1. UFT - Universidade Federal do Tocantins (BR 153 KM 112 
Zona Rural Araguaína)

Introdução: várias plantas no Brasil são responsáveis por 
causarem inúmeras patologias nos animais e no homem. Re-
cente investigação de plantas tóxicas no estado do Tocantins 
indicou a presença de Samanea tubulosa conhecida como 
bordão, associada à ocorrência de desordens reprodutivas 
em bovinos. Até o momento pouco se conhece sobre seus 
efeitos medicinais ou tóxicos, embora já tenham sido identi-
ficados alcalóides, triterpenóides e compostos fenólicos como 
taninos, flavonóides e cumarinas no extrato metanólico das 
folhas de S. tubulosa.

objetivo: o objetivo da presente investigação foi avaliar 
os efeitos tóxicos da administração subcrônica da S. tubulosa 
sobre os parâmetros reprodutivos em ratos machos.

Metodologia: vinte ratos Wistar, machos adultos foram 
separados em dois grupos (n=10). Os animais do grupo 
controle receberam apenas ração comercial moída e os ratos 
do grupo experimental receberam ração comercial moída 
com a inclusão de S. tubulosa a 5%, por 60 dias. Durante 
todo o período experimental o peso corporal e os consumos 
de água e ração foram avaliados. No 61º dia de tratamento, 
os ratos foram acasalados com fêmeas não tratadas. Após 
a confirmação da prenhez, os machos foram eutanasiados 
e procedeu-se a coleta de sangue, para avaliação hormonal 
e bioquímica, e a avaliação anatomo-histopatológica. As 
fêmeas foram mantidas até o 21o dia de gestação, quando 
foram anestesiadas e procedeu-se a cesariana e a avaliação dos 
parâmetros reprodutivos.o teste “t”de Student foi empregado 
para a comparação dos dados obtidos e a probabilidade de p

Resultados: os animais tratados com S. tubulosa apresen-
taram redução do consumo de ração (p0,05)desses animais. 
A análise bioquímica revelou aumento nas concentrações 
séricas da aspartato aminotransferase (p)

Discussão: os dados analisados em conjunto sugerem 
que administração subcrônica da S. tubulosa promove he-
patotoxicidade e induz a toxicidade reprodutiva em ratos 
machos Wistar.

Agência de Fomento: cAPeS/PRoDoc; cNPq
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EX120 - AVALIAÇÃO DO ACÚMULO DE MANGA-
NÊS NO CÉREBRO DE CAMUNDONGOS ALIMEN-
TADOS COM BANANAS CULTIVADAS EM ÁREA 
CONTAMINADA POR METALÚRGICA DE LIGAS 
FERRO-MANGANÊS: UM ESTUDO PILOTO

MeNeZeS FILho, J.A.1; vILAReAL, c.1; FeRReI-
RA, R.1; SANToS, N.R.1; vIANA, G.F.1; RoDRIGueS, 
J.L.G.1

1. UFBA - Universidade Federal da Bahia (Rua Barão de Jere-
moabo s/n Campus de Ondina Salvador, Bahia)

Introdução: estudos em animais mostraram que os níveis 
elevados de manganês na dieta podem acumular-se no cére-
bro, resultando em efeitos neuromotores e neuropsicológicos.

objetivo: o objetivo deste estudo foi servir de piloto ao 
estudo definitivo para verificar se existe acúmulo de Mn nos 
tecidos cerebrais de camundongos submetidos a uma dieta à 
base de bananas cultivadas em área contaminada por emana-
ções de uma metalúrgica de ligas ferro-manganês.

Metodologia: camundongos adultos machos, cinco em 
cada grupo, foram expostos durante uma semana a três dietas 
diferenciadas: Expostos (ração noturna a base de banana pe-
letizada), controle Positivo (ração normal + solução aquosa 
contendo 300 mg Mn/L) e Controle Negativo (ração e água 
normais). os animais foram mantidos em ambiente clima-
tizado e com controle de luminosidade. No final do período 
os animais foram avaliados para função neuromotora (open 
Field e Rota Rod) e em seguida sacrificados por deslocamento 
da cervical, sendo coletados sangue da cavidade cardíaca, 
tecido hepático e cérebro para dosagem de Mn por espectro-
metria de absorção atômica em forno de grafite. 

Resultados: No início da exposição os animais não dife-
riam de peso entre os grupos, o qual variou de 37 a 52 g. No 
final do tratamento foi observado um decréscimo significativo 
no peso dos animais sob dieta a base de banana (média 40,6 
g), contra 43,8 g no CP e 42,4 g no CN. Não foi observada 
diferença significativa entre as médias das concentrações de 
Mn no sangue (11,6; 8,2 e 9,1 µg/L); no tecido hepático (6,7; 
7,7 e 9,7 µg/g) e no cérebro (2,3; 2,6 e 2,3 µg/g) nos grupos 
CP, EX e CN, respectivamente. Nos testes neuromotores foi 
observada diferença na atividade motora (open Field). os 
animais que ingeriram água contendo Mn apresentaram um 
número médio de quadrantes percorridos maior que os de-
mais, 83 quadrantes contra 37 no EX e 46 no CN. A atividade 
de coordenação motora (teste Rota Rod) não foi observada 
qualquer diferença entre os grupos de tratamento.

Discussão: com o estudo piloto podemos constatar que a 
ração peletizada de banana é palatável aos animais, porém ela 
rapidamente se hidrata tornando-se viscosa, sendo rejeitada 
pelos animais. este fato resultou na perda de peso observada 
nos animais expostos. O período de exposição foi curto para 
que fosse observado acúmulo nos tecidos, sobretudo no cé-
rebro. A maior hiperatividade observada no grupo controle 
positivo pode estar associada ao efeito do Mn no cérebro dos 
camundongos, o que será avaliado no estudo durante 28 dias.

Agência de Fomento: cNPq

EX121 - AVALIAÇÃO IMUNOTOXICOLÓGICA DE 
CAMUNDONGOS TRATADOS COM GUARANÁ, 
CAFEÍNA E CATEQUINA

cANIceIRo, B.D.1; LAToRRe, A.o.1; GoRNIAk, S.L.1

1. FMVZ/USP - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
- USP (Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87 - 05508 270 - 
São Paulo/SP)

Introdução: Paullinia cupana, popularmente conhecida 
como guaraná (Gu), é uma planta nativa da região Amazô-
nica, sendo que suas sementes são ricas em cafeína (cAF) e 
catequina (cAT). Apresenta várias indicações, destacando-se 
sua atividade quimiopreventiva e antitumoral, contudo, os 
efeitos desta planta no sistema imune permanecem desco-
nhecidos. 

objetivo: Avaliar como o Gu, a cAF e cAT, atuam sobre 
alguns parâmetros imunes. 

Metodologia: 25 camundongos c57BL/6 machos com 75 
dias de idade foram separados em: co (tratado com água), G 
(2 000 mg/kg do pó de GU), CF (134,4 mg/kg de CAF), CT 
(93,2 mg/kg de CAT) e FT (associação de CAT com CAT), 
sendo que as doses destes princípios foram determinadas 
de acordo com a composição química da planta. Todos os 
tratamentos foram realizados por gavage, durante 15 dias. 
o peso e os consumos de água e ração foram mensurados a 
cada 3 dias. Ao término dos tratamentos, os camundongos 
foram submetidos à eutanásia para realização do hemograma, 
celularidade de medula óssea e peso relativo do timo, baço 
e adrenais. 

Resultados: As análises da variação de peso corpóreo 
bem como do consumo de água nos grupos experimentais 
mostraram que apenas o tempo de tratamento influenciou 
na redução destes parâmetros. em relação ao consumo de 
ração, observou-se alteração devido ao tratamento e a duração 
deste. Quanto aos parâmetros imunes analisados, observou-se 
aumento na contagem de plaquetas nos camundongos dos 
grupos G, CF e CT quando comparado ao Co. Por fim, foi 
observada a redução do peso relativo do timo nos camundon-
gos dos grupos G, cF e FT e do baço nos grupos cF e FT. 

Discussão: Sabe-se que a cAF e a cAT são responsáveis 
por inibir a agregação plaquetária, entretanto até o momento, 
não existem relatos sobre o aumento de plaquetas no sangue 
periférico em decorrência da ingestão desta planta ou de seus 
princípios ativos. Finalmente, é conhecido que no envelheci-
mento há substituição do estroma tímico por tecido adiposo 
e que o GU e, mais especificamente, a CAF agem sobre o 
metabolismo lipídico dos indivíduos. Assim, pode-se sugerir 
que esta provavelmente foi a causa pela qual se observou 
alteração dos pesos relativos do baço e timo nos grupos ex-
perimentais. Portanto, pode-se concluir que as administrações 
de GU, CAF e CAT não promoveram efeitos imunotóxicos 
nas doses e parâmetros aqui avaliados.

Agência de Fomento: FAPeSP
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EX122 - COMPOSTOS ORGANOESTÂNICOS PRE-
JUDICAM CICLO REPRODUTIVO

DeLGADo FILho, v.S.1; SILvA, I.v.1; MATSuMoTo, 
S.T.1; GRAceLI, J.B.1

1. UFES - Universidade Federal do Espírito Santo (Av. Marechal 
Campos,1468, 29043900, CCS, Prédio do Básico, sala 5)

Introdução: compostos organoestânicos (oT) podem 
afetar esteroidogênese, alterando parâmetros reprodutivos, 
tornando gastrópodes estéreis pelo desenvolvimento do 
imposex. Essa disfunção pode atingir sistema reprodutor de 
mamíferos, afetando estruturas gonadais. Ademais, estrogênio 
e progesterona são esteróides envolvidos na regulação cíclica 
da função reprodutiva

Objetivo: Avaliar influência dos OT na ciclagem reprodu-
tiva, em função de alterações nos hormônios sexuais

Metodologia: Ratas Wistar (200-230g;±3 meses de idade) 
com ciclo estral normal (ce), foram divididas, aleatoriamen-
te, em: 1)controle (coN, n=8, tratados com veículo, por 
gavagem); 2)Tratadas com tributilestanho (TBT, n=8, 80ng/
Kg, diluído em etanol). Após 20 dias de tratamento diário, 
avaliamos ciclo estral, porcentagem (%) de ciclagem, fases 
do ciclo reprodutivo, dosagem sérica de 17β-estraiol (E2), 
de progesterona (P4), pesagem uterina, ovariana, teste de 
cometa e micronúcleo in vivo e in vitro. Dados foram ex-
pressos como média±epm, seguido pelo teste t Student (não 
pareado, p<0.05).

Resultados: observamos que ce do TBT reduziu regu-
laridade em 4 ciclos consecutivos (1ºCE:55.8; 2ºCE:33.6; 
3ºCE:36.0; 4ºCE:34.1%; p.

Discussão: esses resultados sugerem que alterações sé-
ricas nos hormônios gonodais femininos, causadas por oT, 
afetam a função cíclica reprodutiva de ratas em idade fértil. 

Suporte: uFeS e FAPeS 
Agência de Fomento: FAPeS e uFeS (PIvIc)

EX123 - AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA EM 
RATOS WISTAR APÓS ADMINISTRAÇÃO DE BEN-
ZALDEÍDO SEMICARBAZONA EM DOSES REPE-
TIDAS DURANTE 90 DIAS

vIeIRA, A.e.D.1; MADALoSSo, R.c.1; cASSALI, 
G.D.1; BeRALDo, h.o.1; MILLÁN, R.D.S.1; TAGLIATI, 
c.A.1

1. UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (Av. Antônio 
Carlos, 6627 - Pampulha - Belo Horizonte - MG)

Introdução: Semicarbazonas são compostos originados 
por meio da condensação da semicarbazida com aldeído ou 
cetona. Apresentam baixo custo de produção e diversas ativi-
dades descritas na literatura. Benzaldeído semicarbazona (BS) 
é um membro da família das semicarbazonas que apresenta 
atividade anticonvulsivante e antiinflamatória marcante nos 
modelos animais realizados em laboratório. 

objetivo: Avaliação histopatológica após estudo subcrô-
nico de BS.

Metodologia: o protocolo foi aprovado pelo comitê de 
Ética em experimentação animal (CETEA) sob o número: 
025/08. Foi realizada a avaliação da toxicidade subcrônica 
segundo protocolo da OECD 408. O fármaco foi administrado 
em ratos Wistar com aplicação de doses repetidas por via per 
os nas doses de 100, 200 e 300 mg/kg durante 90 dias. Após 
o tratamento os animais foram sacrificados e os seguintes ór-
gãos foram recolhidos: coração, pulmões, estômago, intestino 
delgado, fígado, baço, pâncreas, supra-renais, rins, cérebro, 
útero e ovários ou testículo e epidídimos. esses orgãos fo-
ram conservados em formol 10% tamponado, processados 
de acordo com rotina de laboratório e corados com he para 
posterior avaliação em microscopia óptica.

Resultados: Não foram encontradas alterações, em ne-
nhuma das doses testadas, nos seguintes órgãos: coração, 
pulmões, estômago, intestino delgado, baço, pâncreas, supra-
-renais, rins, cérebro, útero e ovários ou testículo e epidídi-
mos. No fígado, porém, encontrou-se sinais característicos 
de necrose de coagulação como a presença de hepatócitos 
com núcleo picnótico e citoplasma eosinofílico em todas as 
doses de BS administradas. 

Discussão: esses resultados apontam a grande impor-
tância da monitorização de parâmetros hepáticos quando da 
administração prolongada de BS.

Agência de Fomento: Instituto do Milênio em Fármaco 
e Medicamentos (cNPq)
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EX124 - O PAPEL DO CALCIO NA DISFUNÇÃO 
MITOCONDRIAL INDUZIDA POR METILMERCÚ-
RIO (MEHG)

SeeGeR, R.1; RooS, D.h.1; kLIMAcZeWSkI, c.1; 
PuNTeL, R.L.3; ASchNeR, M.2; BARBoSA, N.1;  
RochA, J.B.T.1

1. UFSM - Universidade Federal de Santa maria (Av. Roraima)
2. VUMC - Department of Pediatrics, Vanderbilt University 
Medical (Nashville, TN 37232, USA)
3. Unipampa - Universidade Federal do Pampa (Uruguaiana)

Introdução: A toxicidade do MeHg pode estar associada 
a homeostase do ca2+ e a disfunção mitocondrial. A produ-
ção mitocondrial excessiva de espécies reativas de oxigênio 
(eRo) parece depender do ca2+. entretanto, o papel do 
ca2+ na geração de eRo mitocondrial induzida por Mehg 
permanece pouco explorado.

objetivo: Assim, avaliamos o efeito do Mehg e do ca2+ 
na modulação dos níveis de eRo, no potencial de membrana, 
na captação de ca2+ e na redução de MTT por mitocôndrias 
hepáticas de ratos.

Metodologia: As mitocôndrias foram expostas ao MeHg 
(5 µM), Ca2+ (≈5 µM) ou MeHg+ Ca2+. Foi analisada a 
formação de ERO pela oxidação da diclorofluoresceína, 
DchF.o potencial de membrana mitocôndrial foi avaliado 
por unidades de fluorescência da Rodamina123 e a atividade 
mitocondrial através da redução do MTT(3-(4,5-Dimethyl-
thiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide).

Resultados: o Mehg não afetou a formação de eRo; 
porém o ca2+ aumentou a geração de eRo. A adição de 
MeHg em mitocôndrias expostas ao Ca2+ causou uma ex-
plosão transiente na geração de eRo, a qual foi prevenida 
por vermelho de rutênio (vR) e ciclosporina A (csA). A 
exposição ao MeHg ou Ca2+ reduziu o potencial de mem-
brana e a atividade mitocondrial. A adição simultânea de 
Mehg+ca2+ causou efeito adicional em ambos os parâme-
tros. ovR e a csA preveniram a perda de potencial causada 
por Mehg+ca2+. A atividade mitocondrial foi mantida pela 
exposição simultânea ao VR. O MeHg não alterou a captação 
de ca2+ das mitocôndrias; entretanto aumentou a liberação de 
Ca2+ mitocondrial. A exposição simultânea a CsA preveniu 
a liberação de ca2+ induzida por Mehg.

Discussão: estes resultados indicam que o aumento da 
produção eRo mitocondrial pelo Mehg é dependente de 
ca2+. De fato, na ausência de ca2+ livre, o Mehg não 
estimulou a produção de eRo. Todavia, o Mehg causou 
efeitos tóxicos nas mitocôndrias que foram aditivos aos do 
ca2+ (potencial de membrana e redução do MTT). Assim, de 
forma geral os dados obtidos revelam que os efeitos tóxicos 
exibidos pelo MeHg podem ocorrer de forma dependente e/
ou através de uma complexa interação com o Ca2+ . No caso 
da oxidação da DCHF, o efeito do MeHg só foi observado 
na presença de ca2+. Porém, o colapso do potencial de 
membrana foi comprometido aditivamente na presença de 
ca2+ e Mehg, sugerindo que o efeito do Mehg no poten-
cial de membrana e na indução de eRo são mediados por 
mecanismos independentes.

Agência de Fomento: cnpq

EX125 - AVALIAÇÃO DO POTÊNCIAL GENOTÓXI-
CO DOS TRATAMENTOS AGUDO E SUBAGUDO 
COM O ÓLEO DE COPAifERA lANgsdORffii EM 
CAMUNDONGOS SWISS, PELO TESTE DO MI-
CRONÚCLEO

ALveS, J.M.1; SeNeDeSe, J.M.1; LeANDRo, L.F.1; 
PeReIRA, D.e.1; AMBRoSIo, S.R.1; TAvAReS, D.c.1

1. UNIFRAN - Universidade de Franca (Av. Dr. Armando Salles 
de Oliveira, 201)

Introdução: O óleo de Copaíba é extraído do tronco da 
copaibeira e considerado um “milagre da floresta”. Existem 
vários tipos de óleo de copaíba, o que varia de um óleo para 
o outro é a espécie de copaifera em qual o óleo é retirado e 
seus compostos químicos. O óleo de Copaifera langsdorffii 
conhecida “copaíba”, “capaiva”, ou “paú-de-óleo”, pertence 
à família das Leguminosae. O óleo de Copaíba é utilizado 
como: anti-inflamatória, cicatrizante, sinusite, anti-helmín-
tica, antimicrobina, antitumoral, gastroprotetor, tripanocida, 
dores de garganta, sífilis, cálculos renais, dentre outras.

objetivo: em face dessas várias atividades biológicas e 
do crescente interesse terapêutico no óleo, o presente estudo 
avaliou o potencial citotóxico e genotóxico do óleo de C. 
langsdorffii.

Metodologia: como parâmetro de analise foram utilizados 
a frequências de micronúcleo em sangue periférico e índice 
de Divisão Nuclear (IDN) de camundongo Swiss. o óleo de 
C. langsdorffii foi dissolvido em Tween 80 (10% em solução) 
e administrado aos animais por gavage nas doses de 100, 200 
e 400 mg/Kg peso corpóreo (p.c.). Os animais foram trata-
dos durante 15 dias sendo coletadas as amostras de sangue 
periférico 48h, 7 dias e 15 dias, após os tratamentos. Ainda 
foram incluídos animais controle negativo (água), controle 
solvente e controle positivo o mutágeno metil metanosulfo-
nato (40 mg/Kg p.c.).

Resultados: os resultados obtidos mostraram que os 
animais tratados com as diferentes doses de C. langsdorffii 
não apresentaram aumento significativo nas frequências de 
micronúcleos quando comparados àqueles do controle negati-
vo e solvente em todos os tempos de colheita, demonstrando 
ausência de efeito genotóxico, quando comparados os dife-
rentes tempos de colheita (48h, 7dias, e 15 dias) não ocorreu 
um aumento estatisticamente significativo na frenquência de 
micronúcleo. em relação aos valores de IDN as diferentes 
doses de C. langsdorffii não apresentaram diminuição na 
frequência de eritrócitos policromáticos (Pce) em relação 
ao controle negativo, revelando ausência de citotoxicidade.

Discussão: Portanto, nas condições experimentais utiliza-
das, o óleo de C. langsdorffii não apresenta efeito genotóxico 
e nem citotóxico. 

Agência de Fomento: Fapesp
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EX126 - HISTOMORFOMETRIA DE TESTÍCULOS 
DE RATOS SUBMETIDOS ÀS DIETAS DE COGU-
MELOS ENRIQUECIDOS COM LÍTIO

LIMA, T.D.P.1; MeLo, F.c.S.A.2,1; SANToS, D.c.M.2; 
MATTA, S.L.P.2; vIeIRA, P.A.F.2; oLIveIRA, M.G.A.2; 
kASuyA, M.c.M.2

1. UFG - Universidade Federal de Goiás (Rodovia BR 364, 192 - 
JataÍ-GO,75800-000)
2. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Avenida Peter Henry 
Rolfs, s/n - Campus Universitário, Viçosa - MG, 36571-000)

Introdução: A essencialidade do lítio (Li) no organismo 
humano não está claramente estabelecida, mas estudos recen-
tes in vivo e in vitro têm demonstrado que o Li atua como 
um agente neuroprotetor. Dietas deficientes em Li afetam a 
reprodução animal. o enriquecimento dos cogumelos pode 
ser uma boa estratégia para aumentar a disponibilidade de mi-
nerais em suas partes comestíveis. o Pleurotus ostreatus tem 
sido usado como alternativa para o tratamento de transtornos 
fisiológicos, por possuir diversas características nutricionais 
para o consumo humano.

objetivo: objetivou-se avaliar a histomorfometria dos 
testículos de ratos tratados com dietas de P. ostreatus enri-
quecidos com cloreto de lítio (Licl).

Metodologia: o trabalho foi conduzido nos Laboratórios 
de enzimologia e Associações de Micorrizas do Instituto 
de Biotecnologia Aplicada à Agropecuária (BIOAGRO), 
de Nutrição Experimental do Depto. de Nutrição e Saúde 
e de Biologia estrutural do Depto. de Biologia Geral, da 
universidade Federal de viçosa, MG. os procedimentos 
experimentais seguiram as determinações da Comissão de 
Ética do Depto. de veterinária da uFv, sendo aprovado sob 
o protocolo nº 22/2010. Foram utilizadas 5 dietas (14,28 µg/
kg/dia da recomendação, e cogumelo enriquecido com Li nas 
concentrações de 14,28, 42,84, 85,68 e 142,8 µg/kg/dia). O 
delineamento experimental foi em blocos casualizados com 5 
repetições. Após 42 dias os animais foram eutanasiados e os 
testículos coletados, foram pesados e fixados em Karnovsky 
por 24 horas, desidratados em álcool e incluídos em meta-
crilato (Historesin, Leica). Foram obtidas secções a 3 µm de 
espessura, coradas com azul de toluidina e borato de sódio 
1% e montadas com Entellan-Merck. Após a confecção das 
lâminas histológicas, obteve-se com auxílio de Fotomicros-
cópio as imagems, que então foram analisadas utilizando-se 
o programa Image Pro Plus, sendo medidos os túbulos semi-
níferos, epitélio e lúmen tubular. Foram quantificados pontos 
sobre intertúbulo, túnica própria, epitélio e lúmen testicular, 
totalizando 2660 pontos/animal. Os dados foram submetidos 
a análises de variância e as medidas comparadas pelo teste 
de Tukey a 5% de significância.

Resultados: Não houve aumento significativo no peso 
testicular e no índice gonadossomático, que representa a 
proporção do peso corporal alocado em testículo. Também 
não houve alterações significativas para diâmetro de túbulos 
e altura de epitélios, mas paras as dietas 3 e 5 (42,84 e142,8 
µg/kg/dia) houve aumento significativo de lúmen. É possível 
que o Li absorvido pelos cogumelos tenha sofrido alguma 

complexacão com outros metais ou moléculas orgânica que 
de uma forma não permitiram a absorção do trato gastroin-
testinal dos animais.

Discussão: A proporção volumétrica de túbulos seminí-
feros em mamíferos é bastante variável, refletindo na efici-
ência da produção espermática nas diversas espécies. Neste 
parâmetro não houve diferença significativa entre as dietas. 
Assim, as dietas experimentais utilizadas não provocaram 
alterações no morfometria testicular.

Agência de Fomento: FAPeMIG
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EX127 - PARTICIPAÇÃO DA METILECGONIDINA 
(AEME) NA DEPENDÊNCIA AO CRACK

GARcIA, R.c.T.1; DATI, L.M.M.2; ToRReS, L.h.L.1; 
coSTA, J.L.3; DöRR, F.A.1; cAMARINI, R.4; FLoRIo, 
J.c.5; AFeche, S.c.6; SANDovAL, M.R.L.6;  
MARcouRAkIS, T.1

1. FCFUSP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas USP (Av. 
Prof. Lineu Prestes, 580 - Butantã - CEP: 05508900 - São Paulo 
- SP)
2. FMUSP - Faculdade de Medicina USP (Av. Dr. Arnaldo, 455 - 
Cerqueira César - CEP: 01246903 - São Paulo - SP)
3. ICSP - Instituto de Criminalística de São Paulo (R. Moncorvo 
Filho, 410 - Butantã - São Paulo - SP)
4. ICBUSP - Instituto de Ciências Biomédicas - Farmacologia 
(Av. Prof. Lineu Prestes, 1524 - Butantã - CEP: 05508900 - São 
Paulo - SP)
5. FMVZUSP - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
USP (Av. Prof. Dr. Orlando M. de Paiva, 87 - Butantã - CEP: 
05508270 - São Paulo - SP)
6. IB - Instituto Butantan - Farmacologia (Av. Vital Brasil, 1500 - 
Butantã - CEP: 05503900 - São Paulo - SP)

Introdução: O crack, a forma fumada da cocaína (COC), é 
a via que apresenta o maior potencial de dependência. Alguns 
autores o atribuem ao início imediato de seus efeitos. contu-
do, nenhum estudo foi realizado para verificar o envolvimento 
do seu produto de pirólise, a AeMe.

objetivo: Investigar a participação da AeMe na depen-
dência ao crack.

Metodologia: Foram utilizados ratos Wistar adultos 
nos experimentos. Foi realizado um teste agudo (n=8) com 
diferentes doses de AEME (1, 3, 10 e 30 mg/kg), via i.p., 
em campo aberto, por 40 min., para verificar a locomoção 
total (LT). Posteriormente, procedeu-se um teste crônico (10 
dias) em campo aberto (n=12), por 15 min., com AEME 3 
mg/kg e COC 15 mg/kg, para avaliar a LT, a central (LC), o 
tempo de imobilidade (TI) e a frequência (F) que o animal 
se levanta. os parâmetros comportamentais foram avaliados 
em dias alternados para evitar a habituação dos mesmos. No 
último dia, os animais foram decapitados para a remoção do 
estriado (eS) e do núcleo accumbens (NAc) para a quanti-
ficação de dopamina (DA) e seus metabólitos (DOPAC e 
hvA) por cLAe.

Resultados: Todas as doses de AeMe aumentaram a LT 
no teste agudo. No crônico, a LT aumentou em todos os dias 
para os grupos tratados, exceto no 1°, onde a LT aumentou 
apenas no grupo da COC. A LC aumentou apenas no 3°, 7° 
e 9° dias de tratamento com AEME e COC. O TI diminuiu 
em todos os dias, com exceção do 1°, onde houve diminuição 
apenas no grupo da coc. Não houve aumento da F apenas 
no 1° dia de exposição. Na determinação neuroquímica, 
foi observado aumento na [DA], na [DOPAC] e na taxa de 
renovação de DA, expressa pela relação [DOPAC]/[DA], no 
ES dos animais tratados. No NAc, a [DA] aumentou apenas 
nos animais expostos à COC. Porém, a [DOPAC] aumentou 
em ambos os grupos e a taxa de renovação de DA aumentou 
apenas no grupo da AeMe.

Discussão: Não houve correlação entre dose e resposta no 
teste agudo. A dose de AeMe escolhida foi a única que apre-

sentou resultado significativo em dois intervalos de tempo. Os 
resultados obtidos na avaliação comportamental sugerem um 
efeito estimulante para a AEME. Ainda, o aumento na [DA], 
na [DOPAC] e/ou na taxa de renovação de DA indicam que 
AEME pode levar à dependência. No entanto, são necessários 
outros estudos, como os de sensibilização comportamental e 
a avaliação dos animais expostos às duas substâncias.

Agência de Fomento: FAPeSP
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EX128 - AVALIAÇÃO DOS POSSÍVEIS EFEITOS 
DA FLUOXETINA DURANTE A GESTAÇÃO NOS 
PARÂMETROS MATERNOS E FETAIS DE  
CAMUNDONGOS

SoNeGo, A.B.1; MARIANNo, P.1; ASSIS, J.J.1; coSTA, 
G.A.1; RoDRIGueS, A.B.1; SALLeS, M.J.S.1

1. UEL - Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Paraná, 
Brasil (Rod. Celso Garcia Cid s/n)

Introdução: A depressão é um transtorno psiquiátrico, 
caracterizado pela alteração essencial do humor e pela perda 
de prazer pelas atividades rotineiras, resultante de uma al-
teração da ação dos neurotransmissores do sistema nervoso 
central. este distúrbio acomete, principalmente, mulheres 
durante a gravidez. Dentre os possíveis fármacos utilizados 
para o tratamento da depressão, estão os inibidores seletivos 
da recaptação de serotonina, cujo principal representante é 
a fluoxetina.

Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar toxicida-
de materna, alterações nos parâmetros reprodutivos e no 
desenvolvimento embriofetal de camundongos expostos a 
fluoxetina durante a gestação.

Metodologia: Assim, 60 camundongos Swiss foram aca-
salados e divididos em 4 grupos, com 15 animais em cada 
um deles: controle (G0), que recebeu salina, e os demais, que 
receberam fluoxetina nas doses de 10mg/kg (G1), 20mg/kg 
(G2) e 30mg/kg (G3). A administração foi feita por gavage 
do 8º ao 17º dia de gestação. No 18º dia, as fêmeas foram 
eutanasiadas, os órgãos (útero gravídico, coração, pulmões, 
fígado e rins) foram retirados e pesados, e o conteúdo uterino 
analisado. os dados foram analisados por ANovA seguido 
de Tukey e os resultados serão apresentados pela média ± 
erro do desvio padrão.

Resultados: Houve diminuição estatisticamente signifi-
cativa nos pesos do útero gravídico entre G0 (18,46±0,62) e 
G2 (13,34±1,19) e do coração entre G2 (0,1889±0,01) e G3 
(0,1451±0,01). Também apresentaram diferenças estatisti-
camente significativas as taxas de perda pós-implantação 
(G0=8,882±1,62; G2=31,63±6,67 e G3=11,92±3,47), de re-
absorção (G0=7,764±1,81; G1=13,14±4,80; G2=31,21±6,46 
e G3=11,48±3,49) e de viabilidade fetal (G0=91,12±1,62; 
G2=68,37±6,67 e G3=88,08±3,47). Houve diminuição es-
tatisticamente significativa do peso fetal entre os grupos G0 
(1,3±0,03), G1 (1,248±0,06) e G3 (1,099±0,03). Observou-se, 
também, que os fetos dos grupos tratados apresentaram maio-
res índices de peso inferior ao ideal (G0=6,4%; G1=12,8%; 
G2=15,2% e G3= 29,3%).

Discussão: A ingestão de fluoxetina durante a gestação 
causou toxicidade materna e alterações na performance re-
produtiva com a dose de 20mg/kg, enquanto que a dose de 
30mg/kg alterou o desenvolvimento embriofetal.

EX 129 - ESTUDOS IN VITRO DA REVERSIBILIDA-
DE DA NEFROTOXICIDADE DA ANFOTERICINA B 
E CICLOSPORINA EM LINHAGENS DE CÉLULAS 
RENAIS

FRANçA, F.D.1; TAGLIATI, c.A.1; chAveS, M.1

1. UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (Av. Antônio 
Carlos, 6627)

Introdução: estudos detalhados das doses e do tempo 
de exposição de fármacos, juntamente com as observações 
da reversibilidade podem fornecer informações importantes 
sobre os mecanismos de toxicidade (Eisenbrand et al., 2002). 
A nefrotoxicidade é um dos principais efeitos adversos do uso 
dos medicamentos Anfotericina B e ciclosporina, porém não 
há estudos de reversibilidade com as linhagens renais MDck 
(cão) e BGM (macaco).

Objetivo: Avaliar se a nefrotoxicidade da Anfotericina B 
e da Ciclosporina é reversível nas linhagens BGM e MDCk.

Metodologia: Para cada linhagem e fármaco foram feitas 4 
placas de 96 pocinhos, as células expostas a 3 concentrações 
da Anfotericina B (15, 20 e 30 µg/mL) por 18 horas e a 3 
concentrações da Ciclosporina (10, 25 e 50 µM) por 6 horas e 
realizado o teste de viabilidade vermelho Neutro. Na primeira 
placa essa avaliação foi feita com 18 horas (Anfotericina) e 6 
horas (ciclosporina), chamado dia 1. Nas outras três placas, 
o meio contendo o fármaco foi retirado e 200 mL do meio de 
cultura foram adicionados. essas três placas foram analisadas 
nos demais dias, uma em cada dia, representando os dias 2, 3 
e 4. o objetivo é comparar a capacidade de reversibilidade das 
células nos dias 2, 3 e 4 em relação ao dia 1 (toxicidade basal).

Resultados: Para a Anfotericina B, houve diferença sig-
nificativa (p

Discussão: A nefrotoxicidade da Anfotericina B foi 
revertida com 72 horas, mas esse tempo não foi suficiente 
para reverter o efeito tóxico da Ciclosporina, nas 2 linhagens 
avaliadas. A nefrotoxicidade da Ciclosporina ocorre no início 
do tratamento e parece não apresentar tendência para rever-
sibilidade depois que a dosagem é diminuída (Mattos et al., 
2000). Assim, as linhagens BGM e MDCK são válidas para o 
estudo de reversibilidade in vitro de fármacos e mostram que 
o tempo em que essa reversibilidade pode ocorrer é variável 
e depende do fármaco estudado.

Agência de Fomento: FAPeMIG/cNPQ
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ME01 - A IMPORTÂNCIA DA MONITORIZAÇÃO 
TERAPÊUTICA DA AZATIOPRINA EM TRANS-
PLANTADOS RENAIS

PAcheco-NeTo, M.1; FoRTINI, A.S.1; SuMITA, 
N.M.1; MeNDeS, M.e.1; DuARTe, A.J.S.1; chocAIR, 
P.R.2; NAhAS, W.c.2; ToRReS, L.h.L.3; ALveS, A.N.L.1

1. DLC HCFMUSP - Divisão de Laboratório Central do HCF-
MUSP (Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155 / 2º andar. CEP: 
05403-010. São Paulo-SP)
2. URO USP - Divisão de Urologia do HCFMUSP (Av. Dr. Enéas 
de Carvalho Aguiar, 255 / 7º andar. CEP: 05403-000. São Paulo-
-SP)
3. FCF FBC USP - Departamento de Análises Clínicas e Toxi-
cológicas da FCFUSP (R. Prof. Lineu Prestes, 580 / Bloco 13B. 
CEP: 05508-900)

Introdução: A azatioprina (AZA) é um pró-fármaco 
imunossupressor utilizado contra a rejeição em transplantes. 
Após ser convertida em 6-mercaptopurina (6-MP), pode 
ocorrer inativação pela tiopurina metiltransferase (TPMT) 
ou formação do metabólito ativo 6-tioguanina (6-TGN). A 
TPMT apresenta polimorfismo genético e grande importância 
farmacogenética, há cinco genótipos de maior ocorrência. 
Indivíduos com alta atividade da TPMT apresentam acúmulo 
do metabólito inativo e hepatotóxico, 6-metilmercaptopurina 
(6-MMP), baixos níveis de 6-TGN (< 60 ρmol/8 x 108 RBC 
- red blood cells) e pior evolução do transplante. Altos níveis 
de 6-TGN estão relacionados à mielotoxicidade.

objetivo: Determinar os níveis dos metabólitos da AZA, 
6-TGN e 6-MMP, em uma população de transplantados 
renais.

Metodologia: As análises dos metabólitos foi realizada 
por hPLc em 124 transplantados renais e os resultados 
interpretados com auxílio do pacote estatístico SPSS 15.0.

Resultados: os resultados variaram de valores indetec-
táveis a 1569 ρmol/8 x 108 RBC para a 6-TGN e de valores 
indetectáveis a 113057 ρmol/8 x 108 RBC para a 6-MMP. 
Pacientes que realizaram um único transplante, quando 
comparados aos que realizaram dois ou três, apresentaram 
menor percentual de indivíduos com valores de 6-TGN não 
quantificáveis (< 60 ρmol/8 x 108 RBC), 25,5 vs. 50,0% no 
segundo grupo.

Discussão: A diferença dos níveis de 6-TGN nos pacien-
tes que realizaram somente um transplante e naqueles que 
realizaram dois ou três nos leva a especular que a rejeição 
do transplante está relacionada à não formação de 6-TGN 
em níveis adequados. A monitorização terapêutica da AZA 
permite que o corpo clínico individualize as doses, adéque 
os níveis de 6-TGN ao intervalo terapêutico, identifique os 
casos de toxicidade e de não aderência ao tratamento.

ME02 - AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DA 
PRÓPOLIS VERDE, bACCHARis dRACUNCUlifO-
liA E DA BACCHARINA EM LINHAGENS CELU-
LARES DE GLIOBLASTOMA

oLIveIRA, P.F.1; MuNARI, c.c.1; LIMA, I.M.S.1; BAS-
ToS, J.k.2; SILvA FILho, A.A.3; TAvAReS, D.c.1

1. UNIFRAN - Universidade de Franca (Franca, São Paulo, 
Brasil)
2. FCFRP - USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto (Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil)
3. UFJF - Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Juiz 
de Fora (Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil)

Introdução: A própolis é um material resinoso e balsâmico 
elaborado pelas abelhas a partir da Baccharis dracunculifo-
lia, popularmente conhecida como “alecrim-do-campo” ou 
“vassourinha”, pertencente a família Asteraceae. O extrato 
das folhas de B. dracunculifolia tem sido utilizado no tra-
tamento de distúrbios hepáticos. estudos realizados com a 
própolis verde e a B. dracunculifolia demonstraram que estas 
possuem perfil químico semelhante, sendo a baccharina um 
dos compostos majoritários.

objetivo: Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar 
o efeito citotóxico da própolis verde, da B. dracunculifolia 
e da baccharina frente a diferentes linhagens celulares de 
glioblastoma (U343, MO59J, U251).

Metodologia: A citotoxicidade foi avaliada usando o kit 
colorimétrico de toxicologia in vitro, (XTT). As células foram 
expostas às concentrações de própolis verde e B. dracun-
culifolia que variaram de 6,25 a 800 µg/mL, e baccharina, 
de 0,125 a 16 µg/mL, durante 24 h. As concentrações de 
baccharina utilizadas foram selecionadas considerando-se 
que a quantidade desta substância presente nas folhas de 
B. dracunculifolia é de aproximadamente 2%. O parâmetro 
utilizado para avaliação da citotoxicidade foi a inibição de 
50% do crescimento celular (IC50).

Resultados: os resultados mostraram que a própolis 
verde e a B. dracunculifolia inibiram significativamente o 
crescimento celular das linhagens U343, MO59J e U251 
em concentrações maiores que 200 µg/mL. A baccharina 
demonstrou efeito citotóxico somente nas linhagens U343 e 
MO59J com IC50 de 43,53 e 40,25 µg/mL, respectivamente.

Discussão: Assim, os resultados indicam que a baccharina 
contribue para a citotoxicidade apresentada pela própolis 
verde e B. dracunculifolia contra as diferentes linhagens 
U343 e MO59J de glioblastoma.

Agência de Fomento: Fundação de Amparo a Pesquisa 
do Estado de São Paulo (FAPESP, proc. nº 2009/12019-2 e 
2007/07211-6). 
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ME03 - CARVEDILOL DIMINUI APOPTOSE E 
MORTE CELULAR INDUZIDAS POR CISPLATINA 
EM CÉLULAS HK-2

RoDRIGueS, M.A.c.1,2; GoBe, G.2; SANToS, A.c.1

1. FCFRP-USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribei-
rão Preto (Av. do Café, s/n - Monte Alegre, Ribeirão Preto-SP)
2. UQ - University of Queensland (Brisbane, Sta Lucia QLD 
4072)

Introdução: A cisplatina é um quimioterápico altamente 
efetivo, entretanto seu uso é limitado por seu potencial nefro-
tóxico. Estudos têm indicado que o dano renal induzido pela 
cisplatina envolve a morte celular por apoptose nas células 
dos túbulos proximais e a terapia adjuvante com antioxidantes 
tem se mostrado uma alternativa eficaz. O carvedilol é beta-
-bloqueador que também possui alta capacidade antioxidante, 
o que o torna um potencial agente para atuar na redução da 
nefrotoxicidade induzida pela cisplatina.

objetivo: o objetivo deste trabalho é avaliar a capaci-
dade do carvedilol em reduzir a morte celular induzida por 
apoptose em células hk-2 (human kidney 2), uma linhagem 
celular imortalizada derivada de túbulo proximal de um rim 
humano normal.

Metodologia: As células hk-2 foram cultivadas em 
DMEM-F12, contendo 10% de soro fetal bovino e 1% de mix 
de antibióticos, após atingirem a fase Log as mesmas foram 
divididas em 4 grupos: I- C, Controle; II- CV, carvedilol 50 
mM; III- cIS, cisplatina 25mM; Iv- cIS+cv, cisplatina 25 
mM e carvedilol 50 mM. Após 24 horas do início do trata-
mento foram avaliados (1) a viabilidade celular, método de 
exclusão do azul de Trypan; (2) o ciclo celular, ligação do 
iodeto de propídeo ao DNA-citometria de fluxo; (3) a morfo-
logia, coloração de Hematoxilina/Eosina (H&E)-microscopia.

Resultados: A viabilidade celular (C 92,74±1,75%; CV 
87,11±1,26%; CIS 68,02±4,21%; CV+CIS 79,52±2,26%) 
foi significativamente reduzida pelo tratamento com cis-
platina, enquanto tratamento concomitante com carvedilol 
(cv+cIS) aumentou a viabilidade em relação ao grupo 
CIS. A taxa de apoptose, avaliada tanto por citometria de 
fluxo (C 6,23±0,78%; CV 5,45±0,75%; CIS 14,60±2,27%; 
CV+CIS 10,70±1,25%) quanto pela análise morfológica (C 
7,80±0,59%; CV 8,28±0,83%; CIS 27,36±1,80%; CV+CIS 
18,78±0,93%), apresentou-se significativamente aumentada 
no grupo cIS; houve uma redução no grupo cv+cIS em 
relação ao grupo cIS em ambos os testes.(T de Student, 
p&le0,05).

Discussão: como esperado o tratamento com cisplatina 
induziu o mecanismo de morte celular por apoptose. Já o 
tratamento adjunto com carvedilol reduziu significativamente 
a apoptose e morte celular de acordo com os parâmetros 
avaliados. Estudos posteriores são necessários para verificar 
as vias apoptóticas envolvidas e o mecanismo pelo qual o 
carvedilol atua como antioxidante.

Agência de Fomento: Fapesp, capes

ME04 - BIOENSAIOS EM POECiliA RETiCUlATA 
(POECILIIDAE) NA DETERMINAÇÃO DA TOXICI-
DADE E DO DECOCTO DE EqUisETUM ARvENsE 
(EQUISETACEAE)

MATToS, c.A.A.1; MAchADo, R.c.1; hANuSch, 
A.L.1; MANSO, J.A.X.1; SILvA, c.c.1; cRuZ, A.D.1

1. PUC-GO - Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Rua 
235, Nº40, Setor Universitário, Goiânia - Goiás - Brasil - CEP 
74.605-010)

Introdução: usualmente, plantas medicinais são adminis-
tradas indistintamente, não sendo avaliado que, dependendo 
da concentração, estas podem ser benéficas ou tóxicas para o 
organismo. os bioensaios tem como vantagem abranger uma 
grande variedade de substâncias biologicamente disponíveis 
detectando a capacidade de um agente tóxico produzir efei-
tos deletérios nos organismos. Nesse contexto, Equisetum 
arvense é uma pteridófita usualmente utilizada em medicina 
popular como um agente anti-inflamatório, hipoglicêmico, 
diurético e antioxidante, não sendo definida as concentrações 
ideais para a atividade medicinal de seus fitoconstituintes. Po-
ecilia reticulata é um teleósteo que possui grande capacidade 
adaptativa em laboratórios, tornando-se assim um modelo 
biológico bastante utilizado em estudos de toxicogenética 
de plantas medicinais.

Objetivo: O objetivo deste estudo foi determinar a toxi-
cidade de E. arvense por meio da determinação da CL50 em 
bioensaio com P. reticulata.

Metodologia: Para o preparo de soluções de farmacógenos 
vegetais, geralmente, a relação droga/solvente é de 5%. Sendo 
assim, utilizou-se a concentração máxima de 50g.L-1 e a 
partir desta, foram realizadas diluições seriadas para obtenção 
dos demais grupos expostos (GE) de 37,5; 25 e 12,5g.L-1. Os 
testes de toxicidade foram conduzidos em aquários padro-
nizados, sendo adicionadas as soluções-teste após o período 
de aclimatação dos peixes. A densidade de peixe utilizada foi 
a recomendada pelas normas do IBAMA (1987), contendo 
por aquário o equivalente a quatorze indivíduos. Após 96h 
de exposição registrou-se a taxa de mortalidade, sendo os 
organismos restantes eutanasiados.

Resultados: Como resultado do teste de toxicidade, 
obteve-se 100% de mortalidade para as concentrações de 50; 
37,5 e 25g.L-1, sendo somente confeccionadas lâminas de ES 
para o grupo controle (Gc) e para concentração de 12,5g.L-
1. O cálculo da CL50/24h foi determinado pelo método de 
ajuste Spearman-Karber sendo o valor estimado pelo teste 
11,12<15,15g.L-1<20,64.

Discussão: elevadas concentrações do decocto de E. 
arvense possuem alto nível de ação citotóxica quando consi-
derada a exposição direta a valores superiores à 15,15g.L-1. 
Deve ser avaliado um maior número de concentrações por 
tempo de exposição, de modo que seja possível determinar 
a ação cumulativa da droga vegetal de E. arvense.
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ME05 - AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS PLASMÁTICOS 
DE ÁCIDO MICOFENÓLICO EM PACIENTES 
TRANSPLANTADOS RENAIS

FLAch, k.1; FLeck, c.1; oLIveIRA, c.S.A.1; LIMA, 
S.1; LeITe, c.e.1; D’ÁVILA, D.O.1; ThIeSeN, F.v.1

1. PUCRS - Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul (Av Ipiranga, 6681. Prédio 12. 90690-900 Porto Alegre, RS)

Introdução: o Micofenolato Mofetil (MMF) é um imunos-
supressor ativo após hidrólise a Ácido Micofenólico (MPA) e 
amplamente empregado na profilaxia e tratamento da rejeição 
a transplantes. Supõe-se que vários fatores podem influenciar 
suas concentrações plasmáticas, como doença renal ou hepá-
tica, interações medicamentosas, diarréia, fatores genéticos, 
tempo pós-transplante e gênero.Identificar estas variáveis 
pode melhorar a eficácia e limitar a toxicidade MMF, cuja 
janela terapêutica é estreita. 

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi verificar se há 
associação entre os níveis plasmáticos de MPA e MPAG e 
possíveis interferentes, como gênero, idade e parâmetros 
clínicos laboratoriais. 

Metodologia: Foram coletadas amostras de sangue de 
pacientes transplantados renais maiores de 18 anos para 
dosagem de MPA e MPAG por Cromatografia Líquida de 
Alta Eficiência. As demais informações foram obtidas dos 
prontuários. As amostras foram coletadas antes da primeira 
dose diária do fármaco e a concentração de MPA considerada 
terapêutica foi de 1,0 a 3,0 g/mL. Foi empregado Teste Exato 
de Fisher para avaliar associação entre os níveis de MPA e 
as demais informações (p > 0,05).

Resultados: Foram analisados 45 pacientes e em 13,3% 
dos resultados encontrou-se níveis subterapêuticos, em 
55,6% níveis terapêuticos e em 31,1%, níveis tóxicos. Não 
foi detectada associação significativa entre os níveis de MPA 
e MPAG e as variáveis sexo, idade, etnia, peso, tempo pós-
-transplante, dose, creatinina, albumina, bilirrubina, TGo, 
TGP, GGT, LDh, fosfatase alcalina, hematócrito e imunos-
supressores coadministrados. No entanto, considerando o alto 
número de pacientes com níveis tóxicos de MPA plasmático, 
é importante realizar o monitoramento a fim de prevenir 
efeitos adversos do fármaco, como diarréia, leucopenia e a 
conseqüente não-adesão ao tratamento. Deve ser aprofundada 
a investigação a respeito dos efeitos do perfil farmacogenéti-
co dos pacientes, uma vez que o mesmo pode interferir nos 
níveis de MPA. O tamanho da amostra pode ter influenciado 
nos resultados obtidos. 

Agência de Fomento: cNPq

ME06 - INFLUÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
TOPIRAMATO NA FARMACOCINÉTICA DO ME-
TOPROLOL - ESTUDO EXPERIMENTAL

TEIXEIRA, L.Z.1; MARcoNDeS, M.c.1

1. UNIFAL - Universidade Federal de Alfenas (R. Gabriel Mon-
teiro da Silva, 1800 - Centro - Alfenas/Minas Gerais)

Introdução: A hipertensão Arterial Sistêmica é a mais fre-
qüente das doenças cardiovasculares; prevalência de enxaque-
ca é alta (11% da população mundial). Ambas são condições 
comuns que freqüentemente coexistem e seu relacionamento 
é coincidente, mas evidências sugerem que em pacientes com 
enxaqueca e HAS, o controle da pressão arterial pode ser 
benéfico para o tratamento das enxaquecas. Uma associação 
atualmente utilizada na clínica é o metoprolol-topiramato. o 
metoprolol (MeT) é um antagonista 1-adrenoceptor seletivo 
utilizado para o tratamento de hipertensão. o topiramato 
(TPM) é um monossacarídeo com substituição de sulfamato, 
que reduz as correntes de Na+, e ativa uma corrente de k+, 
com atividade antiepilética e tratamento de enxaqueca. Esta 
interação que é comum na clínica pode interferir no meta-
bolismo do metoprolol, desde que o topiramato pode inibir 
enzimas metabolizadoras do cyP.

Objetivo: Investigou-se a existência de alteração na far-
macocinética do metoprolol na associação com topiramato.

Metodologia: Ratos Machos (Wistar) receberam metopro-
lol racêmico por gavagem (15 mg/kg) dose única associados 
ou não ao topiramato (20mg/kg/dia) via intraperitoneal. As 
amostras de sangue foram colhidas no tempo de 0-3horas e 
armazenadas a -20°C até a análise. As concentrações plas-
máticas foram determinadas por hPLc utilizando como fase 
móvel tampão fosfato 10mM pH=3,0: metanol: acetonitrila 
(70:15:15) em coluna C18, com detecção por fluorescência. 
os parâmetros farmacocinéticos foram avaliados utilizando 
o software WinNonlin. Testes de Wilcoxon e Mann-Whitney 
foram utilizados para avaliação da interação farmacocinética 
(P< 0,05).

Resultados: A administração concomitante de topiramato 
e metoprolol causou redução nas concentrações de metoprolol 
de maneira não significativa.

Discussão: A indução na isoforma cyP2c9 reduziu a 
concentração plasmática de metoprolol, o que pode levar a in-
sucesso na terapêutica, por redução na eficácia do tratamento. 

Agência de Fomento: FAPeMIG (processo número cDS-
-PPM-00055-09) e CDS-APQ-4487-4.04/07
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ME07 - ESTUDO EXPERIMENTAL DA INTERA-
ÇÃO SERTRALINA-METOPROLOL: EFEITOS NA 
FARMACOCINÉTICA DO METOPROLOL

BIFFI, k.1; MeLLo, L.P.S.1; MARcoNDeS, M.c.1; 
TEIXEIRA, L.Z.1; ALvAReNGA, P.P.M.1; MARQueS, 
v.B.B.1

1. UNIFAL - Universidade Federal de Alfenas (Rua Gabriel Mon-
teiro da Silva, nº 700, Centro, Alfenas, MG)

Introdução: os medicamentos podem apresentar intera-
ções quando coadministrados, causando respostas benéficas 
ou adversas. uma associação comum utilizada na clínica é 
o metoprolol-setralina. o metoprolol (MeT) é um antago-
nista 1-adrenoceptor seletivo utilizado para o tratamento de 
hipertensão. A sertralina (SRT) é um ISRS (inibidor seletivo 
de recaptação de serotonina) com atividade antidepressiva. 
esta interação que é comum na clínica, pode interferir no 
metabolismo do metoprolol.

Objetivo: Investigou-se a existência de alteração na far-
macocinética do metoprolol na associação com sertralina.

Metodologia: Ratos Machos (Wistar) receberam metopro-
lol racêmico por gavagem (15 mg/kg) dose única associados 
ou não a sertralina (5mg/kg) via intraperitoneal. As mostras de 
sangue foram colhidas no tempo de 0-3horas e armazenadas 
a -20°C até a análise. As concentrações plasmáticas foram 
determinadas por hPLc utilizando como fase móvel tampão 
fosfato 10mM pH=3,0: metanol: acetonitrila (70:15:15) em 
coluna C18, com detecção por fluorescência. Os parâmetros 
farmacocinéticos foram avaliados utilizando o software Win-
Nonlin. Testes de Wilcoxon e Mann-Whitney foram utilizados 
para avaliação da interação farmacocinética (P< 0,05).

Resultados: A administração concomitante de sertralina 
e metoprolol causou aumento das concentrações plasmáticas 
de metoprolol nos animais.

Discussão: A inibição na isoforma cyP2D6 pode acar-
retar em um risco elevado de toxicidade cardíaca e conse-
quentemente uma bradicardia. como tais biotransformações 
são determinadas geneticamente, a isoforma está sujeita a 
intensos polimorfismos genéticos, os quais afetarão a resposta 
terapêutica de pacientes tratados com drogas biotransforma-
das por essas isoenzimas polimórficas. Suporte financeiro: 
FAPEMIG (processo número CDS-PPM-00055-09) e CDS-
-APQ-4487-4.04/07

Agência de Fomento: FAPeMIG

ME08 - ESTUDO GENOTÓXICO DO FARMACO 
ÁCIDO 13-CIS-RETINÓICO UTILIZANDO ENSAIO 
CITOGENÉTICO EM POECILIA RETICULATA 
(POECILIIDAE)

hANuSch, A.L.1; MAchADo, R.c.1; MANSO, J.A.X.1; 
SILvA, c.c.1; cRuZ, A.D.1

1. PUC-GO - Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Rua 
235, Nº40, Setor Universitário, Goiânia - Goiás - Brasil - CEP 
74.605-010)

Introdução: A acne é uma dermatose que pode ser condi-
cionada por fatores genéticos ou por alterações fisiológicas 
que levam a uma inflamação dos poros pela colonização 
da Propionibacterium acnes nas proximidades de um óstio 
ductal ocluído. O ácido 13-cis-retinóico (isotretinoína) é 
comumente indicado no tratamento de casos graves e mode-
rados de acne, sendo administrado por via oral. estudos têm 
mostrado que alguns fármacos possuem ação genotóxica e/
ou mutagênica, o que pode alterar o ciclo mitótico das células 
proporcionando assim a formação de neoplasias. Quando se 
busca conhecer o efeito da toxicidade genética causada ao 
homem, os testes in vivo são validados por possibilitarem a 
caracterização de compostos pró-mutágenos ou mutágenos 
devido a algumas enzimas desses organismos atuarem nos 
processos de metabolização de compostos químicos.

objetivo: o presente estudo teve por objetivo avaliar o 
potencial mutagênico de diferentes concentrações do ácido 
13-cis-retinóico, utilizando o teste de micronúcleos em eri-
trócitos de Poecilia reticulata.

Metodologia: os organismos teste foram coletados no 
Instituto do Trópico Subumido da Pontifícia universidade 
católica de Goiás, sendo aclimatados por um período de 15 
dias. Durante o delineamento experimental foram utilizados 
grupos de três espécimes de P. reticulata adultos, expostos por 
48h as concentrações de 200, 150, 100 e 50 ng.ml-1, sendo 
posteriormente eutanasiados para a obtenção das células 
sanguíneas. As brânquias foram coletadas para o preparo da 
suspensão eritrocítica, sendo as laminas confeccionadas pela 
técnica de esfregaço, fixadas em etanol absoluto e coradas 
com fucsina e fast green.

Resultados: Durante a análise das alterações eritrocíticas 
nucleares (AeNs) foram considerados como eventos de ci-
totoxicidade os núcleos reniformes, lobados e segmentados, 
sendo a genotoxicidade quantificada pela presença de micro-
núcleos. Todos os parâmetros foram compilados consideran-
do-se 1000 eritrócitos analisados por cada espécime exposta. 
As concentrações avaliadas de isotretinoína em teste in vivo, 
não induziram a formação de AENs e micronúcleos (p>0,05).

Discussão: As diferentes concentrações avaliadas de 
isotretinoína não possuem ação citotóxica e/ou mutagênica. 
Devem ser utilizados outros biomarcadores que possam 
complementar a elucidação dos aspectos toxicológicos de-
terminados pelos estudos toxicogenéticos in vivo e in vitro.
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ME09 - EFEITO ANTIPROLIFERATIVO DO EX-
TRATO DE sOlANUM lyCOCARPUM, E DOS AL-
CALÓIDES SOLAMARGINA E SOLASONINA EM 
DIFERENTES LINHAGENS CELULARES

MuNARI, c.c.1; oLIveIRA, P.F.1; SILvA, J.c.1;  
MARTINS, S.P.L.1; BASToS, J.k.2; TAvAReS, D.c.1

1. UNIFRAN - Universidade de Franca (Av. Dr. Armando Salles 
Oliveira, 201)
2. FCFRP- USP/RP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
ribeirão preto (Av do Café)

Introdução: Solanum lycocarpum A. St.-hil. (Solanaceae) 
é uma planta nativa do cerrado brasileiro, popularmente 
conhecida como “fruto-do-lobo”. Tem sido empregada na 
medicina popular para o controle de diabetes e obesidade e 
também para redução dos níveis de colesterol. Além disso, 
os frutos são usados topicamente em acidentes ofídicos e a 
fruta quente é usada em tratamentos de atrofia de músculos. 
As plantas do gênero Solanum são conhecidas pela alta 
concentração de alcalóides, sendo solamargina e solasonina 
os dois principais glicoalcalóides encontrados em mais de 
100 espécies de Solanum. 

objetivo: Deste modo, o presente estudo avaliou o efeito 
antiproliferativo do extrato glicoalcaloídico do fruto de S. 
lycocarpum (SL) e dos alcalóides solamargina (SM) e solaso-
nina (SS) em diferentes linhagens tumorais como melanoma 
(B16F10), carcinoma de cólon (HT29), carcinoma mamário 
(McF-7), carcinoma cervical (heLa), hepatocarcinoma 
(HepG2) e glioblastoma (MO59J, U343 e U251).

Metodologia: As células foram expostas à concentrações 
de SL que variaram de 1 a 128 µg/mL, e às concentrações de 
SM e SS que variaram de 0,45 a 58 µg/mL, durante 24h. O 
efeito antiproliferativo foi avaliado por meio da inibição de 
50% do crescimento celular (IC50), utilizando o ensaio XTT. 

Resultados: os resultados demonstraram que SL, SM 
e SS inibiram significativamente o crescimento celular de 
maneira dose-dependente em concentrações a partir de 16 
µg/mL; 7,3 µg/mL e 29 µg/mL, respectivamente, para todas 
as linhagens tumorais estudadas. o efeito antiproliferativo 
mais acentuado foi observado para SM, com valores de IC50 
variando de 5,38 a 16,68 µg/mL. Os menores valores de IC50 
foram observados para a linhagem hepG2, sendo estes 11,64 
µg/mL para SL, 5,38 µg/mL para SM e 7,24 µg/mL para SS. 

Discussão: Assim, SL, SM e SS demonstraram significa-
tiva atividade antiproliferativa contra as linhagens tumorais 
avaliadas, sendo mais efetivos contra a linhagem hepG2. os 
resultados também indicam que a citotoxicidade do SL deve 
ser atribuída, em parte, ao alcalóide SM. 

Agência de Fomento: Fundação de Amparo á Pesquisa 
do estado de São Paulo - FAPeSP

ME10 - ENSAIO BIOLÓGICO VEGETAL PARA A 
CARACTERIZAÇÃO DA GENOTOXICIDADE DO 
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO

PeNA, R.v.1; MAchADo, R.c.1; hANuSch, A.L.1; 
SILvA, c.c.1; cuNhA, D.M.c.1; cRuZ, A.D.1

1. PUC-GO - Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Rua 
235, Nº40, Setor Universitário, Goiânia - Goiás - Brasil - CEP 
74.605-010)

Introdução: o ácido acetilsalicílico é um fármaco obtido 
a partir da planta medicinal Salix spp. sendo sua marca re-
gistrada conhecida pelo nome popular Aspirina®. o grupo 
de pessoas que mais utilizam este fármaco são crianças na 
faixa etária entre os 8 a 17 anos. O ácido acetilsalicílico possui 
efeito antipirético inibindo da formação de protaglandina e2 
pelas ciclooxigenase, sendo ainda antiinflamatório e anti-
plaquetário impedindo o processo de cicatrização. Demais 
estudos já realizados com este fármaco demonstram que ele 
é eficaz no tratamento de câncer e de tumores. O teste Allium 
cepa é um dos ensaios, in vivo, mais amplamente utilizados 
para a detecção de agentes clastogênicos e aneugênicos, por 
possuir boa correlação com os sistemas-teste animais.

objetivo: este estudo teve por objetivo avaliar a pos-
sível mutagenicidade do ácido acetilsalicílico utilizando o 
biomarcador A. cepa.

Metodologia: Foram realizadas diluições do medicamento 
em DMSO e água destilada a fim de se obter as concentrações 
do grupo exposto (1,0 mg.ml-1, 0,5 mg.ml-1, 0,25 mg.ml-1). 
os pratos dos bulbos foram acondicionados em béqueres 
contendo soluções referentes aos quatro tratamentos (grupo 
exposto e controle) mantendo as mesmas em crescimento 
radicial por um período de 96 horas. em seguida, as raízes 
obtidas foram seccionadas transversalmente e transferidas 
para solução fixadora álcool ácida, sendo armazenadas à 
4 °C. Posteriormente, foram submetidas a hidrólise ácida 
e coradas com orceína acética sendo realizada a técnica de 
squash para se obter uma distribuição homogênea das células 
meristemáticas radiculares. Foram analisadas 3000 células 
por tratamento, sendo avaliada a formação de pontes, atrasos, 
aderências e demais alterações cromossômicas em ciclo mitó-
tico. Para a análise estatística foi utilizado o teste e ANovA 
One-Way a um nível de 5% de significância.

Resultados: Nenhuma das concentrações do grupo expos-
to apresentaram atividade genotóxica (P = 0,859) detectáveis 
por meio de alterações citogenéticas quando utilizado um 
biomarcador vegetal.

Discussão: o ácido acetilsalicílico não apresenta ati-
vidade mutagênica quando considerada a avaliação pelo 
sistema-teste Allium cepa. Faz-se necessário a aplicação de 
diferentes endpoits para a caracterização e detecção de danos 
citotóxicos, além de outros bioensaios que avaliem danos 
discretos a molécula de DNA.
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ME11 - EXPOSIÇÃO PARENTAL A TINTURA E 
PRODUTOS DE ALISAMENTO DE CABELO E O 
DESENVOLVIMENTO DE LEUCEMIAS AGUDAS 
EM LACTENTES

couTo, A.c.1; FeRReIRA, J.D.1; RoSA, A.c.1; PoM-
Bo-De-oLIveIRA, M.S.2; koIFMAN, S.1

1. ENSP/FIOCRUZ/RJ - Escola Nacional de Saúde Pública 
Sérgio Arouca (Rua Leopoldo Bulhões, 1480, Bonsucesso, Rio de 
Janeiro, RJ)
2. INCa - Instituto Nacional do Cancer (Rua André Cavalcanti, 
Centro, Rio de Janeiro, RJ)

Introdução: A exposição pré-natal e gestacional a agentes 
cancerígenos, mesmo em níveis reduzidos, pode ser prejudi-
cial ao desenvolvimento fetal. o uso de tinturas de cabelo tem 
sido relatado na literatura como potencialmente associado ao 
desenvolvimento de diversas neoplasias em adultos, enquanto 
em crianças não existem relatos.

objetivo: Analisar a associação entre antecedentes de 
utilização de tintura/alisamento de cabelo pelos pais e o 
desenvolvimento de leucemias no lactente.

Metodologia: Foi realizado um estudo caso-controle na-
cional de base hospitalar de leucemia em lactentes recrutados 
em 15 instituições do país. os participantes foram constitu-
ídos por crianças menores de 2 anos, tendo o diagnóstico 
dos casos de leucemia aguda estabelecido pelos métodos 
morfológico, imunofenotípico e moleculares. os controles 
foram selecionados entre crianças hospitalizadas nas mesmas 
regiões de proveniência dos casos, tendo a mesma faixa etária 
e em tratamento para doenças não neoplásicas. As mães dos 
casos e controles foram entrevistadas, obtendo-se informa-
ções de forma padronizada sobre perfil socioeconômico da 
família, história ocupacional dos pais e hábitos de vida e de 
saúde da família, incluindo a exposição à tinturas/alisamentos 
de cabelo no período pré-concepcional, na gestação e durante 
a lactação. Foi realizada modelagem com regressão logística 
não condicional, sendo obtidas razões de chance com os 
respectivos intervalos de confiança de 95%, ajustadas por 
variáveis de confundimento descritas na literatura.

Resultados: A utilização ocasional de tinturas/alisamento 
esteve associada à ocorrência de LLA durante o primeiro tri-
mestre (OR=2,29; IC95%=1,30-4,04) e no segundo trimestre 
da gravidez (OR=1,88, IC95%=1,03-3,45). Em relação ao uso 
ocasional destes cosméticos durante a lactação, observou-se 
um excesso de risco para LMA (OR=2,59, IC95%=1,01-
6,70). Entre os compostos químicos associados ao desenvol-
vimento de leucemia em lactentes encontram-se substâncias 
com estrutura química de ácidos, alcoóis, aldeídos, aminas, 
cetonas, ésteres, fenóis e substâncias cloradas. Não foram 
observadas razões de chance de interação entre a presença 
de rearranjos no gene MLL com a exposição a tinturas e 
produtos de tintura capilar.

Discussão: este estudo encontrou evidências sugestivas 
de uma possível associação entre o uso de tintura/alisamento 
de cabelo no período inicial da gravidez e o desenvolvimento 
de LLA em lactente. enquanto que para o desenvolvimento 
de LMA em lactentes houve aumento do risco no período 
de lactação.

Agência de Fomento: FIocRuZ/RJ, cNPq e SWISS 
BRIDGe

ME12 - MONITORAMENTO TERAPÊUTICO DE 
VORICONAZOL EM PLASMA E FLUIDO ORAL 
ATRAVÉS DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE 
ULTRA-EFICIÊNCIA

BoeIRA, P.1; ANTuNeS, M.1; ANDReoLLA, h.2; LI-
ZoT, L.1; PASQuALoTTo, A.2; LINDeN, R.1

1. Feevale - Universidade Feevale (Rodovia RS 239, n. 2755, 
Novo Hamburgo-RS, Brasil)
2. ISCMPA - Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto 
Alegre (Rua Professor Annes Dias, S/N, Porto Alegre-RS, Brasil)

Introdução: o voriconazol (vRc) é o medicamento de 
escolha para tratamento das aspergiloses sistêmicas. o mo-
nitoramento terapêutico deste fármaco tem sido realizado 
devido à sua farmacocinética não-linear, sendo que concen-
trações plasmáticas na faixa de 1 a 6 µg/mL estão associadas 
a resultados terapêuticos adequados e menor incidência de 
efeitos adversos. A coleta de fluido oral apresenta vantagens 
em relação à coleta intravenosa devido a sua simplicidade, 
além de ser indolor, não-invasiva e de fácil transporte.

objetivo: Monitorar os níveis de vRc em pacientes com 
infecção fúngica sistêmica, empregando amostras de plasma e 
fluido oral através de cromatografia líquida de ultra-eficiência 
(cLue).

Metodologia: Participaram do estudo 10 pacientes, tota-
lizando 16 amostras. As amostras de sangue foram coletadas 
em tubos com eDTA e o plasma separado após centrifugação. 
As amostras de fluido oral foram coletadas com o dispo-
sitivo Salivette® por meio da mastigação de um algodão 
impregnado com ácido cítrico. Alíquotas de 500 μL de plasma 
ou fluido oral foram adicionadas de padrão interno (UK-115 
794, 10 μg/mL) e tampão Tris pH 10, homogeneizadas e ex-
traídas com 1000 µL de metil-tert-butil éter. A fase orgânica 
foi transferida para novo tubo e evaporada a 50 °C. O extrato 
seco foi retomado com 150 μL da fase móvel e uma alíquota 
de 10 μL injetada no CLUE. A análise empregou uma coluna 
Hypersil Gold® Thermo (100 x 2,1 mm; 1,9 µm). A fase 
móvel foi uma mistura de tampão trietilamônio 5 mM (ph 
3,0) e acetonitrila (70:30, v/v), com vazão de 0,55 mL/min. 
A correlação dos níveis nas matrizes avaliada em gráfico de 
dispersão através do coeficiente de determinação (r2).

Resultados: A média das concentrações de vRc nas 
amostras de plasma foi 3,33 µg/mL (0,61 a 8,49 µg/mL). 
Amostras plasmáticas de 4 pacientes (40%) apresentaram 
concentrações fora da faixa. Nas amostras de fluido oral, a 
média das concentrações foi 1,97 µg/mL (0,38 a 4,78 µg/
mL), representando em média 58% (52 a 64%) dos valores 
encontrados nas amostras de plasma. O valor de r2>0,99 
indica alta correlação entre as concentrações do analito nas 
duas matrizes.

Discussão: embora a pequena quantidade de amostras 
dosadas não permita estabelecer a correlação de forma de-
finitiva entre as concentrações de VRC em plasma e fluido 
oral, esta matriz alternativa apresentou relação estável com 
as concentrações plasmáticas, caracterizando-se como uma 
alternativa útil no monitoramento terapêutico do vRc.
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ME13 - AVALIAÇÃO DO PERFIL METABOLIZA-
DOR DE TAMOXIFENO ATRAVÉS DA FENOTIPA-
GEM DE CYP2D6 COM DEXTROMETORFANO

SANToS, T.1; ANTuNeS, M.1; ANDReoLLA, h.3; FoN-
TANIve, T.2; RoSA, D.3; LINDeN, R.1

1. Feevale - Universidade Feevale (Rodovia Rs 239, n. 2755, 
Novo Hamburgo-RS, Brasil)
2. UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Rua 
Ramiro Barcelos, Barcellos, n. 2350, Porto Alegre-RS, Brasil)
3. Fêmina - Hospital Fêmina (Rua Mostardeiro n.17, Porto 
Alegre-RS, Brasil)

Introdução: O tamoxifeno (TAM) é amplamente utilizado 
como adjuvante no tratamento do câncer de mama, sendo um 
pró-fármaco metabolizado predominantemente via cyP2D6 
aos metabólitos ativos 4-hidroxi-tamoxifeno e endoxifeno. 
esta via metabólica está sujeita a variações funcionais devido 
a fatores genéticos ou ambientais, podendo ser caracterizada 
através da determinação da razão metabólica do fármaco-
-sonda dextrometorfano (DXM) e seu metabólito (DXT). 

Objetivo: Avaliar o perfil metabolizador do TAM em 
pacientes com câncer de mama através da fenotipagem de 
CYP2D6, realizada através da quantificação plasmática de 
DMX e DXT por cromatografia líquida de alta eficiência com 
detector de fluorescência (CLAE-FL). 

Metodologia: Participaram do estudo 109 pacientes em 
tratamento com TAM que receberam uma dose oral de 33 mg 
de DMX em cápsulas. Passadas três horas da administração 
do medicamento foi coletada amostra de sangue periférico 
e o plasma foi separado. As amostras de plasma (500 µL) 
foram adicionadas de 500 µL de β-glucuronidase e incubadas 
à 37°C por 18 horas. Após, as amostras foram adicionadas 
de padrão interno (codeína 5 µg/mL) e tampão Tris pH 10,0, 
homogeneizadas e extraídas com 3 mL de metil-tert-butil-
-éter, seguido de re-extração com 200 µL de ácido fosfórico 
0,1%. Uma alíquota de 50 µL foi injetada no CLAE-FL. A 
fase móvel foi uma mistura de tampão fosfato 100 mM (pH 
6,0) com 0,1% de trietilamina e acetonitrila (75:25; v/v). A 
vazão variou entre 1,1 a 1,5 mL/min durante a análise. Foi 
utilizada uma coluna octilsílica (250 x 4mm, 5 µm), mantida 
a 40°C. As razões DXM/DXT foram calculadas a partir das 
concentrações determinadas. Para a avaliação dos achados 
foi utilizado sistema de predição baseado no trabalho de 
Lotsh et al. (2009).

Resultados: A partir do estabelecimento das razões DXM/
DXT foram identificadas seis pacientes (5,5 %) com fenótipo 
lento; cinco pacientes (4,6 %) com fenótipo intermediário e 98 
pacientes (89,9%) com fenótipo rápido. As concentrações de 
DXM encontradas nas amostras foram entre 2 a 41,9 ng/mL. 
As concentrações de DXT foram entre 6,6 a 1311,2 ng/mL.

Discussão: Foi possível a classificação fenotípica das pa-
cientes com relação ao perfil metabolizador da CYP2D6, sen-
do que metabolizadores lentos terão uma menor produção dos 
metabólitos ativos do tamoxifeno, apresentando prognóstico 
desfavorável na terapêutica com este fármaco. A avaliação 
fenotípica é importante ferramenta para a individualização 
da farmacoterapia do câncer de mama. 

ME14 - INFLUÊNCIA DO DIABETES MELLITUS 
TIPO 1 NA DISPOSIÇÃO CINÉTICA, FRAÇÃO LI-
VRE E METABOLISMO DOS ENANTIÔMEROS DO 
TRAMADOL EM PACIENTES PORTADORES DE 
DOR NEUROPÁTICA

MoRAeS, N.v.1; LAuReTTI, G.R.2; NAPoLITANo, 
M.N.2; SANToS, N.R.1; LANchoTe, v.L.1

1. FCFRP - USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto, USP (Av. do Cafe, s/n. Ribeirão Preto, SP, Brasil)
2. FMRP - USP - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP 
(Av. do Cafe, s/n. Ribeirão Preto, SP, Brasil)

Introdução: o tramadol (trans-T) é um analgésico de ação 
central eficaz na atenuação da dor neuropática diabética e 
encontra-se disponível na clínica como mistura dos enantiô-
meros (+)-trans-T e (-)-trans-T. o trans-T é biotransformado 
pelo cyP2D6 no metabólito o-desmetiltramadol (M1) e 
pelo CYP3A4 e CYP2B6 no metabólito N-desmetiltramadol 
(M2). O (+)-M1 é agonista do receptor opióide μ e o principal 
responsável pela atividade analgésica.

Objetivo: O objetivo do estudo é investigar a influência 
do diabetes mellitus (DM) tipo 1 na disposição cinética, 
metabolismo e fração livre dos enantiômeros do trans-T.

Metodologia: Pacientes não diabéticos (Grupo controle, 
n=12) e pacientes portadores de DM tipo 1 (n=9), todos 
portadores de dor neuropática e fenotipados como metabo-
lizadores extensivos do CYP2D6 receberam dose única oral 
de 100 mg de trans-T racêmico. Amostras seriadas de sangue 
foram coletadas até 24 h após a administração do trans-T. As 
concentrações dos enantiômeros do trans-T, M1 e M2 livre 
e total em plasma foram determinadas por Lc-MS/MS. o 
preparo de amostra foi precedido por etapa de ultrafiltração 
para análise da concentração livre.

Resultados: O DM tipo 1 reduz o Cmax de ambos enan-
tiômeros do trans-T. o grupo DM tipo 1 apresenta acúmulo 
plasmático do (+)-trans-T em relação ao (-)-trans-T, de forma 
similar ao grupo controle. As concentrações plasmáticas dos 
metabólitos (+)-M1 e (-)-M1 encontram-se 4 e 2 vezes redu-
zidas, respectivamente, no DM tipo 1 e, simultaneamente, a 
fração livre dos mesmos encontra-se aumentada 3,6 e 2 vezes.

Discussão: embora o DM tipo 1 promova uma redução 
nas concentrações plasmáticas do (+)-M1, a fração livre 
deste é paralelamente aumentada na mesma ordem. Assim, 
provavelmente os pacientes portadores de DM tipo 1 não 
apresentem prejuízo na atividade farmacológica mediada 
principalmente pelo (+)-M1 quando comparados aos 
pacientes do Grupo controle.

Agência de Fomento: cNPq
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ME15 - AVALIAÇÃO DA GENOTOXICIDADE DO CLO-
RIDRATO DE METFORMINA E BAUHINIA SPP. EM 
LINFÓCITOS DO SANGUE PERIFÉRICO HUMANO

MANSO, J.A.X.1; hANuSch, A.L.1; MAchADo, R.c.1; 
cuNhA, D.M.c.1; SILvA, c.c.1; cRuZ, A.D.1

1. PUC-GO - Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Rua 235, 
Nº40, Setor Universitário, Goiânia - Goiás - Brasil - CEP 74.605-010)

Introdução: Diabetes mellitus é uma doença metabólica 
caracterizada pelo aumento da glicemia plasmática, que pode 
ser decorrente da deficiência na produção de insulina ou 
no reconhecimento da mesma pelas células. No tratamento 
de diabetes mellitus tipo II (DM2) é comum a prescrição 
de metformina como etapa de tratamento farmacológico. 
Na medicina popular, há relatos sobre a eficácia do infuso 
obtido a partir de folhas de Bauhinia spp. para amenizar os 
problemas do DM2. Diversos estudos têm sido realizados para 
caracterizar os fitoconstituintes obtidos a partir de vegetais 
do gênero Bauhinia como antifúngicos, antibacterianos, anal-
gésicos, antiinflamatórios e especialmente hipoglicemiantes. 
Estudos atuais têm demonstrado que a interação entre os fito-
constituintes químicos com o DNA podem formar adutos que 
possibilitam a sua caracterização como agente genotóxico.

objetivo: o objetivo deste estudo foi comparar os danos 
genômicos induzidos em linfócitos humanos expostos ao 
fármaco cloridrato de metformina e ao infuso de folhas de 
Bauhinia spp.

Metodologia: Amostras de sangue periférico humano 
foram obtidas por venipuntura e expostas a diferentes concen-
trações do Cloridrato de Metformina (33ng.mL-1, 71ng.mL-
1, 109ng.mL-1 e 147ng.mL-1) e do infuso do farmacógeno 
de Bauhinia spp. (12,5g.L-1, 25g.L-1, 37,5g.L-1 e 50g.L-1), 
sendo incubadas à 37ºC durante 3 horas em estufa de cultura 
celular. o infuso foi preparado a partir de folhas jovens da 
planta, sendo posteriormente desidratadas, trituradas e em 
seguida imersas em água fervente por um período de 20 
minutos. As Lâminas de microscopia foram previamente 
cobertas com agarose de ponto de fusão normal. Após o 
período de exposição, cada amostra foi homogeneizada em 
agarose de baixo ponto de fusão e vertida sobre as lâminas 
pré-confeccionadas. Após a lise à temperatura de 4°C por 
período over night transcorreu-se a eletroforese a 1v.cm-1 a 
300 mA por 25 minutos. Após a eletroforese as lâminas fo-
ram neutralizadas, fixadas e coradas com brometo de etídio. 
Foram analisados 50 nucleóides por tratamento, sendo os 
níveis de dano quantificados pelo software CometscoreTM. 
os parâmetros utilizados na análise dos cometas foram o 
comprimento do cometa e a porcentagem de DNA na cauda. 
Para análise estatística foi utilizado o teste ANovA e teste de 
comparações múltiplas de Tukey, todos a 5% de significância.

Resultados: os resultados da análise estatística para o 
infuso de Bauhinia spp foram significativos (p)

Discussão: As diferentes concentrações do infuso de 
folhas de Bauhinia spp apresentaram atividade genotóxica 
quando comparadas com o grupo controle não exposto. Estes 
resultados reforçam a necessidade de políticas que visem 
estimularem estudos de genotoxidade dos fitoconstituintes 
muito utilizados pela população como fitoterápicos.

ME16 - ANGIOEDEMA DEVIDO USO DE DICLOFE-
NACO DE SÓDIO

SANToS, A.c.P.M.1; MAchADo, J.P.1; hoRvATIch, 
T.B.1; hoRvATIch, L.B.1; PRADeLLA, L.c.1; MALuF, 
R.c.P.1; PeReZ, P.R.1; GLoveR, L.A.A.1

1. UNAERP - Universidade de Ribeirão Preto (Av. Costábile 
Romano, 2.201, Ribeirânia)

Introdução: O diclofenaco de sódio é um antiinflamatório 
não hormonal amplamente utilizado e bem tolerado pela 
maioria dos indivíduos. entretanto, pode causar quadros de 
angioedema em pacientes sensíveis ao seu uso.

objetivo: Mostrar que alguns medicamentos podem levar 
a quadros de angioedema e que, apesar de raro, o diclofenaco 
de sódio deve ser lembrado como fator causal.

Metodologia: Descreveremos o caso de uma paciente 
T.F.S.F, feminina, 63 anos, admitida no Pronto Atendimento 
com queixa de disfagia, dislalia, hemiparestesia da cavidade 
oral e peri-oral. Informando que esses sintomas iniciaram à 
40 minutos após uso de 01 comprimido de diclofenaco de 
sódio (50 mg) para tratamento de cefaléia.

Resultados: Ao exame físico a paciente apresentava: 
edema na lateral e base de língua e assoalho da cavidade 
oral. Foi instituído tratamento: Dexametasona 4mg/ml 01 
ampola Endovenoso e Cloridrato de Prometazina 50mg 01 
ampola Intramuscular. Após 1 h houve regressão do quadro 
e a paciente recebeu alta com prescrição de prednisona 50 
mg pela manhã (via ora) por 5 dias, hixizine 25 mg (via oral) 
de 8 em 8 horas por 5 dias e suspensão imediata do uso de 
diclofenaco de sódio.

Discussão: O processo inflamatório inicia-se por estímulo 
na membrana celular. Por ação da fosfolipase A2, o ácido 
aracdônico é liberado e torna-se substrato para duas vias 
enzimáticas: Ciclooxigenases(COX), que levam à síntese 
de prostaglandinas e tromboxanos A2 e das Lipooxigena-
ses, responsável pela síntese de leucotrienos, sendo estes 
responsáveis pelos fenômenos de sensibilização, aumento 
da permeabilidade vascular e vasodilatação. o diclofenaco 
de sódio inibe a cicloxigenase, levando a um desvio da rota 
de degradação de ácido aracdônico para a síntese de leu-
cotrienos com possíveis reações cutâneas medicamentosas 
(angioedema).

conclusões: o uso do diclofenaco de sódio em pessoas 
susceptíveis pode levar a quadros de angioedema, decor-
rente da liberação de leucotrienos e ação destes nos vasos 
sanguíneos. Deve fazer parte da investigação clínica seu 
uso prévio.
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ME17 - REAÇÃO ALÉRGICA POR USO DE CAP-
SAICINÓIDE

MALuF, R.c.P.1; MAchADo, J.P.1; SANToS, A.c.P.M.1; 
PRADeLLA, L.c.1; hoRvATIch, T.B.1; hoRvATIch, 
L.B.2; FeRReIRA, F.c.1; BILeGo NeTo, A.P.c.3

1. UNAERP - Universidade de Ribeirão Preto (Av. Costábile 
Romano, 2.201, Ribeirânia)
2. UNIFENAS - Universidade José do Rosário Vellano (Rod. MG 
179, Km 0 - Campus Universitário)
3. FMRP-USP - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (Av. 
Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre)

Introdução: os capsaicinóides utilizados em emplastos 
para quadros álgicos músculo-esqueléticos torna a pele e as 
articulações insensíveis à dor devido a depleção e prevenção 
do acúmulo da substância P nos neurônios sensoriais peri-
féricos. Pessoas sensíveis à capsaicina podem desenvolver 
quadros alérgicos locais com sensação de calor, ardor e 
queimação no local da aplicação. 

Objetivo: Mostrar que o uso do fitoterápico com a subs-
tância ativa capsaicina pode desencadear reações alérgicas 
em pessoas sensíveis.

Metodologia: Descreveremos o caso de um paciente 
M.A.Z, masculino, 52 anos, portador de Osteoartrose há 10 
anos admitido no Pronto Atendimento com queixa de artralgia 
e hiperemia no joelho esquerdo há 2 dias iniciado após uso 
de capsaicinóides 0,025 na forma de emplastro sobre joelho 
para aliviar a artralgia.

Resultados: Ao exame físico o joelho esquerdo encontra-
-se hiperemiado ++/+4 com calor e dor local. Sendo que a 
lesão perfaz a conformação do adesivo de emplastro utilizado. 
Foi tratado com prednisona 40mg(via oral) pela manhã por 
5 dias, hixizine 25mg(via oral) de 8 em 8 horas por 5 dias e 
retirada do adesivo. No 3° dia do tratamento houve regressão 
total da lesão. 

Discussão: Devido a atuação da capsaicina na depleção e 
prevenção do acúmulo de substância P nos neurônios senso-
riais periféricos os impulsos locais da dor não são transmitidos 
ao encéfalo. A capsaicina bloqueia apenas a condução do im-
pulso da dor nos neurônios tipo c, não sendo considerada um 
anestésico local potente. Quando usada repetidamente, leva 
ao declínio gradual da intensidade da resposta do organismo 
à ela mesma e reduz a capacidade de resposta aos estímulos 
nervosos dos neurônios nociceptivos. 

conclusões: o uso de emplastos com capsaicina podem 
levar a quadros de reações alérgicas locais que simulam 
reações inflamatórias de doenças sistêmicas como a artrite 
reumatóide, osteoartrose e artrite séptica. Por isso na presença 
de sinais flogísticos(edema,calor,rubor) em articulações é 
importante a indagação quanto ao uso de medicações locais. 

ME18 - METOTREXATO COMO CAUSA DE GEN-
GIVORRAGIA E EPISTAXE

hoRvATIch, T.B.1; MAchADo, J.P.1; hoRvATIch, 
L.B.2; MALuF, R.c.P.1; SANToS, A.c.P.M.1; PRA-
DeLLA, L.c.1; SouZA, L.c.A.1; GLoveR, L.A.A.1

1. UNAERP - Universidade de Ribeirão Preto (Av. Costábile 
Romano, 2.201, Ribeirânia)
2. UNIFENAS - Universidade José do Rosário Vellano (Rod. MG 
179, Km 0 - Campus Universitário)

Introdução: O metotrexato é um medicamento antagonista 
do ácido fólico que tem atividade citotóxica e imunossupres-
sora. Quando usado cronicamente e sem reposição de ácido 
fólico pode causar pancitopenia.

Objetivo: Alertar que uso crônico de metotrexato sem 
reposição de ácido fólico pode causar pancitopenia levando 
a quadros de epistaxe e gengivorragia.

Metodologia: Descreveremos o caso de T.o.M.N, femini-
na, 63 anos, admitida no Pronto Atendimento com epistaxe, 
gengivorragia, astenia, mal estar, perda de apetite e perda 
de peso (3 kg) há 15 dias. Informa ser Hipertensa (captopril 
25mg) e está em tratamento para Artrite Reumatóide com 
metotrexato 7,5mg há 4 meses .

Resultados: Ao exame físico a paciente apresenta-se 
pálida (+++/+4), acianótica, com epistaxe anterior a rinos-
copia e gengivorragia. Foi solicitado exames que mostraram: 
Hb:7.5g/dl; Ht:29%; Leu:1.500/ml; Plaquetas: 30.000/ml. 
Solicitamos avaliação do hematologista que suspendeu 
prontamente o metotrexato, pois este era a causa da pancito-
penia e orientou o seu encaminhamento ao ambulatório de 
hematologia para seguimento clínico.

Discussão: O metotrexato é um antimetabólito, estru-
turalmente análogo ao ácido fólico, que inibe de maneira 
competitiva a atividade da enzima diidrofolato-redutase, 
enzima necessária para a síntese de nucleotídeos e aminoá-
cidos. Assim, reduz a síntese de DNA inibindo a mitose e a 
proliferação de células de divisão rápida, como as da medula 
óssea. Podendo com isso acarretar diminuição das células 
sanguíneas com quadros de pancitopenia e repercussões de 
plaquetopenia como gengivorragia e epistaxe.

Conclusões: Antes de iniciar o uso de metotrexato, 
devemos solicitar as dosagens : AST, ALT, creatinina e he-
mograma e repetir a cada 4-12 semanas e sempre associar o 
uso de ácido fólico para diminuir o risco e prevenir quadros 
de pancitopenia e suas repercussões sistêmicas.
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ME19 - CONCENTRAÇÃO DE ANTIMONIO NOS 
TECIDOS DE RATOS TRATADOS COM ANTIMO-
NIATO DE MEGLUMINA

cARvALho, R.R.1; coeLho, D.R.1; MIekeLey, N.F.2; 
PAuMGATTeN, F.J.R.1

1. FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz (Av. Brasil, 4036 Man-
guinhos Rio De Janeiro)
2. PUC-RJ - Pontifícia Universidade Católica (Rua Marquês de 
São Vicente, 225, Gávea - Rio de Janeiro)

Introdução: o antimoniato de meglumina e o estibo-
gluconato de sódio, compostos antimoniais pentavalentes 
(SbV), foram introduzidos na década de 1940 e são ainda 
hoje considerados medicamentos de primeira linha no trata-
mento da leishmaniose. O estudo da fármaco/tóxico-cinética 
do antimônio (Sb) nos indivíduos tratados indica que, após a 
administração parenteral do antimoniato de meglumina (MA), 
há inicialmente uma fase rápida de eliminação (meia-vida de 
horas), seguida por outra lenta (meia-vida de 24 a 72 horas) 
e uma fase terminal ainda mais lenta (meia vida >50 dias). 
Acredita-se que as fases lenta e muito lenta de eliminação se 
devam ao SbIII, resultante da bioredução do Sbv administra-
do no interior das células. A distribuição do Sb nos tecidos 
após o tratamento com MA é ainda pouco conhecida. 

objetivo: Neste estudo determinamos os níveis de anti-
mônio total (Sb) nos tecidos de ratos tratados com MA du-
rante 21 dias (duração padrão de um curso de tratamento da 
leishmaniose humana) 24 horas e 21 dias após a última dose. 

Metodologia: Ratos Wistar machos adultos foram tratados 
por via subcutânea com MA (300 mg SbV/kg/dia) por 21dias. 
Amostras de sangue (500 uL) foram retiradas da veia da cau-
da durante e após o tratamento para estudar a eliminação de 
Sb. Metade dos animais dos grupos tratado e controle (N=6 
por grupo) foi morta 24 horas e os restantes 21 dias após o 
fim do tratamento. O Sb foi quantificado no sangue e órgãos 
(liofilizados) por ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometry). 

Resultados: Praticamente não houve diferença de níveis 
residuais de antimônio no sangue entre ratos mortos 24 horas 
e 21 dias após o fim do tratamento. Os órgãos com as maiores 
concentrações de Sb (ug/g) 24hs após o tratamento foram: 
baço (143,8 ±17,3), rim (31,2 ±4,7), fêmur (28,2 ±2,1), tire-
óide (25,2 ±10,1); enquanto 21 dias após o tratamento foram: 
baço (81,9 ±11,4), fêmur (18,3 ±2,0), tireóide (18,1 ±3,0).

Discussão: os resultados indicam que a meia-vida da 
fase terminal de eliminação do Sb do sangue do rato é muito 
superior a 21 dias. os resultados também mostram que baço, 
fêmur e tireóide são os órgão que mais acumulam e mais 
lentamente eliminam Sb. 

Agência de Fomento: PAPeS/ INovA-eNSP

ME20 - CONCENTRAÇÕES PLASMÁTICAS DE 
PRIMAQUINA E METEMOGLOBINEMIA EM 
PACIENTES COM MALÁRIA POR PlAsMOdiUM 
vivAx

FeRReIRA, M.1; vIeIRA, J.1

1. UFPA - Universidade Federal do Pará (Rua Augusto Corrêa, 
nº1)

Introdução: A primaquina é uma 8-aminoquinolina utiliza-
da na malária causada pelo P. vivax com ação esquizonticida 
tecidual. Dentre seus efeitos adversos se destaca a capacidade 
de oxidar a hemoglobina, de maneira dose dependente, efeito 
agravado nos indivíduos com deficiência da glicose-6-fosfato 
desidrogenase.

Objetivo: Identificar a presença de pacientes com defi-
ciência de glicose-6-fosfato desidrogenase, determinar os 
teores de metemoglobina e concentrações plasmáticas de 
primaquina nos pacientes com malária vivax, correlacionar 
os resultados obtidos.

Metodologia: Foi realizado seguimento clínico-laborato-
rial de 20 pacientes com malária vivax antes (D0) e após três 
(D3), sete (D7) e quatorze (D14) dias iniciado o tratamento, 
bem como a validação do método para determinação de pri-
maquina por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). 
A metemoglobina foi determinada por espectrofotometria 
Hegesh et al. (1970) e a glicose-6-fosfato desidrogenase pelo 
teste colorimétrico de Brewer et al. (1962)

Resultados: A metodologia validada demonstrou parâme-
tros aplicáveis à determinação de primaquina, cujos teores 
médios em D3, D7 e D14 foram de 227±106 ng/mL, 191±97 
ng/mL e 160±128ng/mL. Não foram observadas diferenças 
significativas nas concentrações do fármaco quanto ao sexo 
dos pacientes participantes e nos diversos dias do estudo. os 
teores médios de metemoglobina em D0, D3, D7 e D14 foram 
de 1,15±0,9%, 4,1±2%, 5,7±2% e 3±1,4%, respectivamente

Discussão: ocorreu aumento no teor de metemoglobina 
após administração do fármaco, sem diferença quanto ao 
sexo. Não foi observada correlação entre os teores de me-
temoglobina e as concentrações plasmáticas de primaquina 
em ambos os sexos. Os coeficientes de correlação de Pearson 
para os sexos masculino e feminino foram 0.8296 e 0.8137, 
respectivamente. Foi observada deficiência na expressão da 
enzima glicose-6-fosfato desidrogenase em seis pacientes 
do sexo masculino sem diferenças entre os teores de mete-
moglobina e das concentrações plasmáticas de Primaquina, 
quando comparados com pacientes com expressão normal 
da enzima. A primaquina provocou elevação dos teores de 
metemoglobina sem danos aparente ao paciente.

Agência de Fomento: cNPQ
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TV01 - INTOXICAÇÃO POR PLANTAS: PERFIL 
EPIDEMIOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE  
ARAGARÇAS-GO

JeSuS, N.A.1; SuchARA, e.A.1,2

1. UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso (Rodovia MT 
100, km 3,5 – Pontal do Araguaia – MT)
2. UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso (Rodovia MT 
100, km 3,5 – Pontal do Araguaia – MT)

Introdução: Denomina-se plantas tóxicas todo o vegetal 
que, introduzido no organismo dos homens ou de animais 
domésticos, em condições naturais é capaz de causar danos 
que se refletem na saúde e vitalidade desses seres. Elas 
ocasionam um desequilíbrio que se traduz no paciente como 
sintomas de intoxicação.

Objetivo: Avaliar os casos de intoxicações por plantas 
ocorridos em domicílios no município de Aragarças-Go. 

Metodologia: Realizou-se um estudo epidemiológico 
descritivo do tipo probabilístico por conglomerado, na cidade 
de Aragarças, no período de janeiro a setembro de 2010. 

Resultados: observou-se que em 17,8 % dos domicílios 
investigados ocorreu intoxicação com plantas cultivadas no 
ambiente doméstico. Sendo que a maioria dos casos envol-
veram as espécies comigo-ninguém-pode (55,8%) e espada 
de São Jorge (27,9%). Cerca de 78,3% dos casos de intoxica-
ção ocorreram com o sexo feminino, logo o sexo masculino 
tiveram um percentual de 21,7%. Sobre o conhecimento 
dos habitantes de Aragarças em relação à toxicidade dessas 
plantas, verificou-se que 64,8% dos entrevistados possuem 
conhecimento de que essas plantas causam intoxicações. 
Considerando o percentual de intoxicações ocorridas, a bus-
ca pelo tratamento ocorreu em 69,9% dos casos no próprio 
domicílio e 30,4% destas procuraram atendimento hospitalar, 
de modo que as intoxicações leves representaram 87% e a de 
grau moderado 13% do total avaliado. 

Discussão: O maior percentual de intoxicações por plantas 
observado no sexo feminino pode ser justificado pelo fato 
de que as mulheres são mais vinculadas às plantas, seja ela 
medicinal ou tóxica, cultivando-as por simples prazer e pela 
beleza que muitas oferecem. embora tenha sido observado 
que a maior parte dos entrevistados conhecia as plantas tó-
xicas, estes não conseguiam identificar os sintomas de uma 
intoxicação. Conclusão: Tendo em vista que a população 
está constantemente em contato com plantas potencialmente 
tóxicas que cultivam em suas residências, campanhas edu-
cativas visando medidas educativas e preventivas devem ser 
desenvolvidas junto à população para minimizar os riscos de 
intoxicações por plantas em domicílios. 

Agradecimentos: PIBIc-cNPq e uFMT 
Agência de Fomento: uFMT

TV02 - AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE CRÔNICA 
DE NANOTUBOS DE CARBONO: COMPARAÇÃO 
DE NTC E NTC+PEG

BRITo, A.S.1; BIFANo, J.1; BALSAMo, P.F.1; ceRA-
GIoLI, h.J.2; BARANAuSkAS, v.2; IRAZuSTA, S.P.1,2

1. FATEC-SO - FATEC-Sorocaba (Av. Carlos Reinaldo Mendes 
2015-Sorocaba)
2. UNICAMP - (Cidade Universitária-Barão Geraldo-Campinas)

Introdução: Antes do uso dos nanotubos de carbono 
(NTCs) se tornar mais disseminado é importante que a toxi-
cidade crônica deste material seja conhecida e apropriadas 
salvaguardas ambientais sejam implementadas.

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a toxidade 
de NTcs, recobertos ou não com polietilenoglicol (PeG), 
por meio do bioensaio com Pseudockirchnerella subcapatata.

Metodologia:Foram avaliados os NTCs: NT1(1mµ de 
comprimento; 60-80nm de diâmetro) e NT1+PEG (1mµ de 
comprimento; 60-80nm de diâmetro), cuja fonte de obtenção 
foi por uma mistura de cânfora e acetona, livre de metais 
(Lab. de Diamante./unicamp) e NTc e NTc+PeG (comercial), 
nas concentrações de 0,01; 0,1; 1,0; 10 e 100 ppm. Algas 
P.subcapatata foram expostas aos NTCs no ensaio segundo 
environmental canadá ePS1/RM/25, 1992.

Resultados: os resultados do bioensaio com P. subcap-
tata mostraram uma relação dose/resposta entre o número 
de organismos e a concentração do NTc, tanto para ambos 
nanotubos, sem PEG. Os valores foram de 13x104; 14x104 
;30x104; 42x104; 45x104 cel/mL, para o NT1 e 24 x104; 
10 x104; 23 x104; 25 x104 e 29 x104 cel/mL, para o NTc, 
respectivamente nas conc. de 100, 10, 1, 0,1 e 0,01ppm 
(contr.=73x104). Para o ensaio com os mesmos NTCs +PEG 
os resultados mostraram maior inibição/toxicidade, os resul-
tados foram 0; 2 x104; 3 x104; 10 x104 e 12 x104 cel/mL, 
para o NT1+PEG e 0; 0; 4 x104; 8 x104 e 12 x104 cel/mL, 
para o NTc + PEG, respectivamente nas conc. de 100, 10, 1, 
0,1 e 0,01ppm (conc.= 21x104cel/mL).

Discussão: em geral, as espécies padronizadas para 
estimar a toxicidade total de efluentes incluem Pseudockir-
chnerella subcapatata, ceriodaphnia dúbia, Daphnia magna, 
Gammarus pulex, Chironomus tentans, Pimephales promelas 
e Onchorhynchus mykiss. O ensaio realizado neste trabalho, 
utilizando a Pseudockirchnerella subcapatata como organis-
mo teste mostrou que os NTCs foram positivos para toxici-
dade crônica independente do tipo do método de obtenção da 
nanopartícula ou de seu revestimento com PeG.

conclusão: os NTcs testados produziram uma relação 
dose/resposta no teste com P subcaptata.
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TV03 - AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MUTAGÊNI-
CO DE MWCNT(MULTI WALLED CARBONO NA-
NOTUBE) EM SANGUE PERIFÉRICO E MEDULA 
DE CAMUNDONGOS

MeLeRo, A.M.G.S.1; BARBIeRI, v.1; oLIveIRA, 
e.c.2,4; ceRAGIoLI, h.J.3; BARANAuSkAS, v.3;  
IRAZuSTA, S.P.1,4

1. NEPA-FATEC-SO - NEPA- Faculdade de Tecnologia de Soro-
caba (Av. Carlos Reinaldo Mendes 2015/Sorocaba/SP)
2. Lab. de Nanot.-FATEC - Lab.de Nanotecnologia-Faculdade 
de Tecnologia de Sorocaba (Av. Carlos Reinaldo Mendes, 2015/
Sorocaba/SP)
3. F.E.E./UNICAMP - Lab. Diamantes-Fac. Eng. Elátrica /UNI-
CAMP (cidade Universitária/Barão Graldo/Campinas/SP)
4. IB-UNICAMP - Lab. de Ultraestrutura e Histologia-IB-UNI-
CAMP (Cidade Universitária-Barão Geraldo-Campinas-SP)

Introdução: Nanoparticulas de carbono (NTc) repre-
sentam um grupo de partículas que tem sua produção e 
empregos crescentes e por isso, pesquisa direcionada à sua 
toxicologia e segurança do uso é ainda aguardada. Apesar de 
haver considerável quantidade de informação toxicológica 
relacionada aos NTCs, os dados ecotoxicológicos sobre eles 
estão apenas começando.

objetivo: o objetivo deste trabalho foi avaliar a mutage-
nicidade potencial do NT1 em camundongos, comparado a 
uma droga referência. 

Metodologia: camundongos swiss foram tratados com 
metrotexato (MTX) 5mg/Kg e.v. (n=5) e com NT1 100µg, 
e.v. (n=5), vol.100µL. Os animais foram sacrificados após 
48horas, esfregaços do sangue periférico e da medula óssea 
foram confeccionados e corados por Leichman. os micro-
núcleos (MN) foram quantificados em Microscópio (40X), 
contados em 500 linfócitos/lam,/animal. Também foram 
avaliadas as variações de RDW em equipamento automati-
zado. os NTcs (NT1) foram obtidos do Lab. de Diamante 
da F.e.e./unicamp.

Resultados: o NT1 aplicado sistemicamente produziu 
MNs nos linfócitos periféricos, mas a média (NT1: 7,6±4,7) 
não foi estatisticamente diferente do controle negativo 
(5,6±0,5), mas foi significativamente menor do que o MTX 
(43,7±15,1) Não se observaram diferenças significativas entre 
os valores de RDW entre os grupos. 

Discussão: A nanotecnologia é uma materia global e 
interdisciplinar que tem um extraordinário potencial trans-
formador por aprimorar produtos existentes e/ou desenvolver 
novos. Seus benefícios tem sido discutidos à luz da segurança 
do seu uso. este estudo foi desenhado visando o possível 
emprego do NT1 como ferramenta para “drugdelivery”. 

conclusão: o NT1, que foi o NTc em estudo pelo nosso 
grupo, não apresentou mutagenicidade, pela exposição aguda, 
no modelo avaliado, também não foram observados efeitos 
nas células hematopéticas da Mo, provavelmente decorrente 
do curto tempo de exposição. Outros períodos de exposição 
estão sendo conduzidos.

TV04 - EFEITOS DE NANOTUBOS DE CARBONO 
DE PAREDES MÚLTIPLAS SOBRE A VIABILIDA-
DE E REGENERAÇÃO DA PLANÁRIA DULCICULA 
GIRARDIA TIGRINA

RIBeIRo, A.R.1; hoNoRIo, J.G.1; MoRALeS, D.A.1; 
MARTINeZ, D.S.T.2; ALveS, o.L.2; uMBuZeIRo, G.A.1

1. FT/UNICAMP - Faculdade de Tecnologia,Universidade Esta-
dual de Campinas (R. Paschoal Marmo, 1888 - CEP:13484-332 
- Jd. Nova Itália - Limeira, SP)
2. IQ/UNICAMP - Instituto de Química, Universidade Estadual de 
Campinas (Caixa Postal 6154 - Campinas, SP - CEP 13083-970)

Introdução: Nanotubos de carbono de parede múltipla 
(NTcs) têm sido utilizados em diversas aplicações e sua 
produção alcançou centenas de toneladas por ano gerando a 
necessidade de avaliar aspectos de segurança ambiental. A 
aglomeração de NTcs em soluções aquosas com resultante 
deposição dificulta a realização de testes ecotoxicológicos. 
Assim, organismos teste como as planárias Girardia tigrina 
tornam-se interessantes, pois estas se locomovem principal-
mente por deslizamento, sendo adequadas para avaliação 
da toxicidade de materiais com tendência a precipitação e 
incrustação.

Objetivo: Objetivou-se identificar os efeitos da exposição 
de NTCs de parede múltipla oxidados por tratamento ácido 
(1h) sobre G. tigrina mediante ensaios de toxicidade aguda 
e de regeneração encefálica.

Metodologia: As soluções teste (0,5 a 5 ppm) foram prepa-
radas a partir de uma solução estoque de NTcs ultrassonicada 
por 30 minutos antes dos ensaios para promover suspensão. 
Nos ensaios de toxicidade aguda, planárias com idade in-
ferior a 10 dias foram expostas utilizando recipientes com 
50 mL da solução, contendo 7 organismos cada em sistema 
de exposição estático. As leituras foram realizadas após 24, 
48, 72 e 96 horas de exposição. Nos ensaios de regeneração 
encefálica, 5 planárias com idade superior a três meses foram 
decapitadas e expostas a 20 ml de cada concentração teste, 
utilizando-se quatro réplicas. Realizou-se leituras a cada 24 
horas de exposição com renovação das soluções, por um 
período de 7 dias. em ambas técnicas, controles negativos 
foram realizados utilizando-se água de cultivo e as diferentes 
concentrações foram testadas em duplicata para o teste de 
mortalidade e em quadruplicata para o teste de regeneração.

Resultados: Não foi observada mortalidade ou alterações 
morfológicas/comportamentais (CL50 > 5 ppm) nas planárias 
expostas aos NTCs. Estes também não interferiram no proces-
so de regeneração dos organismos nas concentrações testadas. 
Durante o período de exposição observou-se o acúmulo dos 
NTcs no muco usualmente secretado pelas planárias, suge-
rindo que não houve absorção dérmica. Também não houve 
indícios de ingestão do material.

Discussão: os NTcs de parede múltipla testados não 
causaram efeitos deletérios frente as planárias nas condições 
teste. Mais estudos estão em andamento para verificar o efeito 
de nanotubos funcionalizados com metais e corantes. 

Apoio: FAPeSP/ INoMAT/ cNPQ 
Agência de Fomento: FAPeSP/ INoMAT/ cNPQ
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TV05 - EFEITO DAS NANOPARTÍCULAS MAGNÉ-
TICAS NA PRODUÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS 
DE OXIGÊNIO (EROS) EM MACRÓFAGOS E CÉ-
LULAS NIH-3T3

PeReIRA, T.S.1; SILvA, J.R.1; FAScINeLI, M.L.1; GAR-
cIA, M.P.1; AZeveDo, R.B.1

1. UnB - Universidade de Brasília (Campus Universitário Darcy 
Ribeiro, Instituto de Ciências Biológicas-GEM)

Introdução: A avaliação in vivo e in vitro da toxicidade 
das nanopartículas magnéticas (NMPs), uma alternativa no 
grupo dos biomateriais, é importante devido a sua aplicação 
em humanos como agentes de contraste, separação magnética 
de células, transporte de fármacos e genes no tratamento 
tumoral. estas NMPs podem atuar tanto na resposta imune 
recrutando e ativando células apresentadoras de antígenos, 
como na indução da produção de eRos. o uso de NMPs 
estabilizadas com ácido 2,3-dimercaptosuccínico (DMSA) 
permite que outros agentes, como anticorpos ou quimioterá-
picos, sejam associados, além de impedir sua aglomeração.

objetivo: o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos 
das NMPs sobre a produção de eRos em macrófagos peri-
toniais e fibroblastos NIH-3T3, utilizando-se do marcador 
h2DcFDA (Invitrogen®).

Metodologia: As células foram mantidas em meios de 
cultura RPMI 1640 e DMEM, respectivamente. Após a 
aderência das células em placas de 24 poços, aplicou-se as 
NPMs diluídas em meio de cultura, em duas concentrações 
de ferro (0,03 e 0,06mg/mL), nos tempos de duas à 18 horas à 
37ºC e 5% de CO2. Como controle negativo as células foram 
incubadas apenas com os respectivos meios de cultura. Para 
o controle positivo acrescentou-se lipopolissacarídeo (LPS). 
Após a incubação, o meio foi removido e adicionou-se o mar-
cador H2DCFDA (10µM) diluído em Tampão Fosfato Salino 
(PBS) por 30 minutos. Após a incubação os grupos foram 
avaliados no Citômetro de Fluxo Partec (CyFlow Space).

Resultados: Como resultado tanto os fibroblastos quanto 
os macrófagos não apresentaram alterações na produção de 
eRos em ambos os tratamentos em comparação ao controle 
negativo no tempo de duas horas. entretanto, observou-se di-
minuição na produção de eRos de 17,46 e 24,4% em relação 
aos controles positivos no tempo de 18 horas de incubação 
para macrófagos e fibroblastos respectivamente.

Discussão: Apesar de vários estudos in vitro demons-
trarem relação entre a interação de NPMs com células e 
produção de EROS, o mecanismo exato desta interação não 
está bem definido, mas poderia correlacionar-se com morte 
celular e/ou inibição das vias metabólicas de produção das 
espécies reativas de oxigênio.

Agência de Fomento: INcT Nanobiotecnologia (McT/
cNPq/cAPeS); FAP-DF.

TV06 - EFEITOS DO EXTRATO ETANÓLICO DE 
ANEMOPAEGMA GLAUCUM (MART.) DC. SO-
BRE O TECIDO HEPÁTICO DE CAMUNDONGOS 
ADULTOS

BAêTA, J.v.P.B.1; MATTA, A.P.L.F.1; MATTA, S.L.P.1; 
LeITe, J.P.v.1; RochA, J.S.1; ReIS, S.M.1; LIMA, 
J.M.S.1; GoNçALveS, R.v.1

1. UFV - Universidade Federal de Viçosa (Avenida Peter Henry 
Rolfs, s/n Campus Universitário, 36570-000 , Viçosa - MG)

Introdução: Anemopaegma glaucum, é uma espécie 
conhecida popularmente como catuaba e utilizada para pre-
parações afrodisíacas. o fígado é um órgão importante no 
estudo toxicológico, por ser o principal responsável pelos 
processos metabólicos de desintoxicação do organismo. 
Apesar dos efeitos benéficos que as plantas medicinais podem 
ter, existem sempre os riscos de toxidade, dependendo das 
concentrações ingeridas.

objetivo: Nesse trabalho, buscou-se avaliar os efeitos do 
extrato etanólico de Anemopaegma glaucum sobre o tecido 
hepático de camundongos.

Metodologia: Foram utilizados 20 animais divididos em 
4 grupos (n=5). o grupo 1 recebeu apenas água, o grupo 2 
dimetilsulfóxido (DMSO) e os grupos 3 e 4 receberam 300 e 
400mg/Kg de peso corporal do extrato diluídos em 0,2 mL de 
DMSo, respectivamente. o tratamento foi feito por gavagem 
e teve duração de 42 dias. Registrou-se o peso corporal e he-
pático e a partir desses dois dados o índice hepatossomático 
(IhS). Preparações do fígado incluídas em metacrilato foram 
coradas com azul de toluidina/borato de sódio e avaliadas sob 
microscopia de luz, utilizando-se o programa Image Pro-Plus. 
Registrou-se a proporção de núcleos de hepatócitos mononu-
cleados e binucleados, de citoplasma, de capilar sinusóide, 
de macrófagos e de gotículas lipídicas, contando-se 2.110 
pontos sobre dez campos aleatórios do fígado, e medidos 
30 núcleos de cada animal. Análise de variância (ANOVA), 
seguida pelo teste de Newman-keuls, foi usada para comparar 
médias entre os grupos experimentais.

Resultados: observou-se diminuição do IhS nos grupos 
2 e 3 em relação a G1 e G4. A proporção de núcleos mono-
nucleados e os diâmetros nucleares dos hepatócitos diminu-
íram enquanto que a proporção de macrófagos aumentou em 
todos os grupos em relação a G1. A proporção de citoplasma 
diminuiu e a proporção de gotículas lipídicas aumentou no 
grupo 2 em relação a G1 e G4.

Discussão: A diminuição do IhS (proporção de massa 
corporal alocada em massa hepática) em G2 e G3 deve-se 
ao maior peso corporal que ambos os grupos tiveram. o 
acúmulo de gotículas lipídicas está relacionado com desor-
dens metabólicas do órgão. A diminuição da proporção de 
núcleo e citoplasma associado ao aumento de macrófagos e 
lipídeo sugere uma hepatotoxidade do DMSO, porém, quando 
administrado com a catuaba, nas duas concentrações, esse 
efeito tóxico foi reduzido, sugerindo um potencial protetor 
do extrato nas concentrações administradas.

Agência de Fomento: cAPeS, FAPeMIG, PIBIc/cNPq
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TV07 - BIBLIOMETRIA EM NANOTOXICOLOGIA 
DE 2000 A 2009

WAISSMANN, W.1; ALeNcAR, M.S.M.1; MouRA, M.1; 
veGGI, A.B.1; SANTANA, R.B.B.1; PASToReLLo, T.1

1. Fiocruz - Fundação Oswaldo Cruz (Rua Leopoldo Bulhões, 
1489, Manguinhos CEP: 21041210 Rio de Janeiro RJ)

Introdução: É crescente a produção científica em nanoci-
ências, mas, parece haver, ainda, número relativamente baixo 
de artigos voltados ao campo da toxicologia 

objetivo: conhecer o número de artigos publicados na 
área de nanociência e nanotecnologia (NN) e que proporção 
dele se relaciona à toxicologia (NN + Toxicology), entre 
2000 e 2009. 

Metodologia: Inicialmente, buscou-se encontrar o nú-
mero total de artigos publicados no na área de NN entre 01 
de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2009, com o uso do 
Web of Science (WoS). Para isto, usou-se técnica baseada em 
complexa estratégia de combinação de palavras-chave, que 
puderam identificar quase 530.000 artigos. Após se conhecer 
o total, focalizou-se o interesse no campo da toxicologia, na 
mesma base de dados. A WoS classifica as revistas em 232 
categorias, dentre, as quais, toxicology, selecionada neste tra-
balho como foco de restrição para encontrar-se o quantitativo 
de artigos de interesse (NN + Toxicology). 

Resultados: Dos 530.000 artigos, 1.240 corresponderam 
ao cruzamento NN + Toxicology, para o período estudado. A 
análise do perfil anual mostrou número crescente de artigos, 
em especial, desde 2007. Porém, a grande diferença entre o 
número total de artigos e o relacionado a NN + Toxicology 
tem mudado lentamente. De 2000 a 2003, NN + Toxicology 
correspondiam a 0.16% do total, ascendendo para, apenas, 
0.41%, em 2009 (em geral, 0.23%, para o período).

Discussão: Os resultados encontrados, mesmo não defini-
tovs, sugerem forte interesse no campo das NN, que merecem 
ser mais intensamente abordadas pela toxicologia. Os desafios 
da nanotoxicologia e seus impactos potencias sobre a saúde e 
o ambiente não poderão ser adequadamente alcançados com 
a manutenção das diferenças entre NN e NN + Toxicology. 

Agência de Fomento: capes, cNPq, Fogarty/MSSM 

TV08 - ESTUDO DOS CASOS DE INTOXICAÇÃO, 
COM BASE NOS DADOS DO CENTRO DE INFOR-
MAÇÃO TOXICOLÓGICA (CITOX), NOS ANOS DE 
2006 A 2010 EM TERESINA-PI

SÁ, c.e.c.1; ARAúJo, F.h.B.1; chAveS, T.v.S.1

1. CITOX - Centro de Informação Toxicológica (Rua Pernambu-
co, 2624, Bairro Primavera, Teresina-PI)

Introdução: A intoxicação é um processo patológico 
causado por substâncias químicas endógenas ou exógenas, 
caracterizada por desequilíbrio fisiológico, em conseqüência 
de alterações bioquímicas no organismo. os serviços de 
informação toxicológica constituem-se uma fonte valiosa 
de dados.

Objetivo: Este estudo teve por objetivo traçar um perfil 
epidemiológico dos casos de intoxicação notificados entre os 
anos de 2006 e 2010 no Centro de Informação Toxicológica 
(CITOX) em Teresina-PI.

Metodologia: O período analisado foi de 01/01/2006 á 
30/06/2010 e os dados foram coletados através das fichas 
de notificação do paciente intoxicado. Os resultados foram 
analisados com o programa SPSS, versão 10.0.

Resultados: O número total de fichas analisadas foi de 
683. O gênero mais acometido foi o masculino, com 339 
(49,6%) notificações, as faixas etárias predominantes foram 
de 0 a 6 anos com 202 casos (29,5%) e de 19 a 24 anos com 
88 casos (12,8%), sendo os locais mais notificados Teresina 
com 477 casos (69,8%) e 128 (18,7%) no interior do Piauí, 
prevalecendo a zona urbana, com um total de 526 (77,0%) 
casos. 60,1% (411) das ligações foram feitas por médicos e 
os tipos de ocorrência mais comuns foram a intoxicação e a 
exposição, com 456 (66,7% do total) e 120 (17,5% do total) 
notificações, respectivamente. O tratamento inicial, feito antes 
do contato com o centro de notificação mais realizado foi a 
observação clínica, com 190 notificações (21,6%), e dentre 
os tratamentos propostos, a observação clínica também foi o 
mais notificado, com 291 notificações (20,8% do total). Foi 
identificada uma maior incidência de acidentes individuais 
422 (61,7%) seguida de tentativa de suicídio 140 (20,4%). As 
vias de exposição mais comuns foram oral, com 449 casos 
(63,3%) seguida da cutânea com 125 (17,6%). Em relação 
ao tipo de exposição, a aguda única prevaleceu com 84,1% 
(575) de casos. observou-se que o tempo decorrido entre a 
intoxicação exógena e a assistência médica foi, em sua maio-
ria, entre uma e 24 horas em 274 (40,1%) casos atendidos 
e os medicamentos tiveram o maior número de casos (223) 
em relação aos demais.

Discussão: com este trabalho, pôde-se observar a alta pre-
valência de intoxicações em nosso estado, sendo a notificação, 
um meio eficaz para se conhecer o perfil dos casos de intoxica-
ções e colabora para traçar estratégias eficazes de prevenção e 
controle das intoxicações, visando oferecer um norteamento na 
construção de políticas públicas que visem minimizar os casos 
de intoxicação tanto no Piauí, como no Brasil.

Agência de Fomento: Centro de Informação Toxicológica 
(CITOX)
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TV09 - AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DE 
COOH-SWCNTS EM CÉLULAS DE CARCINOMA 
DE FÍGADO SKHEP1

PARReIRA, A.1; GoMeS, k.2; ReSeNDe, R.R.1; LA-
DeIRA, M.S.2; GuATIMoSIM, S.2; LADeIRA, L.o.2; 
PAIvA, M.J.N.1

1. CCO-UFSJ - Universidade Federal de Sao Joao Del Rei - 
Campus CCO (Rua Sebastiao Gonçalves Coelho 400, Bairro 
Chanadour - Divinopolis MG)
2. UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (Av. Antonio 
Carlos 6627, Pampulha - Belo Horizonte MG)

Introdução: os nanotubos de carbono (cNTs) emergiram 
como uma nova classe de materiais e têm sido foco de estudos 
em diferentes áreas de pesquisas e aplicações. Análises da 
toxicidade tornam-se importantes para a avaliação da bio-
compatibilidade e dos possíveis riscos da exposição aos CNT

Objetivo: O trabalho objetivou a avaliação da toxicidade 
de nanotubos de carbono de parede simples, funcionalizados 
com grupos carboxilas (COOH-SWCNTs), frente a células 
de carcinoma de fígado (Skhep1), utilizando citometria de 
fluxo (FACS).

Metodologia: Após incubação com 250 µg.ml−1 de 
COOH-SWCNTs (250µg.ml−1) por 6, 12, 24 ou 48 horas, as 
células Skhep1 foram lavadas em tampão PBS, tripsinizadas, 
novamente lavadas em PBS e posteriormente centrifugadas. 
A Anexin-V–FITC (50 μg.ml−1) e o iodeto de propídio (100 
μg.ml−1) foram adicionados, às celulas, na presença de tam-
pão de ligação. Posteriormente, as mesmas foram deixadas 
em repouso por um período de 10 minutos e então analisadas 
no citômetro Becton-Dickinson FACScan

Resultados: os resultados encontrados assemelham-se 
aos obtidos por Shi Kam et al 2004, que observaram que 
SWcNTs, nas mesmas concentrações utilizadas nesse tra-
balho, não promoveram efeitos deletérios em células HL60

Discussão: Tal fato indica viabilidade celular na presença 
dos nanotubos de carbono em ambos os trabalhos. em todos 
os tempos de exposição das células SKHep1 aos COOH-
-SWCNTs verificou-se similaridade na viabilidade celular 
semelhante ao controle.

Agência de Fomento: Fapemig, cNPq, capes

TV10 - AVALIAÇÃO DE SANGUE, LÍQUOR E HU-
MOR VÍTREO DE CAPRINOS APÓS EXPOSIÇÃO 
SUBAGUDA A PB, AS, CD E HG

FReITAS, R.1; GRoTTo, D.1; BATISTA, B.L.1; cARNeI-
Ro, M.F.h.1; BARBoSA, F.1

1. FCFRP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto (Av. Café, s/N Bairro Monte Alegre)

Introdução: Animais podem estar expostos a elementos 
tóxicos através da alimentação, medicamentos e insumos 
agrícolas.Assim, a avaliação de bioindicadores seguros é 
importante para a avaliação de risco e casos de mortalidade 
animal.

objetivo: Avaliar a concentração de Pb, As, cd e hg em 
sangue, líquor, humor vítreo de carneiros.

Metodologia: Formas inorgânicas de Pb, As, cd e hg 
foram administradas via oral em carneiros (n=6) em duas 
etapas (dias 1 e 7), nas concentrações finais de 3,0; 6,0; 2,3 
e 1,35ppm, respectivamente.Amostras de sangue foram cole-
tadas em 4 tempos (T0 = antes da 1ª administração; T1 = 4h 
após 1ª administração; T2 = 24h após 1ª administração e T3 
= 24h após 2ª administração e antes da eutanásia, totalizan-
do 192h do T0).Após a coleta do sangue em T3, os animais 
foram eutanasiados, e as demais amostras foram coletadas.
As amostras foram acondicionadas em freezer -20ºC e as 
análises foram realizadas utilizando-se IcP-MS.

Resultados: cd sanguíneo não apresentou diferenças nos 
diferentes tempos de coleta. hg somente apresentou diferença 
em T3,com significativa diferença em relação aos demais 
tempos. A concentração sanguínea de Pb elevou-se significati-
vamente em T1, mantendo-se constante ao longo dos tempos. 
Já as concentrações sanguíneas de As se modificaram bastante 
ao longo dos tempos; em T1 observou-se uma significativa 
elevação da concentração em relação aos outros tempos. em 
T2 houve uma queda na concentração, entretanto os valores 
de As mantiveram-se ainda estatisticamente maiores do que 
em T0.Em T3 houve uma leve diminuição da concentração 
de As, contudo esta não foi diferente da encontrada em 
T2.concentrações de Pb, hg e cd em líquor e humor vítreo 
apresentaram valores muito baixos em algumas amostras 
e não puderam ser estatisticamente utilizadas. Por outro 
lado, concentrações de As em líquor e humor vítreo foram 
passíveis de uso para estatística e uma correlação negativa 
foi encontrada entre As no sangue e As no humor vítreo.

Discussão: Em carneiros, os metais tóxicos apresenta-
ram diferente distribuição no sangue entre si, nesta dose 
administrada.Mais estudos são necessários para elucidar a 
toxicocinética destes metais tóxicos. Além disso, conforme 
observado acima, a concentração sanguínea de As tende a 
diminuir com o tempo, possivelmente depositando-se em 
outros tecidos. Pela correlação inversa encontrada, pode-se 
sugerir que o As do sangue esteja se depositando no humor 
vítreo. Assim, pode-se sugerir o humor vítreo como um 
material biológico para detecção de intoxicação subaguda 
de As no post mortem.

Agência de Fomento: FAPeSP, cNPQ
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TV11 - EFEITOS IMUNOTÓXICOS DA iPOMOEA 
CARNEA EM RATOS JOVENS E ADULTOS

PíPoLe, F.1; LAToRRe, A.o.1; hueZA, I.M.2

1. FMVZ/USP - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
(Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87)
2. UNIFESP Diadema - Instituto de Ciências Ambientais, Quími-
cas e Farmacêuticas (Rua Prof. Artur Riedel, 275)

Introdução: A Ipomoea carnea (IC) é uma planta tóxica 
amplamente distribuída no Brasil responsável pela causa de 
grandes prejuízos pecuários. o seu principal princípio ativo 
é o alcalóide indolizidínico suainsonina (Su), o qual inibe 
duas enzimas: 1) alfa-manosidase (alfa-M), resultando em 
acúmulo de oligossacarídeos nos lisossomos e vacuolização 
de diferentes células do organismo; 2) manosidase-II do 
Complexo de Golgi, cuja inibição interfere no metabolismo 
de glicoproteínas, como quimiocinas, citocinas, anticorpos 
etc., o que pode vir a resultar em imunossupressão. De fato, 
estudos anteriores mostraram que a Ic alterou a atividade 
macrofágica de ratos e também facilitou o desenvolvimento 
de auto-imunidade na prole de ratas expostas à IC durante 
a lactação. 

objetivo: Assim, o objetivo deste estudo foi comparar os 
efeitos imunotóxicos da IC entre ratos jovens (JO) (21 dias) 
e ratos adultos (AD) (70 dias). 

Metodologia: 40 ratos JO e 40 AD foram divididos em 4 
grupos iguais, 1 controle e 3 experimentais, tratados oralmen-
te com água, 1, 3 e 7g/kg do resíduo da IC, respectivamente 
por 14 dias. No 15º dia, os ratos foram mortos para avaliação 
do peso relativo do baço e timo e celularidade do baço e 
medula óssea [MO] (após a retirada das epífises de 1 fêmur/
rato, este foi lavado com 10 ml de PBS a 4 ºC). Ainda, foi 
avaliada a fenotipagem dos linfócitos do sangue, baço e timo 
por citometria de fluxo.

Resultados: Os efeitos tóxicos da IC foram mais acen-
tuados em ratos AD (menor celularidade de timo e Mo) 
que naqueles Jo. Na fenotipagem, foi observada menor 
porcentagem dos linfócitos B e T cD8 apenas em ratos Jo, 
enquanto que alterações nas populações de linfócitos T cD4 
se mostraram diminuídas apenas em adultos.

Discussão: Sugere-se que a ação da Su sobre a aM e a 
possível vacuolização das células totipotentes da Mo possa 
interferir na atividade proliferativa das mesmas, ocasionan-
do em ratos AD menor celularidade do timo e Mo. Nos 
JO, tais efeitos podem ter sido compensados pela alta taxa 
proliferativa que estes possuem para suprir as demandas da 
imunocompetência. Ainda nos Jo, foram observadas algu-
mas alterações na fenotipagem dos linfócitos, mas por estes 
apresentarem maior capacidade adaptativa do sistema imune 
pode-se concluir que estes são menos sensíveis aos efeitos 
imunotóxicos da IC.

Agência de Fomento: capes

TV12 - INTOXICACAO POR AZUL DE METILENO 
EM UM FELINO - RELATO DE CASO

FeRReIRA, A.R.A.1; SILvA, D.M.1; BRuNo, F.M.1; SIL-
veIRA, c.P.B.1; MARINho, T.c.M.S.M.1; MAchADo, 
e.A.A.1; BoRGeS, N.F.1

1. UFBA - Universidade Federal da Bahia (Avenida Adhemar de 
Barros, 500. Ondina)

Introdução: o azul de metileno é um agente antisséptico 
urinário comumente utilizado em associações medicamento-
sas para o tratamento de infecção do trato urinário humano. 
contudo, tal agente é ontra indicado em felinos, devido ao ca-
ráter tóxico nesta espécie. Agentes oxidantes como o azul de 
metileno causam dois tipos principais de lesão aos eritrócitos 
felinos. A primeira lesão oxidativa é a metemoglobinemia que 
ocorre quando o ferro ferroso da hemoglobina é oxidado para 
o estado férrico, com isto, a hemoglobina torna-se incapaz de 
transportar o oxigênio. O segundo tipo de lesão é a formação 
de corpúsculos de heinz, lesão celular irreversível que leva 
ao surgimento de anemia hemolítica.

Objetivo: Relatar um caso de intoxicação por azul de 
metileno em felino.

Metodologia: Foi atendido no hospital veterinário da 
UFBA um felino, macho, SRD, de 7 anos, 5 kg, com histó-
rico de tratamento para síndrome urológica com associação 
medicamentosa composta por azul de metileno durante 5 dias. 
o animal apresentou quadro clínico de hipotensão, dispnéia, 
fraqueza, hipotermia, pele e mucosas visíveis azuladas, além 
de hematúria. Ao hemograma verificou-se anemia macrocítica 
hipocrômica com presença de corpúsculos de heinz. Baseado 
no histórico, sinais clínicos e hematológicos foi diagnósti-
cada intoxicação por azul de metileno. A terapia instituída 
foi administração de sangue total (2mL/kg/h) total de 30mL, 
fluidoterapia com NaCl 0,9% por 2 dias e suplemento vita-
mínico à base de ferro e complexo B.

Resultados: Após 2 dias de terapia o animal apresentou 
evolução clínica favorável, com reversão total do quadro 
toxicologico após 10 dias.

Discussão: A terapia preconizada para os casos de mete-
moglobinemia e formação de corpúsculos de heinz é a base 
de acetilcisteína, contudo, neste caso o tratamento auxiliar 
foi a única estratégia utilizada. este tratamento garantiu 
apropriada estimulação da medula óssea e é provável que 
dentro de poucos dias os reticulócitos tenham substituído os 
eritrócitos lesados, promovendo assim o sucesso da terapia, 
comprovado pela evolução favorável tanto do quadro clínico 
quanto hematológico. Diante deste caso, pode-se concluir que 
o diagnóstico precoce da intoxicação por azul de metileno 
é fundamental na instituição da terapia eficaz e reverção do 
quadro toxicológico.
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TV13 - OCORRÊNCIA DE INTOXICAÇÃO POR DO-
MISSANITÁRIOS E PRODUTOS QUÍMICOS, NOS 
ANOS DE 2006 A 2009, NO MUNICÍPIO DE BARRA 
DO GARÇAS E REGIÃO – MT

SouZA, L.D.L.1; oLIveIRA, D.h.1; SuchARA, e.A.1

1. UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso (Rodovia MT-
100, Km 3,5, Pontal do Araguaia, MT)

Introdução: Domissanitário é um termo utilizado para 
identificar os saneantes de uso domiciliar destinados á higie-
nização, desinfecção e desinfestação. estes produtos tem sido 
uma das principais causas de intoxicação no Brasil, inclusive 
na região centro-oeste do País. 

Objetivo: O propósito do presente estudo foi verificar a 
ocorrência de intoxicações por domissanitários e produtos 
químicos registradas em hospital público de Barra do Gar-
ças, MT.

Metodologia: Foi realizado um estudo epidemiológico 
transversal descritivo através de levantamento de dados 
obtidos em prontuários médicos de atendimento em hospital 
público da cidade de Barra do Garças – MT, nos anos de 
2006 à 2009.

Resultados: Foram registrados 79 casos de intoxicação 
por domissanitários e produtos químicos, sendo que houve o 
maior índice nos anos de 2008 e 2009, ambos com 24 casos 
(30,40%), onde 45 (57,00%) eram do sexo masculino e 34 
(43,00%) do sexo feminino. O grau de escolaridade com 
maior evidencia foi pacientes analfabetos com 31 casos 
(39,20%), seguido de Ensino Fundamental (35,40%) e Ensino 
Médio (21,50%). A principal via de administração observada 
foi a via oral com 59 casos (74,70%), seguindo pela via res-
piratória com 12 casos (15,20%). A circunstância apresentada 
com maior predominância foi acidente individual com 51 
casos (64,60%) e tentativa de suicídio com 15 indivíduos 
(19,00%). Os principais agentes foram: água sanitária (25 
casos), substância química não identificada (12), detergente 
(6) e soda cáustica (4). A Faixa etária com maior índice de 
intoxicação foi entre 21-39 anos (38,50%) e menores de cinco 
anos de idade (28,20%).

Discussão: o armazenamento incorreto e a reutilização de 
recipientes favorecem as intoxicações com crianças menores 
de cincos anos o que vem a reforçar a necessidade de cam-
panhas públicas educativas para a população. considerando 
a porcentagem significativa de intoxicados analfabetos, a 
faixa etária com maior índice de intoxicação ser entre 21-39 
anos e o fácil acesso a estes produtos, conclui-se que a ex-
posição acidental e a tentativa de suicídio, são as principais 
circunstâncias de intoxicação por domissanitários e produtos 
químicos observadas neste estudo. 

TV14 - ESTUDO DA PRESENÇA DE PLANTAS 
TÓXICAS E A OCORRÊNCIA DE INTOXICAÇÕES 
EM DOMICÍLIOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO 
GARÇAS- MT

JeSuS, N.A.1; SuchARA, e.A.1

1. UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso (Rodovia MT 
100, km 3,5 – Pontal do Araguaia – MT)

Introdução: As plantas que nos rodeiam, como qualquer 
ser vivo, produzem substâncias químicas, que podem atuar 
beneficamente sobre outros organismos, ou agirem de forma 
tóxica por possuírem um extraordinário metabolismo, que 
leva à produção de uma grande variedade de substâncias de 
efeito lesivo. estas substâncias estão presentes no cotidiano de 
cada indivíduo e inúmeros acidentes domésticos toxicológi-
cos ocorrem devido à carência de conhecimento da população. 

objetivo: este trabalho teve como objetivo estudar a 
presença de plantas tóxicas e a ocorrência de intoxicações em 
domicílios do município de Barra do Garças- MT. 

Metodologia: Para a identificação e estimativa da ocor-
rência de casos de intoxicação por plantas potencialmente 
tóxicas foi realizado um estudo epidemiológico descritivo do 
tipo probabilístico por conglomerado no período de outubro 
de 2009 a setembro de 2010 a qual foram visitadas duzentos 
e cinqüenta residências. 

Resultados: Os casos de intoxicações observados no 
município de Barra do Garças apresentaram uma frequência 
de 19,4% no período estudado. As plantas que apresentaram 
maior incidência nas residências visitadas foram a comigo-
-ninguém-pode (58,3%), rosa (38,2%); samambaia (31,9%); 
espada de São Jorge (25,7%); tinhorão (22,9%); copo de leite 
e antúrio (16%). Os residentes com faixa etária acima de cin-
qüenta anos representaram 46,6% dos casos de intoxicação. 

Discussão: os números encontrados podem ser decor-
rentes da incapacidade de distinguir uma planta comestível 
de outra tóxica, do uso abusivo de plantas medicinais e 
automedicação, prática comum observada no comportamento 
da população. entretanto, as informações resultantes da 
pesquisa revelaram que 57,6% dos entrevistados, têm 
conhecimento das plantas tóxicas que possuem em casa. 
Conclusão: Por fim, notou-se na região estudada um alto risco 
de intoxicações por plantas ao considerar a grande ocorrên-
cia de plantas tóxicas nas residências visitadas; outro fator 
proeminente são os hábitos que a população possui como a 
automedicação com plantas e indicações leigas, além da falta 
de informação da população, o que justifica a ausência de 
notificação dos casos de intoxicação por plantas no município. 

Agradecimentos: PIBIc-cNPq e uFMT 
Agência de Fomento: uFMT
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TV15 - DETERMINAÇÃO DE CU E PB PELA TÉC-
NICA DE ESPECTROFOTOMRIA DE ABSORÇÃO 
ATÔMICA EM CHAMAS (FAAS) EM FÍGADO, RIM 
E DIAFRAGMA DE OVINOS

SMucZek, B.1; PeReS, J.A.1; BASToS, G.M.1; ReIS, 
A.h.1; QuINAIA, S.P.1; DeLLê, e.c.2

1. UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro-Oeste (R: 
Simeão Camargo Varela de Sá, 03/CEDETEG, CEP: 85040080)
2. Instituto Qualitas - Inspeção e Tecnologia de Produtos de 
Origem Animal (São Paulo)

Introdução: o chumbo e o cobre são encontrados natural-
mente no solo, sendo que a sua quantidade pode ser distinta 
dependendo do terreno, podendo conter estes em maior ou 
menor proporção dependendo o local. o chumbo que não 
desempenha nenhuma função pode ocasionar problemas nos 
seres vivos: alterações no sistema nervoso, perda de memória 
e saturnismo. Já o cobre com funções de auxilio no organismo, 
ajuda na síntese de hemoglobina, entretanto, quando excede 
o seu limite no organismo acarreta: epilepsia, melanoma e 
artrite reumatoide. os ovinos por serem animais ruminantes 
sua principal alimentação é a base de gramíneas, sendo assim 
o manejo e o cuidado do solo onde estes animais pastam deve 
ser observado, uma vez que estes possuem interesses comer-
ciais e o Pb e cu quando não controlados podem representar 
perigo a saúde destes animais e humanos.

objetivo: o presente trabalho teve como objetivo deter-
minar a presença dos metais Pb e cu em diferentes órgãos 
de ovinos utilizando a FAAS.

Metodologia: em um agitador magnético com chapa 
de aquecimento, temperatura mantida constante de 120°C 
colocou-se as amostras de rim, fígado e diafragma sendo estas 
separadas, cortadas e pesadas em balança analítica com peso 
aproximado de 5 gramas cada e utilizou 15 ml de HNO3, 10 
ml de H2O2 e 10 ml de H2O para formar uma solução de 
digestão obtendo assim a parte inorgânica do material. Foi 
também preparada uma solução em branco com as soluções 
utilizadas para o processo de digestão para certificar-se de 
que não havia contaminantes no mesmo.

Resultados: Após processadas as amostras, com o apa-
relho de FAAS observou: diafragma, Cu = 0,3348 ~ 0,7498 
µg/g, Pb = 0,1882 ~ 0,6609 µg/g, rim: Cu = 1,0366 ~ 1,4098 
µg/g, = Pb 0,6398 ~ 0,8335 µg/g e fígado: Cu = 11,6738 ~ 
54,5670 µg/g e Pb = 0,9541 ~ 1,1487 µg/g.

Discussão: Dentro dos ovinos a carne é um dos itens 
mais consumidos, analogamente o diafragma sem aparente 
importância comercial mostra traços da presença destes dois 
metais. A FAAS detectou a presença destes elementos que 
podem ser nocivos à saúde dos animais e do homem.

TV16 - NECRÓLISE EPIDÉRMICA TÓXICA EM 
FELINO: RELATO DE CASO

LIMA, D.1; RIBoLDI, e.2; oLIveIRA, R.T.3; DALLe-
GRAve, e.1,2

1. CIT/RS - Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do 
Sul (Rua Domingos Crescêncio, 132, 8º andar, Porto Alegre/RS)
2. CSPVBM - Comércio de Serviços e Produtos Veterinários 
Bicho Mania (Dom Pedro II, 1211, Porto Alegre/RS)
3. FAVET/UFRGS - Departamento de Patologia, Faculdade de 
Veterinária, Univers (Bento Gonçalves, 9090, Porto Alegre/RS)

Introdução: A necrólise epidérmica tóxica (NET), também 
conhecida como síndrome de Lyell, é uma lesão dermatoló-
gica rara, causada por reação autoimune a um determinado 
fármaco. esta pode ser causada, principalmente por anti-
microbianos da classe das cefalosporinas e antifúngicos, 
independente da dose utilizada. 

objetivo: este trabalho objetiva relatar um caso de NeT 
em felino jovem, considerando a raridade desta injúria na 
literatura veterinária, principalmente nesta espécie. 

Metodologia: Um felino da raça Persa, fêmea de 3 anos 
de idade, aproximadamente 3 kg, foi atendida em uma clínica 
veterinária. A suspeita inicial era de lesão fúngica na região 
cervical. Para tanto o felino foi tratado com itraconazol oral 
e amoxicilina injetável, sem coleta prévia de material para 
confirmação diagnóstica. Como não houve melhora, o pacien-
te foi encaminhado a outra clínica, cuja suspeita era prurido 
psicogênico. A terapêutica utilizada incluiu antihistamínico 
(clemastina), pomada a base de fibrase e cloranfenicol, le-
vamisole 5% como imunoestimulante, além de cefalexina. 
com a piora e aumento da lesão foi feita a biópsia de pele 
cujo laudo resultou em NeT. 

Resultados: entretanto, o uso de corticosteróides está 
indicado apenas na fase inicial da doença, pois sua utilização 
prolongada interfere de forma negativa no processo de cica-
trização, facilita o aparecimento de complicações infecciosas 
e mascara sinais iniciais da sepse. 

Discussão: Apesar do diagnóstico histopatológico, não 
é possível afirmar qual fármaco teria desencadeado a NET, 
considerando os inúmeros medicamentos administrados con-
comitantemente, principalmente aqueles mais citados como 
envolvidos nesta síndrome.
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TV17 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INTO-
XICAÇÕES POR AGROTÓXICOS EM HOSPITAL 
PÚBLICO DE BARRA DO GARÇAS – MT, NO  
PERÍODO DE 2006 A 2009

SuchARA, e.A.1; oLIveIRA, D.h.1; SouZA, L.D.L.1

1. UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso (Campus Uni-
versitário do Araguaia, Pontal do Araguaia, MT, BRASIL)

Introdução: Os agrotóxicos são utilizados de forma ex-
pressiva para combater as doenças e pragas em propriedades 
rurais. o uso indiscriminado destas substâncias é a terceira 
maior causa de intoxicações humanas em todo o mundo.

Objetivo: O propósito do presente estudo foi verificar a 
ocorrência de intoxicações por agrotóxicos na população das 
cidades de Barra do Garças – MT, Pontal do Araguaia – MT, 
Aragarças – GO e demais cidades do entorno.

Metodologia: Foi realizado um estudo epidemiológico 
transversal descritivo através de levantamento de dados 
obtidos em prontuários médicos de atendimento em hospital 
público da cidade de Barra do Garças – MT, nos anos de 
2006 a 2009.

Resultados: Nesse período foram registrados 85 casos 
de intoxicações por agrotóxicos, sendo que a maioria envol-
veu pacientes adultos jovens com idade entre 21 e 39 anos 
(34,1%, n= 29) e prevalência do sexo masculino (58,8%, n= 
50). Quanto ao grau de escolaridade em 52,9% dos casos 
registrados, os pacientes possuíam apenas o ensino médio e 
14,1% não possuíam nenhum tipo de instrução. com relação 
à circunstância de ocorrência das intoxicações foi encontrado 
que 42,4% (n= 36) dos casos envolveram tentativa de suicídio 
e 41,2% (n= 35) foi acidente individual.

Discussão: Dentre as classes de agrotóxicos, as mais 
utilizadas foram os raticidas (27%, n= 20) seguido por pire-
tróides (22%, n= 16) e verificou-se a prevalência de reações 
adversas no sistema digestivo (24,7%). Para o tratamento 
dos casos de intoxicação por agrotóxicos fizeram o uso de 
antiulcerosos (21% n= 35) e antieméticos (20%, n= 33). Entre 
os procedimentos de tratamento que não envolviam medi-
camentos prevaleceu o uso de soroterapia (47%) e lavagem 
gástrica (29%). Quanto à evolução dos casos de intoxicações 
por agrotóxicos, foi observada a cura em 96,5% dos casos. 

conclusão: os resultados encontrados apontam para ur-
gentes compromissos no sentido de intensificar as políticas 
de regulação capazes de reduzir os riscos de exposição aos 
agrotóxicos, bem como ampliar os fatores de proteção à saúde 
dos trabalhadores rurais, para assim diminuir o cenário de 
intoxicações por agrotóxicos na região estudada e no Brasil.

TV18 - AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA DE 
NANOCÁPSULAS POLIMÉRICAS EM RATOS

BuLcão, R.P.1; FReITAS, F.A.1; DALLeGRAve, e.2; 
ARBo, M.D.2; GueRReIRo, G.1; NAScIMeNTo, S.1; 
WAechTeR, F.1; PohLMANN, A.R.1; GuTeRReS, 
S.S.1; GARcIA, S.c.1

1. UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Av. 
Ipiranga 2752, 605, Porto Alegre, RS)
2. CIT/RS-FEPPS - Centro de Informação Toxicológica (Domin-
gos Crescêncio 132, 8º andar, Porto Alegre, RS)

Introdução: Formulações que permitam a liberação con-
trolada de fármacos em sítios específicos, visando à diminui-
ção de efeitos tóxicos e/ou aumento do índice terapêutico, 
vêm sendo desenvolvidas ultimamente. Para este fim, nano-
partículas de polímeros biodegradáveis têm sido intensamente 
estudadas. Porém, até agora, não se conhece a toxicidade de 
alguns tipos de nanopartículas sobre a saúde humana.

Objetivo: Avaliar a nefrotoxicidade e a hematotoxici-
dade de nanocápsulas poliméricas de poli(ε-caprolactona) 
(Nc-PcL) após administração intraperitoneal (i.p.) e 
intradérmica(i.d.) em ratos.

Metodologia: Suspensões de nanocápsulas foram prepa-
radas pelo método de precipitação do polímero pré-formado. 
Ratos Wistar machos (n=6/grupo) receberam solução salina, 
polissorbato 80 (PS80) e diferentes doses de nanocápsulas 
(30, 60 e 120mg/kg, i.p. e 6mg/kg, i.d.). Foram utilizadas 
gaiolas metabólicas para coleta da urina basal, 24 horas e 
14 dias após a administração (ceP/uFRGS- 18427). Após 
o tratamento, sinais de toxicidade foram observados por um 
minuto após 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 360 minutos 
e 24 horas. A letalidade e o peso corpóreo foram observados 
diariamente até o 14ª dia, quando foram eutanasiados. Foram 
quantificados parâmetros hematológicos e de dano renal 
(ureia, creatinina, ácido úrico, microalbuminúria, creatinúria, 
proteínas totais) por ABX Micros 60 e Labmax 240® Labtest 
Diagnóstica AS, respectivamente. 

Resultados: Todas as suspensões apresentaram partículas 
inferiores a 300 nm. Houve diminuição transitória significa-
tiva de peso nos ratos tratados com a dose de 120mg/kg de 
Nc-PcL apenas após 24h da administração (p)

Discussão: os resultados demonstraram que a adminis-
tração de Nc-PcL, por ambas as vias, induz a uma pequena 
alteração em alguns parâmetros hematológicos analisados, 
no entanto, mais estudos ainda são necessários para garantir 
a segurança na sua utilização como sistemas carreadores de 
fármacos.

Agência de Fomento: PRONEX FAPERGS/CNPq, CA-
PeS, Fuc-RS
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TV19 - AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE  
SUBCRÔNICA DE NANOCÁPSULAS POLIMÉRICAS 
EM RATOS

BuLcão, R.P.1; FReITAS, F.A.1; DALLeGRAve, e.2; 
GoeTheL, G.1; MAcIeL, e.1; SAueR, e.1; DuRGAN-
Te, J.1; PohLMANN, A.R.1; GuTeRReS, S.S.1; GAR-
cIA, S.c.1

1. UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Av. 
Ipiranga, 2752, 605, Porto Alegre, RS)
2. CIT/RS - FEPPS - Centro de Informação Toxicológica (Domin-
gos Crescêncio 132, 8º andar, Porto Alegre)

Introdução: com o desenvolvimento da nanotecnologia, a 
exposição a nanopartículas tem aumentado significativamen-
te. Algumas nanopartículas têm sido propostas como vetores 
de fármacos no sentido de modificar a farmacocinética ou 
aumentar a biodisponibilidade de muitas substâncias ativas. 
Porém, seu impacto sobre a saúde humana, a médio e longo 
prazo, não é conhecido. Nos últimos anos, a maioria das 
pesquisas foi centrada em culturas de células. entretanto, 
os resultados destes estudos dose-resposta necessitam ser 
avaliados em experimentos in vivo.

Objetivo: Avaliar a nefro, hemato e hepatotoxicidade sub-
crônica de nanocápsulas de poli(ε-caprolactona) (NC-PCL), 
após administração intraperitoneal (i.p.) e intradérmica (i.d.) 
em ratos.

Metodologia: Suspensões de Nc-PcL foram preparadas 
pelo método de precipitação do polímero pré-formado. Ratos 
Wistar machos (n=6/grupo) receberam solução salina, polis-
sorbato 80 (PS80) e NC-PCL nas doses de 30, 20 e 10mg/
kg, via i.p. e 3, 2, 1mg/kg, via i.d. (CEP/UFRGS- 18427). Os 
parâmetros avaliados foram creatinina e microalbuminúria 
na urina, ureia, ácido úrico, creatinina, aspartato e alanina 
aminotransferase, lactato desidrogenase e fosfatase alcalina 
no soro, e os parâmetros hematológicos em sangue total. 
Foram utilizados Labmax 240® Labtest Diagnóstica AS e 
ABX Micros 60, respectivamente.

Resultados: As suspensões apresentaram partículas in-
feriores a 300 nm. Em ratos tratados com NC-PCL via i.p., 
observou-se um aumento da microalbuminúria, retornando 
aos níveis basais no 28° dia (p

Discussão: os resultados indicam que Nc-PcL, prova-
velmente devido à presença de PS80 na formulação, alteram 
a função renal e alguns parâmetros hematológicos, principal-
mente via i.p., no entanto, mais estudos ainda são necessários 
para garantir a segurança na sua utilização como sistemas 
carreadores de fármacos.

Agência de Fomento: PRONEX FAPERGS/CNPq, 
cAPeS 

TV20 - ENVENENAMENTO OCASIONADO POR 
“CHUMBINHO” EM JABUTI (gEOCHElONE CAR-
bONARiA) – RELATO DE CASO

BARBoSA, M.G.R.1; SouZA, R.S.1; SILvA, D.M.1

1. CIAVE-BA - Centro de Informações Antiveneno do Estado da 
Bahia - Brasil (Rua Direta do Saboeiro, Estrada Velha do Saboei-
ro, s/nº, Cabula)

Introdução: os jabutis (Geochelone carbonaria), também 
conhecidos como jabuti-piranga, pertencem a classe Repiti-
lia, ordem chelonia, sendo representados por doze gêneros 
e cerca de quarenta espécies, todas terrestres. No Brasil, o 
jabuti é provavelmente o quelônio que mais tem sido mantido 
em cativeiro como animal de estimação.

Objetivo: Relatar caso de intoxicação por chumbinho 
em jabuti.

Metodologia: Neste trabalho relata-se um envenenamento 
ocasionado por “chumbinho” em um jabuti (Geochelone 
carbonaria), ocorrido no bairro de Pernambués, localizado 
na cidade do Salvador/Ba, atendido pelo Setor de Medicina 
veterinária do centro de Informações Antiveneno do estado 
da Bahia, cIAve/BA.

Resultados: Descrição do caso: Trata-se de um jabuti ma-
cho, com 10 anos de idade, que atendia pelo nome de Tuco. O 
envenenamento ocorreu no ambiente doméstico, tendo como 
circunstância a acidental. o proprietário adquiriu o “chum-
binho” como raticida colocando-o no alimento ficando este 
ao alcance do jabuti. os sinais clínicos apresentados foram: 
sialorréia, diarréia, agitação, movimentos desordenados da 
cabeça, respiração com a boca aberta, fraqueza generalizada, 
paralisia flácida, hiperflexão do pescoço e óbito.

Discussão: Discussão do caso: A gravidade do quadro 
clínico está relacionada com a evolução rápida apresentada 
pelo animal em decorrência da grande quantidade de “chum-
binho” ingerida. O óbito ocorreu 4 horas após a intoxicação. 
conclusão: Percebe-se que o uso indiscriminado e persistente 
do “chumbinho” pela população como raticida, continua 
ocasionando a morte dos animais de estimação independente 
da sua espécie.
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OC01 - BIFENILOS POLICLORADOS EM SORO DE 
CORDÃO UMBILICAL E SUA RELAÇÃO COM AS 
CARACTERÍSTICAS MATERNO-FETAIS

MohR, S.1; SchWANZ, T.G.1; MoZZAQuATRo, J.o.1; 
GRANeLLA, v.1; WAGNeR, R.1; coSTABeBeR, I.h.1

1. UFSM - Universidade Federal de Santa Maria (Av. Roraima, 
1000, Prédio 19, Sl.3201, Cep 97105-900, Santa Maria/RS)

Introdução: os bifenilos policlorados (PcBs) são compos-
tos orgânicos sintéticos pertencentes à classe dos poluentes 
orgânicos persistentes. estudos recentes demonstram que a 
exposição humana a estes compostos está associada ao risco 
de diversas patologias e alterações fisiológicas, com com-
provada atividade carcinogênica, mutagênica e teratogênica. 
Além disso, ultrapassam a barreira transplacentária e entram 
no sistema sanguíneo fetal, causando riscos à saúde dos fetos 
e recém-nascidos.

objetivo: o objetivo do presente trabalho foi determinar 
a concentração dos PCBs 28, 52, 138, 153 e 180 em amostras 
de soro de cordão umbilical e investigar possíveis relações 
com as características materno-fetais.

Resultados: Foram coletadas 172 amostras de sangue 
arterial de cordão umbilical de recém-nascidos no centro 
obstétrico do hospital universitário de Santa Maria, durante 
o ano de 2006. A extração dos compostos foi realizada por 
hidrólise ácida, seguido de análise por GC-µECD e GC/
MS. Os dados estatísticos foram considerados significativos 
quando p≤0.05. O PCB 138 foi o que apresentou maior 
frequência (68,60%), seguido dos PCBs 52 (61,04%), 180 
(56,97%), 153 (53,48%) e 28 (30,23%). A maior média foi 
do PCB 138 (4,29 ng/mL), seguido dos PCBs 52 e 180, com 
3,3 e 1,56 ng/mL, respectivamente.

Discussão: Os PCBs influenciaram no baixo desenvolvi-
mento do recém-nascido, apresentando correlação significa-
tiva com o peso e comprimento. A concentração de PcBs nas 
doadoras que residiam na cidade de Santa Maria, trabalhavam 
no próprio lar, não tiveram gestação a termo e eram fumantes 
diferiu significativamente das que residiam em cidades do 
interior, trabalhavam fora do lar, tiveram gestação a termo e 
não eram fumantes.

conclusão: estes resultados concordam com outros es-
tudos já realizados, comprovando a influência negativa que 
os PCBs exercem no crescimento do feto e na redução do 
tempo de gestação, além de uma maior bioacumulação em 
pessoas residentes em regiões industrializadas e fumantes. Já 
os níveis de PcBs detectados nas 172 amostras analisadas 
demonstraram que a população pesquisada apresentou índi-
ces elevados de contaminação, comparando-se com estudos 
realizados em outros países.

Agência de Fomento: cNPq

OC02 - AVALIAÇÃO DO GRAU DE EXPOSIÇÃO 
DE TRABALHADORES DE CASAS-DE-FARINHA 
AO CIANETO PROVENIENTE DA MANDIOCA, 
MANiHOT EsCUlENTA, CRANTz, NO AGRESTE 
ALAGOANO

ZAcARIAS, c.h.1; NAScIMeNTo, e.S.1

1. FCF/USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP (Av. 
Prof. Lineu Prestes, 580 - Butantã)

Introdução: A mandioca utilizada na produção de farinha 
contem altas concentrações de glicosídeos cianogênicos, 
compostos que podem liberar ácido cianídrico (hcN) após 
degradação. No Brasil, o processamento da mandioca é capaz 
de eliminar a maior parte do conteúdo de hcN da raiz o que 
resulta na produção de uma farinha segura para o consumo. 
Por outro lado, a liberação de hcN durante o processo pode 
representar um risco à saúde dos trabalhadores.

objetivo: Nesta condição, o presente estudo objetivou 
avaliar a exposição ocupacional ao HCN em casas-de-farinha.

Metodologia: Foi conduzido um estudo transversal envol-
vendo 4 casas-de-farinha localizadas no estado de Alagoas, 
região Nordeste do Brasil. Foi realizada a determinação de 
hcN em amostras de ar de acordo com o método NIoSh 
6010. Cada casa foi monitorada em três pontos: dois nas 
zonas respiratórias de trabalhadores e um em ponto estático. 
Trinta e seis trabalhadores do sexo masculino distribuídos 
nas 4 casas-de-farinha foram submetidos à coleta de urina, 
sendo uma amostra coletada antes e outra após a jornada de 
trabalho. o tiocianato (ScN) urinário foi determinado por 
espectrofotometria na região do visível.

Resultados: os resultados indicaram que os processadores 
de mandioca estão expostos cronicamente a baixos níveis 
(0,464 ± 0,02 – 3,328 ± 3,85 mg/m³) de HCN no ambiente 
de trabalho. Os níveis médios de SCN urinário foram 10,62 
mg/g creat. – pré jornada e 8,76 mg/g creat – pós jornada.

Discussão: A comparação entre os níveis atmosféricos de 
HCN, obtidos no presente estudo, com o Limite de Exposição 
ocupacional estabelecido pelo NIoSh e pela AcGIh indica 
que o risco de ocorrência de efeitos adversos nos processa-
dores de mandioca por exposição ao HCN, deve ser levado 
em consideração. os níveis médios de ScN urinário foram 
significativamente superiores à média obtida a partir dos 
dados de ScN urinário fornecidos pelo laboratório analítico, 
referentes às análises realizadas entre 2008 e 2010. Com 
base nos dados de literatura, os níveis de ScN observados 
estão elevados.

Agência de Fomento: FAPeSP
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OC03 - EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A SUBSTÂN-
CIAS QUÍMICAS, FATORES SOCIOECONÔMICOS 
E O PROCESSO DE ADOECIMENTO: UM DEBATE 
SOBRE O TEMA

cARvALho, L.v.B.1; MATToS, R.c.o.c.1; ALveS, S.R.1

1. Fiocruz - ENSP - Fundação Oswaldo Cruz - Escola Nacional 
de Saúde Pública (Rua Leopoldo Bulhões 1480, Manguinhos)

Introdução: A relação entre as exposições ocupacionais e o 
aparecimento de doenças já é conhecida desde a antiguidade e 
está no cerne da questão SAúDe-TRABALho-AMBIeNTe. 
uma vez que a saúde de uma pessoa depende também de 
fatores socioeconômicos, monitorar somente o ambiente e o 
indivíduo não é o bastante para avaliar adequadamente uma 
situação de exposição. A pobreza que está presente na vida de 
grande parte dos trabalhadores brasileiros cria um cenário de 
vulnerabilidade social, onde o indivíduo fica mais suscetível 
ao adoecimento, decorrente de uma exposição ocupacional.

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi verificar a impor-
tância dos fatores socioeconômicos na avaliação da exposição 
ocupacional e sua relação com o processo de adoecimento.

Metodologia: O estudo qualitativo exploratório foi de-
senvolvido por meio da consulta a bases de dados científicos 
(Portal BVS) com os descritores: Exposições Ocupacionais, 
Substâncias Químicas e Fatores socioeconômicos. os 
critérios de inclusão foram: artigos publicados na íntegra 
(nos idiomas Português, Inglês e espanhol), artigos que 
continham os descritores selecionados e artigos disponíveis 
eletronicamente.

Resultados: O resultado da revisão bibliográfica gerou 
54 referências, sendo que apenas 17 delas (33%) atenderam 
os critérios de inclusão. uma análise de regressão linear foi 
executada para verificar a correlação entre Décadas (1970-
2010) X Nº de publicações. O gráfico mostrou um crescimen-
to linear e significativo das publicações sobre o tema (r2 = 
0,9552 e p = 0,023). Há uma interação sinérgica dos riscos 
no processo de adoecimento, relacionada entre a pobreza 
da classe trabalhadora e suas exposições ocupacionais, pois 
a literatura indica maiores gradientes sociais de risco, para 
classes trabalhadores menos favorecidas. A influência dos 
fatores socioeconômicos em uma situação de exposição 
ocupacional é indireta, gerando descaso e descuido, sendo 
o nível de escolaridade o mais importante, já que determina 
se o trabalhador terá conhecimento ou noção da importância 
da situação de risco.

Discussão: o monitoramento biológico e ambiental são 
ferramentas de análise imprescindíveis para a condução de 
um estudo de avaliação da exposição, porém, a forma como 
o trabalhador se relaciona com seu ambiente e processo de 
trabalho não são grandezas facilmente mensuráveis. Redu-
zir as desigualdades sociais traz melhoras nas condições de 
trabalho, o que é fundamental para a promoção da Saúde dos 
Trabalhadores.

OC04 - AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIO-
NAL AO BENZENO E OUTROS SOLVENTES EM 
POSTOS DE GASOLINA DO MUNICÍPIO DO RIO 
DE JANEIRO

NoGueIRA, S.M.1; coSTA, I.c.1; cASTRo, v.S.1; cAR-
vALho, L.v.B.1; PIMeNTeL, J.N.S.1; BoRGeS, R.M.1; 
MATToS, R.c.o.c.1; cARvALho, L.v.B.1

1. Fiocruz - ENSP - Fundação Oswaldo Cruz - Escola Nacional 
de Saúde Pública (Rua Leopoldo Bulhões 1480, Manguinhos)

Introdução: A gasolina é uma mistura complexa de diver-
sos hidrocarbonetos. A maior fonte de exposição ocupacional 
e ambiental a tais solventes é a produção e o uso da gasolina. 
Postos de combustíveis apresentam um sério potencial con-
taminante, seja pelo passivo ambiental, representado pelos 
tanques de armazenamento, seja pela sua manipulação diária 
e (quase) ininterrupta. Tal fato se caracteriza como uma 
grave situação de vulnerabilidade. Trabalhadores de postos 
de gasolina têm sido incluídos em diversos estudos de ex-
posição a solventes devido à situação de exposição durante 
o trabalho. Entretanto, o volume de estudos, concernentes à 
exposição de populações brasileiras ainda é insipiente frente 
à real situação do risco. 

Objetivo: Este trabalho tem como objetivo avaliar a ex-
posição ao benzeno e demais solventes presentes em postos 
de gasolina do município do RJ.

Metodologia: A população estudada é composta por um 
total de 150 trabalhadores, maiores de 18 anos e de ambos os 
sexos. A primeira parte do trabalho consiste de levantamen-
tos de dados relativos ao processo de trabalho, histórico de 
saúde e de exposição através da aplicação de um questionário 
validado e coleta de amostras de sangue e urina para análises 
laboratoriais dos seguintes indicadores: 1)enzimas de es-
tresse oxidativo: Catalase (CAT), Glutationa S-Transferase 
(GST); 2)Indicador de genotoxicidade: Ensaio cometa; 3)
Polimorfismos Metabólicos: CYP2E1, GSTT1 e GSTM1, 
MPo, NQoo1. Até o presente momento, foram concluídas 
as etapas de padronização e otimização das metodologias, as 
quais estão sendo aplicadas na população.

Resultados: um número parcial de 18 amostras foi 
analisado, obtendo valores médios de 10,10 ± 2,66 U/g Hb 
para GST e 2047 ± 243 k/g Hb (207728 ± 47513 U/g Hb) 
respectivamente; e 44 uA de média de danos no DNA por 
ensaio cometa, em comparação com um grupo de indivíduos 
não expostos que apresentou 12 UA. A determinação dos 
polimorfismos está sendo realizada por genotipagem, tendo 
sido concluídas as amplificações por PCR. Nas próximas 
análises serão incorporados os indicadores de exposição 
Ácido trans,trans-mucônico urinário (ttAM), Ácido hipúrico 
e Ácido Metil-hipúrico em urina e de genotoxicidade Aber-
rações cromossomiais (Ac).

Discussão: Assim, através de uma abordagem integrada 
de diversos aspectos da resposta tóxica que fornecem dados 
sobre o real impacto da exposição a solventes na saúde dos 
trabalhadores, este trabalho pode contribuir para um processo 
de avaliação mais amplo e abrangente da exposição ocupa-
cional a estes compostos. 
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OC05 - AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A ORGANO-
CLORADOS E TEORES LIPÍDICOS EM GRUPO 
POPULACIONAL ADEPTO DA ALIMENTAÇÃO 
VEGETARIANA

RoSA, A.c.S.1; SANToS, T.P.1; GoMeS, A.R.1;  
TABALIPA, M.1; MeNeZeS, M.A.c.1; ALveS, S.R.1; 
SARcINeLLI, P.N.1

1. CESTEH-ENSP-FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz (Rua 
Leopoldo Bulhões, 1480)

Introdução: A persistência dos compostos organoclo-
rados (oc) nos sistemas ambientais e biológicos se deve 
basicamente à sua alta estabilidade química e solubilidade 
em lipídeos e solventes orgânicos.

objetivo: Avaliar os níveis de oc e teores lipídicos em 
um grupo populacional com dieta vegetariana, não exposto 
ocupacionalmente, a fim de investigar se a correção pelos 
lipídios interfere nos resultados.

Metodologia: Participaram 47 voluntários de ambos os 
sexos, adeptos do vegetarianismo, profissionais do Hospital 
Adventista Silvestre. A coleta de sangue foi realizada em 
jejum. A avaliação da exposição a OC se deu pela análise 
de 29 OC no plasma, sendo 25 agrotóxicos e 4 PCB, através 
de extração em fase sólida, seguida de cromatografia gasosa 
com detecção por captura de elétrons. A análise de colesterol 
total, triglicerídeos, glicose, hDL, LDL, vLDL foi feita no 
soro, por analisador automático. os níveis de oc foram cor-
rigidos através do teor de triglicerídeos + fator 2,27 + teor de 
colesterol+ fator 0,63 e ajustados para &mug.g-1 de gordura.

Resultados: No grupo, 80,86% apresentam teores de 
colesterol e triglicerídeos dentro da normalidade, sendo os 
valores médios de 162 e 103 mg.dL-1, respectivamente. Os 
níveis de OC variaram de 0,22 a 2,82 ng.mL-1, tendo sido 
encontrados os princípios b-hch, endosulfanI, PcB52, 
p,p’-DDE. As correlações (Spearman) entre concentrações 
plasmáticas de oc com e sem correção por lipídeos totais fo-
ram de b-HCH (r=0,90, p=0,035), PCB52 (r=0,83, p=0,001), 
EndosulfanI (r=0,94, p=0,005) e p,p’-DDE (r=0,95, p=0,001). 
Para ilustrar, considerando os valores de glicose e os níveis 
de b-HCH, observamos correlações de r=0,92, p=0,025 com 
valores não corrigidos e de r=0,90, p=0,03, com os corrigidos 
por lipídeos totais.

Discussão: os resultados encontrados demonstram que 
os níveis de oc devem ser corrigidos pelos teores lipídicos 
para que mostrem a carga corpórea dos oc no indivíduo. 
entretanto, não havendo a possibilidade de fazer a avaliação 
bioquímica, é indicado que a coleta de sangue seja feita com 
o indivíduo em jejum, a fim de minimizar a interferência do 
teor de lipídeos.

Agência de Fomento: FIocRuZ

OC06 - EXPOSIÇÃO A ORGANOCLORADOS E A 
RELAÇÃO COM PARÂMETROS HEMATOLÓGI-
COS E BIOQUÍMICOS EM ADEPTOS DA ALIMEN-
TAÇÃO VEGETARIANA NO RIO DE JANEIRO

SANToS, T.P.1; GoMeS, A.R.1; SARcINeLLI, P.N.1; 
RoSA, A.c.S.1; TABALIPA, M.1; MeNeZeS, M.A.c.1; 
ALveS, S.R.1

1. CESTEH/ENSP/FIOCRUZ - Fundação Osvaldo Cruz (Rua 
Leopoldo Bulhões,1480 - Manguinhos /RJ)

Introdução: A exposição crônica a Organoclorados (OC) e 
a associação com câncer, desregulação endócrina, efeitos neu-
rológicos e reprodutivos tem sido amplamente investigadas.

objetivo: Avaliar a relação entre níveis de oc e parâme-
tros hematológicos e bioquímicos em adultos não expostos 
e investigar possíveis efeitos correlacionados, em grupos po-
pulacionais com dietas específicas, funcionários do Hospital 
Adventista Silvestre no Rio de Janeiro.

Metodologia: estudo longitudinal com funcionários do 
hospital Adventista Silvestre, adeptos da alimentação vegeta-
riana, por um período de três anos. os dados apresentados são 
resultados do primeiro ano do estudo, com 47 participantes de 
ambos os sexos. A avaliação da exposição foi feita através da 
análise de 25 OC e 4 PCB no plasma, através de extração em 
fase sólida, seguida de separação por cromatografia gasosa 
com detecção por captura de elétrons. A análise hematológica 
e bioquímica foi feita com sangue total coletado em tubos 
com anticoagulante eDTA e tubos de soro com gel separador, 
por sistema analisador automático.

Resultados: Foram observadas freqüências de 21,3% de 
prováveis diabéticos, 12,8% com valores alterados de glico-
se e 15%, 10,6%, 19% e 36% com valores baixos de ferro, 
hemoglobina, linfócitos e HDL, respectivamente, e 32% 
com valores altos de RDW. os níveis de b-hch apresen-
taram correlação positiva (Pearson) com linfócitos (r=0,94, 
p=0,018), monócitos (r=0,92, p=0,03) e glicose (r=0,92, 
p=0,025), e p,p´-DDE com RDW (r=0,87, p=0,003). Os 
níveis plasmáticos de endosulfan I apresentaram correlação 
negativa com os valores de hemoglobina (r=-0,83, p=0,04), 
hematócrito (r=-0,80, p=0,05), CHCM (r=-0,78, p=0,06) e 
colesterol (r=-0,86, p=0,028).

Discussão: um fator importante da incorporação de oc 
pela dieta é a múltipla exposição, e embora os níveis sejam 
residuais, não se pode descartar a possibilidade de efeitos em 
longo prazo. Ressaltam-se as correlações significativas com 
endosulfan, com uso ainda permitido na agricultura.

Agência de Fomento: FIocRuZ
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OC07 - EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL À COCAÍNA: 
UM ESTUDO DE CASO

cRuZ, c.c.1; RoSA, A.c.S.1; SARcINeLLI, P.N.1;  
ALveS, S.R.1

1. FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz (Rua Leopoldo Bulhões, 
1480 - Manguinhos - Rio de Janeiro)

Introdução: A cocaína é um dos 14 alcalóides extraídos 
das folhas de duas espécies de coca: Erythroxylum coca e 
Erythroxylum novogranatense. Frequentemente, é relatado 
o uso intencional da cocaína como droga de abuso. entre-
tanto, existe uma carência de informações na literatura de 
profissionais da área de segurança pública que rotineiramente 
apreendem esta substância ilícita sem os devidos cuidados 
de proteção individual.

objetivo: o objetivo deste trabalho é descrever um estudo 
de caso de uma provável exposição ocupacional, através de 
uma contestação do resultado de uma análise toxicológica 
em material biológico ocorrida em 2009.

Metodologia: Homem de 32 anos, praça da Policia Mi-
litar, submeteu-se a coleta de foliculos pilosos, da região 
do antebraço direito (1,8 cm) para pesquisa toxicológica. O 
material biológico foi coletado na presença de testemunhas, 
lacrado, e enviado ao Laboratório privado. A realização do 
exame toxicológico de triagem foi realizado no Brasil por 
radioimunoensaio, a confirmação realizada nos EUA por Cro-
matografia gasosa acoplada a um detector de espectrometria 
de Massas e a amostra foi enviada por grande empresa do 
ramo de transportes internacionais. Foi constatada a detecção 
de cocaína (1,11 ng.mg-1) e benzoilecnonina (0,07 ng.mg-1). 
Paralelamente a este processo, foi realizada uma revisão 
bibliográfica no sentido de investigar a existência de pontos 
de corte acerca do uso intencional X exposição ambiental/
ocupacional.

Resultados: A margem de segurança descrita na literatura 
recomenda que para casos em que só exista o pelo como ma-
triz biológica o valor deve dobrar (0,5 para 1,0 ng/mg). Outro 
estudo estabelece uma margem de segurança (0,5 a 3,5 ng/
mg) que não se considera usuários presumidos e é justamente 
onde o resultado do praça se encontra.

Discussão: As hipóteses e os dados bibliográficos dão 
sustentabilidade técnica ao informado pelo praça a respeito da 
exposição ambiental, pelo fato deste ser policial militar e estar 
executando a sua atividade fim em período compatível com 
a janela de detecção e sem os devidos cuidados de proteção.

OC08 - LIMITES DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL: 
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE VALORES APLI-
CADOS NO BRASIL E NOS EUA

RoDRIGueS, A.S.1; BuARIDe, A.1; SouSA, c.F.1;  
PeDRoZA, A.c.o.1; BRANco, R.P.S.1; PINheIRo, F.1

1. INTERTOX - Intertox LTDA (Rua Turiassu, 390 conj. 95 - São 
Paulo, SP)

Introdução: A saúde ocupacional busca a prevenção dos 
danos à saúde causados por contaminantes químicos presentes 
no ambiente de trabalho, fazendo com que os níveis desta 
exposição sejam mantidos em valores aceitáveis. Estes níveis 
são definidos através dos limites de exposição ocupacional 
e são estabelecidos visando a não manifestação de efeitos 
adversos decorrentes da exposição química. Atualmente, 
inúmeras legislações mundiais abordam o tema referente 
à exposição segura a compostos químicos no ambiente de 
trabalho. os valores estabelecidos pela reconhecida agência 
norte-americana, American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists(AcGIh) foram adequados pelo Minis-
tério de Trabalho e emprego brasileiro e publicados por meio 
da Lei nº 6.514 (22/12/1977) e sua Norma Regulamentadora 
n° 15 (NR15).

objetivo: este trabalho de revisão teve como objetivo 
apresentar e discutir divergências existentes entre regula-
mentações que definem limite de exposição ocupacional no 
Brasil (NR15/LT-Limite de Tolerância) e nos estados unidos 
da América (AcGIh/TLV-Threshold Limit Value).

Metodologia: Foram estudados os limites de exposição 
estabelecidos por esses países.

Resultados: constatou-se inicialmente considerável 
divergência quanto ao número de limites apresentados, 
enquanto a ACGIH traz aproximadamente 700, a NR15 
apresenta apenas 202 produtos químicos com limite estabele-
cido. Foram observadas diferenças preocupantes nos valores 
de limites, como o exemplo do cloreto de vinila que possui 
um limite de tolerância de 156ppm na NR15, enquanto na 
AcGIh o limite é 1ppm. Diferenças de redução de valores 
como a citada para o cloreto de vinila são comuns em toda a 
lista, ocorrendo também para substâncias como butadieno, 
acrilonitrila e tolueno. o inverso também foi observado, 
substâncias como o etanol, tiveram seus valores revisados 
pela ACGIH com aumento do limite de exposição. Estas 
diferenças são comuns, sobretudo, porque a AcGIh revisa e 
atualiza anualmente seus limites de exposição com base em 
estudos recentes de avaliação de risco, enquanto no Brasil a 
NR15 teve sua última revisão em 1994.

Discussão: Conclui-se que os limites de exposição ocupa-
cional descritos na legislação brasileira encontram-se bastante 
desatualizados frente a agências de reconhecimento mundial, 
evidenciando a necessidade de novos estudos de avaliação 
de risco focados na exposição ocupacional do trabalhador 
brasileiro e, principalmente, da sua saúde e segurança.
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OC09 - SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE 
PERIGO: DIVERGÊNCIAS ENTRE O GHS E O  
DIAGRAMA DE HOMMEL

PoRTo, A.1; PeReIRA, D.1; ANNIcchINo, R.B.1;  
BeLvISo, T.I.1; PINheIRo, F.1

1. InterTox - InterTox Ltda (Rua Turiassú, 390 cj 95/96)

Introdução: Atualmente a existência de vários sistemas de 
classificação de perigo para produtos químicos têm fomen-
tado ampla discussão a nível mundial. Dentre os sistemas 
de classificação de perigo, podemos citar o GHS (Globally 
harmonized System of classification and Labelling of 
Chemicals), estabelecido pela ONU (manual Purple Book), 
e o Diagrama de hommel criado pela NFPA (National Fire 
Protection Association), norma NFPA 704. 

Objetivo: Ambos os sistemas de classificações têm sido 
utilizados para identificar o perigo de um produto químico, 
porém apresentam finalidades bastante diferentes que não 
tem sido observada pelos gestores de segurança química.

Metodologia: O sistema de classificação GHS tem como 
objetivo estabelecer critérios harmonizados para a classifi-
cação e rotulagem de substâncias e misturas químicas. este 
sistema estabelece a classificação bastante abrangente de um 
produto químico por meio de mais de 30 classes de perigos: 
físicos, à saúde humana e ao meio ambiente. A NFPA 704 
apresenta um sistema baseado em cores e escalas numéricas 
para a identificação de perigos de materiais. Contempla ape-
nas 4 classes que abrangem perigos físicos e à saúde humana 
decorrentes da exposição aguda a um produto químico sob 
condições de fogo, derramamento ou emergências similares.

Resultados: O GHS direciona sua classificação para 
informar os perigos do produto químico ao usuário de ma-
neira bastante abrangente pelos documentos de segurança, 
incluindo todos os perigos físicos e efeitos agudos e crônicos 
à saúde humana e ao meio ambiente. Enquanto o Diagrama de 
Hommel contempla apenas perigos físicos e agudos à saúde, 
sendo adequado para o atendimento de resposta a emergências 
de produtos químicos. Estas divergências existentes entre os 
sistemas de classificação não os tornam, se utilizados adequa-
damente, excludentes, mas sim complementares.

Discussão: Pode-se concluir que, como o Diagrama de 
hommel apresenta informações de perigo para situações de 
emergência, torna-o inadequado para situações de uso repe-
tido ou prolongado do produto, não podendo, portanto, ser 
o único sistema de classificação de perigo a ser utilizado em 
uma empresa. o GhS, por outro lado, apresenta informações 
mais abrangentes, tornando-o mais adequado para diversas 
situações em um local de trabalho, porém não tão eficaz em 
situações de atendimento emergencial. Sendo assim, sugere-
-se que as empresas capacitem seus gestores de segurança 
química quanto a utilização de ambos os sistemas para as 
adequadas comunicações de perigos dos produtos químicos.

OC10 - DETERMINAÇÃO DE DDT TOTAL EM 
TRABALHADORES DA FUNASA DO ESTADO DO 
ACRE EXPOSTOS OCUPACIONALMENTE NO 
PROGRAMA DE CONTROLE DA MALÁRIA

RochA, c.c.S.1; MeNDeS, R.A.1; LoPeS, A.S.c.1; 
FeRReIRA, T.R.S.1

1. IEC - Instituto Evandro Chagas (Belém - Pará- Brasil)

Introdução: o DDT é um inseticida do grupo dos orga-
noclorados, foi bastante utilizado em campanhas de saúde 
pública no combate ao vetor da malária em toda a região ama-
zônica durante várias décadas. É um composto persistente no 
organismo humano devido sua alta lipossolubilidade, além de 
possuir ação neurotóxica. A Agência de Proteção Ambiental 
dos EUA (EPA) o classifica, juntamente com o DDE e DDD, 
como provável composto carcinogênico em seres humanos. 

objetivo: Avaliar os níveis de DDT total e metabólitos no 
soro sanguíneo de 30 trabalhadores da FUNASA que foram 
expostos ocupacionalmente realizando as suas atividades em 
campanhas de saúde pública no combate ao vetor transmis-
sor da malária no estado do Acre, até o ano de 1998, após 
a proibição do uso do DDT em todo o Território Nacional.

Metodologia: Foi utilizado uma ficha de avaliação to-
xicológica antes do material ser coletado. A ficha apresenta 
os dados de identificação do paciente, dados ocupacionais, 
tempo de exposição, sintomas e quais os inseticidas utili-
zados. Depois de coletado, as amostras de soro sanguíneo 
foram extraídas com n-hexano e analisadas por Cromatografia 
Gasosa com detector de captura de elétrons (Gc-ecD). 

Resultados: A concentração média de p.p’-DDT, p.p’-
-DDe e DDT total no soro dos trabalhadores estudados foi 
respectivamente 3,0; 16,1; e 19,1 µg/L. A concentração média 
p.p’-DDE foi bem superior que a concentração média do p.p’-
-DDT, isto sugere que esses trabalhadores não foram expostos 
recentemente, porque, quanto maior a concentração de p.p’-
-DDE, menor é a concentração do p.p’-DDT, evidenciando 
um histórico de exposições passadas. O tempo de exposição 
dos trabalhadores variou de 2 a 35 anos. A média de DDT 
total para quem foi exposto de 2-10 anos, 10-20 anos e 20-35 
anos foi de 10,5; 17,8 e 29,3 µg/L, respectivamente, obser-
vando que quanto maior foi o tempo de exposição, maior é 
a concentração sérica do DDT. 

Discussão: A concentração p.p’-DDE foi de 84% da 
concentração do DDT total no soro dos trabalhadores, o 
que enfatiza uma exposição prolongada e antiga destes tra-
balhadores ao DDT, pois quase a sua totalidade sofreu uma 
última exposição há mais de 10 anos e, ainda foi encontrado 
em alguns deles, níveis acima do que era recomendado pela 
antiga Norma Regulamentadora 7 (NR-7) do Ministério do 
Trabalho que era de 30 µg/L para exposições ocupacionais. 

Agradecimentos:Fundação de amparo de pesquisa da 
Amazônia (FIDeSA). 

Agência de Fomento: Fundação de Amparo de Pesquisa 
da Amazônia (FIDeSA)
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OC11 - ANORMALIDADES NUCLEARES EM 
CÉLULAS DA MUCOSA BUCAL E LINFÓCITOS 
NO BIOMONITORAMENTO DE AGRICULTORES 
EXPOSTOS A AGROTÓXICOS NO ESTADO DO 
PIAUÍ, BRASIL

cARvALho, S.c.S.1; GoMeS JúNIoR, A.L.1; GoMeS, 
D.c.v.2; chAveS, T.v.S.1,3; cAvALcANTe, A.A.c.M.2,1; 
MoRAeS, M.o.3; MoRAeS, M.e.A.3

1. NOVAFAPI - Faculdade de Saúde Ciências Humanas e Tecno-
lógicas do Piauí (R Vitorino Orthiges Fernandes 6123 Uruguai)
2. UFPI - Universidade Federal do Piauí (Campus Universitário 
Ministro Petrônio Portela S/N Ininga)
3. UFC - Universidade Federal do Ceará (Avenida Da Universi-
dade 2853 Benfica)

Introdução: A exposição ocupacional aos agrotóxicos tem 
sido associada a várias doenças neoplásicas e ao aumento de 
risco de câncer. Apesar de vários estudos de monitoramento 
citogenético em trabalhadores expostos a pesticidas terem 
sido realizados, existe pouca informação sobre este tema 
nos países em desenvolvimento, onde os pesticidas têm sido 
amplamente utilizados ao longo dos anos.

objetivo: este estudo teve como objetivo a investigação 
de alterações nucleares em células exfoliadas da mucosa 
bucal e em linfócitos do sangue periférico de trabalhadores 
agrícolas expostos a agrotóxicos.

Metodologia: o grupo teste foi composto por 97 traba-
lhadores rurais do estado do Piauí expostos a pesticidas e o 
grupo controle, por 55 indivíduos da mesma área, mas que 
não estavam envolvidos na aplicação de agrotóxicos. Danos 
citogenéticos foram avaliados através da presença de células 
em cariólise e células binucleadas nas células exfoliadas da 
mucosa bucal e, pela presença de necrose e apoptose em 
linfócitos do sangue periférico dos trabalhadores expostos a 
agrotóxicos, comparados com o grupo controle.

Resultados: Os indivíduos expostos apresentaram danos 
citogenéticos, com aumento do número de alterações nucle-
ares em células da mucosa bucal pela presença de cariólise 
(média ± DP, 113 ± 89,7 versus 41,9 ± 23,9) e células bi-
nucleadas (média ± DP, 41,67 ± 36,7 versus 10,22 ± 6,01), 
em comparação com os indivíduos do grupo controle, com 
diferença estatisticamente significante (P )

Discussão: Nenhuma associação (P> 0,05) foi encontrada 
em relação ao hábito de fumar, consumo de álcool e uso de 
equipamentos de proteção individual com anormalidades 
nucleares encontradas na mucosa bucal do grupo exposto, 
mas diferença significativa (P< 0,001) foi encontrada entre 
apoptose e consumo de álcool neste grupo. A análise de vari-
ância revelou uma correlação entre a exposição ocupacional 
aos agrotóxicos em trabalhadores no Piauí e a presença de 
anormalidades nucleares, indicando que a exposição ocupa-
cional a agrotóxicos pode causar danos ao DNA de células 
somáticas.

Agência de Fomento: Secretaria de Saúde do estado do 
Piauí - Ministério da Saúde

OC12 - OTIMIZAÇÃO E APLICAÇÃO DA DETER-
MINAÇÃO DE POLIMORFISMOS METABÓLICOS 
RELACIONADOS À EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL 
AO BENZENO EM POSTOS DE GASOLINA DO 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

cASTRo, v.S.1; NoGueIRA, S.M.1; MATToS, 
R.c.o.c.1; MeNeZeS, M.A.c.1; cASTRo, h.A.1

1. FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz (Rua Leopoldo Bulhões, 
1480 - Manguinhos)
2. FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz (Rua Leopoldo Bulhões, 
1480 - Manguinhos)

Introdução: Dentre os solventes presentes nos combustíveis, 
o benzeno é o mais perigoso devido a seu potencial leucemo-
gênico em qualquer nível. A exposição ao benzeno a partir da 
gasolina pode atingir uma grande população de trabalhadores 
e moradores do entorno dos postos de gasolina e de vias de 
tráfego. estes têm sido incluídos em diversos estudos, cujo 
volume ainda é insipiente frente ao risco real. Mudanças na 
legislação vêm contribuindo para a diminuição dos níveis de 
exposição, mas as variações inter-individuais têm limitado o 
alcance dessas medidas. Aspectos relevantes desta variabilidade 
estão associados a fatores genéticos, como os polimorfismos 
metabólicos, que podem conferir maior susceptibilidade.

objetivo: este trabalho faz parte de um estudo mais 
amplo, tendo como objetivo a otimização e aplicação de 
metodologias para determinação dos polimorfismos das en-
zimas MPo, NQo1, cyP2e1 RsaI, cyP2e1 DraI, GSTM1 
e GSTT1 em uma amostra populacional de trabalhadores 
expostos ao benzeno.

Metodologia: A determinação dos polimorfismos foi rea-
lizada por genotipagem. Para otimização, alguns parâmetros 
foram testados a fim de alcançar condições apropriadas de 
amplificação, pela técnica de PCR, e digestão. Posteriormen-
te, as metodologias para genotipagem foram aplicadas em 24 
amostras da população de trabalhadores. A extração de DNA 
cromossomial das amostras foi feita a partir de 500mL de 
sangue total por saulting-out. As análises foram realizadas 
através de PCR-multiplex no caso das enzimas GSTM1 
e GSTT1 e por RFLP no caso das enzimas MPo, NQo1, 
cyP2e1 DraI e cyP2e1 RsaI.

Resultados: os resultados mostraram os seguintes per-
centuais de portadores dos alelos relacionados à suscepti-
bilidade: 29,2% de GSTT1; 62,5% de GSTM1; 16,7% de 
CYP2E1 RsaI; 3,8% NQO1. A genotipagem das enzimas 
MPO e CYP2E1 DraI encontra-se na fase de amplificação. 
As metodologias otimizadas se mostraram eficazes para de-
terminação dos polimorfismos, tendo sido aplicadas em 24 
indivíduos da população com sucesso.

Discussão: os percentuais encontrados não são conside-
rados significativos devido ao pequeno tamanho amostral. A 
genotipagem dos demais indivíduos da população encontra-se 
em fase de execução para posterior análise juntamente com 
os indicadores de exposição ao benzeno que fazem parte do 
estudo mais amplo. Assim, este trabalho poderá contribuir 
para um processo de avaliação da exposição ocupacional 
ao benzeno mais amplo e abrangente, atuando como uma 
ferramenta de identificação de subgrupos da população mais 
vulneráveis à exposição.

Agência de Fomento: cGvAN
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OC13 - INCIDÊNCIA DAS INTOXICAÇÕES POR 
AGROTÓXICOS EM TRABALHADORES, ATENDI-
DOS NO LACEN/AL

BeNTo, A.1; NeveS, S.1; GoMeS, N.1; MouRA, M.A.B.F.1
1. UFAL - Universidade Federal de Alagoas (Av. Lourival Melo 
Mota, s/n, Tabuleiro do Martins - Maceió - AL, CEP: 57072-970)

Introdução: Os agrotóxicos podem ocasionar intonxicações 
em humanos devido à ação ´toxica baseada na inibição de 
colinesterases, representando um grave problema de saúde 
pública. No Nordeste brasileiro, alagos é um dos cenários do 
agronegócio em relação às culturas de cana-de-açúcar e fumo, 
assim, pesquisas que evindenciem o panorama das intoxicações 
exógenas por tais agentes tornam-se de grande relevância. 

objetivo: o objetivo deste trabalho foi detectar a inci-
dência das exposições e intoxicações por agrotóxicos em 
pacientes atendidos no LAceN/AL, na série histórica, nos 
anos de 1999 a 2009, visando retratar esta problemática por 
meio de dados estatísticos para subsidiar estratégias de vigi-
lância e atenção em saúde.

Metodologia: Foi realizado um estudo unicêntrico, por 
meio de corte retrospectivo (1999 a 2009) dos pacientes 
atendidos no LAceN/AL, quanto aos níveis de colinesterase 
plasmática. o tratamento estatístico foi realizado pelo SPSS 
versão 13.0.

Resultados: No período estudado foram avaliados 2108 
pacientes, e os resultados toxicológicos mostrou que 4,8% 
tiveram intoxicações e 95,2% somente exposição, os casos 
notificados tiveram incidência maior de intoxicação no sexo 
masculino com 62,74% e 75,42% dos casos de exposição, 
porém nesse mesmo período o fator de risco de intoxicação é 
maior entre as mulheres por população atingida. Já em relação 
aos casos notificados entre os municípios, as cidades com 
maiores registros foram as cidades das regiões fumageiras 
e canavieira do estado de Alagoas, em especial a cidade de 
Palmeiras dos Índios, que em 2007 teve 102 notificações de 
exposição aos agrotóxicos e nos anos seguintes ocorreu uma 
variação de 2 casos em 2008 e 60 casos em 2009, correspon-
dendo a uma diminuição e aumento de 5100% e 3000% nos 
índices de exposições a esses agentes tóxicos, respectiva-
mente. De maneira geral, foi observado também que a faixa 
etária mais atingida está entre 25 a 34 anos, e que os jovens 
adultos na faixa de 31 anos tiveram a maior quantidade de 
notificações (98).

Discussão: Sabe-se que as conseqüências desenca-
deadas por tais toxicantes são condicionadas por fatores 
intrinsecamente relacionados, tais como: uso inadequado, 
alta toxicidade, não utilização de EPIs e a deficiência nos 
sistemas de gestão da informação em saúde. em relação a este 
último, ressalta-se a recente aprovação em diferentes editais 
de fomento (FAPeAL e Mec/SeSu) do centro de Informação 
Toxicológica de Maceió-AL, o qual deverá ser implantado 
e consolidado junto aos órgãos competentes, visando uma 
melhoria no sistema de informação toxicológica em Alagoas, 
para promoção da saúde das pessoas. e com isso esperamos 
ter um melhor panorama das exposições e intoxicações no 
Estado visando redução dessas notificações.

OC14 - USO DE BIOMARCADORES DE AVALIA-
ÇÃO HEPÁTICA E RENAL PARA CARACTERIZAR 
EXPOSIÇÃO A PRAGUICIDAS

NeRILo, S.B.1; RochA, G.h.o.1; BANDo, e.1; 
NIShIyAMA, P.1; MAchINSkI JuNIoR, M.1

1. UEM - Universidade Estadual de Maringá (Av. Colombo, 
5.790 • Jd. Universitário • Maringá - Paraná - Brasil)

Introdução: os praguicidas são amplamente utilizados 
nas lavouras brasileiras e biomarcadores são indispensáveis 
para a monitorização de indivíduos a eles expostos, uma vez 
que podem trazer consequências à saúde dos trabalhadores 
rurais e da população em geral. Destacam-se praguicidas 
organofosforados e carbamatos, extensivamente utilizados, 
inibindo as enzimas colinesterases, tornando-as o principal 
recurso para a avaliação de intoxicações. Outros exames 
complementares podem ser empregados para determinar 
alterações desencadeadas por intoxicações, mas a carência 
de dados na literatura não permite conclusões definitivas 
quanto à sua eficácia.

objetivo: Determinar possíveis alterações hepáticas ou 
renais e avaliar a eficácia desses indicadores na exposição 
aos praguicidas.

Metodologia: Amostras biológicas de sangue foram cole-
tadas de 217 trabalhadores rurais na região de Maringá-PR e 
submetidas às determinações de aspartato aminotransferase 
(AST), alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina, 
gama-glutamiltransferase (γGT), creatinina, uréia e albumina, 
e analisadas através de “kits” comerciais da Gold Analiza 
Diagnóstica.

Resultados: Para ALT, AST, γGT e fosfatase alcalina 
as médias foram 8,2 U/L (VR: ≤ 41U/L), 12,8 U/L (VR: 
≤ 42U/L), 24,0 U/L (VR < 55 U/L) e 73,0 U/L (VR ≤ 115 
u/L). os indicadores hepáticos demonstraram-se normais 
em 99,5%, 99,0%, 94,4% e 95,4% para ALT, AST, γGT e 
fosfatase alcalina respectivamente. Para albumina, uréia e 
creatinina as médias foram 3,9 g/dl (VR: 3,4 a 5,0 g/dl), 30,9 
mg/dl (VR: 15 a 49 mg/dl) e 1,0 mg/dl (VR: 0,9 a 1,3 mg/dl). 
Quanto à albumina, uréia e creatinina, 77,4%, 86,1 e 76,4% 
estavam dentro da normalidade. 

Discussão: Nas avaliações das intoxicações por praguici-
das, a atividade enzimática das colinesterases é o biomarcador 
mais utilizado. Neste trabalho, os trabalhadores avaliados 
estavam expostos a praguicidas, no entanto a maioria dos 
exames realizados apresentou-se dentro dos valores de nor-
malidade. os biomarcadores avaliados não caracterizaram a 
exposição aos praguicidas.

Agência de Fomento: cAPeS



318 Toxicologia Ocupacional

Temas Livres    Poster

OC15 - EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO MERCÚ-
RIO EM TRABALHADORES DO AMBULATÓRIO 
ODONTOLÓGICO DE UM POSTO DE ATENDI-
MENTO MÉDICO

JeSuS, L.F.1; MARINhA, M.S.1; BAPTISTA, F.P.1;  
SouZA, F.k.c.1; GoMeS, R.A.1; BoRGeS, R.M.1;  
AZeveDo, S.v.1; MoReIRA, F.R.1

1. FIOCRUZ / ENSP - Fundação Oswaldo Cruz / Escola Nacio-
nal de Saúde Pública (Rua Leopoldo Bulhões, 1480)

Introdução: O mercúrio, metal tóxico para os seres vivos 
e o meio ambiente, representa cerca de 50% do amálgama 
dentário, material restaurador amplamente utilizado na 
odontologia. 

Objetivo: Este trabalho avaliou a exposição ocupacional 
ao mercúrio na odontologia através de comparação entre um 
grupo de dentistas expostos ao mercúrio pelo manuseio do 
amálgama em um Posto de Atendimento Médico (PAM) da 
cidade do Rio de Janeiro e outro grupo que, em consultórios 
particulares, exerce especialidades que não requerem o uso 
do metal. Os trabalhadores auxiliares do PAM também foram 
avaliados.

Metodologia: Foram coletadas amostras de ar do ambiente 
(forma ativa com impingers) e de urina dos participantes, nas 
quais o nível de mercúrio foi determinado por espectrometria 
de absorção atômica com vapor frio.

Resultados: uma concentração média de mercúrio na 
urina, em µg L-1, de 1,78 ± 0,67 foi encontrada nos dentistas 
expostos, de 0,92 ± 0,32 no grupo controle e de 1,7 ± 0,66 
nos auxiliares. Verificou-se uma concentração média de mer-
cúrio no ar, em µg m-3, de 0,36 ± 0,04 para os consultórios 
“expostos” e de 0,19 ± 0,05 para o ambiente de trabalho do 
grupo controle. Embora todos os resultados estivessem abaixo 
dos valores limites estabelecidos pela legislação brasileira, 
oteste t de Student mostrou diferença significativa entre as 
amostras de urina (p = 0,038; IC 95%) e as de ar (p = 0,038; 
IC 95%) dos dois grupos. O coeficiente de Spearman mostrou 
associação positiva entre os níveis de mercúrio nos impin-
gers e na urina do grupo exposto (ρ = 0,129) edo controle 
(ρ = 0,761), entre concentração mercurial na urina e sexo do 
grupo exposto (ρ=0,754) e do controle (ρ = 1)e entre nível de 
mercúrio na urina e tempo de exercício da profissão do grupo 
exposto (ρ =0,629) e do controle (ρ = 0,354). 

Discussão: concluiu-se que a manipulação do amálgama, 
mesmo em pequena quantidade, resultou em contaminação 
ambiental e biológica por mercúrio, a qual pode ter sido 
potencializada pela ventilação inadequada, descarte inapro-
priado de resíduos de amálgama e das cápsulas de amálgama 
vazias, bem como pelo uso incompleto de ePIs. Recomendou-
-se a não utilização do amálgama e a implantação de medidas 
minimizadoras da exposição ocupacionale da contaminação 
ambiental proveniente do mercúrio presente no amálgama.

OC16 - BIFENILOS POLICLORADOS EM SORO 
DE HOMENS E SUA RELAÇÃO COM O NÍVEL DE 
ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO

MoZZAQuATRo, J.o.1; MohR, S.1; SchWANZ, T.G.1; 
RAuBeR, e.B.1; GRANeLLA, v.1; coSTABeBeR, I.h.1

1. UFSM - Universidade Federal de Santa Maria (Av. Roraima, 
1000, prédio 19, sala 3201, CEP: 97105-900, Santa Maria/RS)

Introdução: O interesse público e científico por contami-
nantes ambientais, suas aplicações e a incidência de enfermi-
dades neoplásicas em humanos tem aumentado nos últimos 
anos. Diversos estudos recentes sugerem que a exposição 
humana aos PcBs está associada ao aumento do risco de 
câncer, incluindo o de próstata. 

objetivo: o presente estudo teve como objetivo deter-
minar as concentrações de bifenilos policlorados (PcBs) em 
soro de homens e relacionar com níveis de antígeno prostático 
específico (PSA). 

Resultados: Para a realização deste estudo foram cole-
tadas 24 amostras de sangue de homens na cidade de Santa 
Maria, RS, durante o ano de 2004. A extração dos compostos 
foi realizada por hidrólise ácida, seguida da determinação e 
quantificação através de GC-µECD. Os PCBs 28 e 52 não 
foram detectados nas amostras analisadas (LD = 0,1 ng/
mL). O PCB 138 foi o que obteve a maior frequência (75%), 
sendo também o que obteve a maior média (2,05 ng/mL). Os 
PCBs 180 e 153 tiveram uma frequência semelhante entre 
eles, detectados em 54,17 e 62,50% das amostras, respecti-
vamente. O PCB 153 foi o que apresentou a amostra com a 
maior concentração (5,86 ng/mL).

Discussão: comparando-se os resultados encontrados 
neste estudo com outros realizados nos euA e em países 
da Europa, verifica-se que este obteve o maior valor para o 
somatório das médias dos PCBs 28, 52, 138, 153 e 180, com 
uma concentração de 4,32 ng/mL. No grupo dos homens que 
apresentaram índice de PSA ‹ 2,6 ng/mL, o somatório das 
médias dos PcBs foi de 4,59 ng/mL, enquanto que no grupo 
com índice de PSA › 2,6 ng/mL, o somatório foi menor (3,87 
ng/mL). Não houve correlação significativa dos níveis de PSA 
com a concentração de PcBs nas amostras, nem diferença 
significativa entre os dois grupos (p≤0,05). 

conclusão: o presente estudo, porém, demonstra que os 
PcBs estão presentes em altas concentrações na população 
masculina pesquisada, mesmo sem relação com os níveis 
de PSA. Mais estudos são necessários para que se possam 
determinar as causas desta contaminação, bem como novas 
investigações a respeito da influência da concentração de 
PcBs nos níveis de PSA em homens.
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OC17 - AVALIAÇÃO DE RISCO SOBRE AS PESQUI-
SAS EM NANOTECNOLOGIA

ARcuRI, A.S.A.1; PINTo, v.R.S.1; GRoSSI, M.G.L.1; 
vIeGAS, M.F.T.F.1; RINk, M.R.M.P.1; ANDRADe, 
L.R.B.1; WAISSMANN, W.2; JeNSeN, T.F.3,4

1. FUNDACENTRO - Fundação Jorge Duprat Fig de Segurança 
e Medicina do Trabalh (Rua Capote Valente, 710 São Paulo)
2. FIOCRUZ/ENSP/CESTEH - Fundação Osvaldo Cruz (Av. 
Brasil, 4.365 - Manguinhos Rio de Janeiro)
3. DIEESE - Departamento Intersind. de Estat. e Estudos Socio Eco-
nomicos (Rua Ministro Godói, 310 - Pq. Água Branca São Paulo)
4. Químicos ABC - Sindicato dos Químicos do ABC (Av. Lino 
Jardim, 401 – Vila Bastos – Santo André)

Introdução: Vários estudos têm indicado que a toxicidade 
dos nanomateriais depende de vários fatores: suas mor-
fologias, tamanho, superfície, solubilidade, aglomeração/
agregação, massa, modificações na superfície, concentração 
de partículas, volume, estrutura cristalina, carga, presença 
de contaminantes, reatividade, potencial de oxiredução, po-
tencial de gerar radicais livres, porosidade, hidrofilicidade/
hidrofobicidade, biopersistência, idade das partículas. Assim 
sendo, eles devem ser considerados potencialmente tóxicos 
até que tenham sido avaliados como preconiza o Princípio da 
Precaução. em função de suas características físico-químicas, 
podem também apresentar efeito catalítico, pegar fogo ou 
explodir com facilidade, especialmente se estiverem na forma 
de nanopós ou nanofibras.

objetivo: em função dos possíveis danos que podem 
apresentar, a FuNDAceNTRo desenvolve um projeto sobre 
“Impactos da nanotecnologia na saúde dos trabalhadores e 
meio ambiente”, sendo que um dos seus objetivos específicos 
prevê conhecer as condições do meio ambiente de trabalho 
dos laboratórios de pesquisas que envolvam materiais na 
escala nanométrica.

Metodologia: Para isto foi elaborado um questionário e 
realizadas algumas visitas.

Resultados: Apesar de apenas seis laboratórios terem sido 
avaliados, as observações realizadas aliadas às informações 
obtidas em diversos estudos na literatura científica, já tornam 
a questão em pauta muito preocupante, sendo constatada 
negligência quanto à segurança e os possíveis danos à saúde 
e ao meio ambiente em geral que poderão advir das ativida-
des realizadas. os laboratórios de universidades são os que 
indicaram menor preocupação com as possíveis exposições.

Discussão: Alguns cuidados, além dos usuais para traba-
lho em laboratórios, já podem ser indicados para minimizar 
os possíveis riscos no manuseio de nanomateriais: 1. Sempre 
que possível substituir a forma de nanopó pela líquida ou em 
estado sólido com diâmetro maior; 2. Reduzir a concentração 
de poeira, prevenir a geração de eletricidade estática e reduzir 
a concentração de oxigênio no ambiente ao se manipular na-
nomateriais com capacidade de provocar fogo ou explosão; 
3. Realizar as operações com nanomateriais em sistemas 
fechados, quando houver possibilidade da presença de na-
nopartículas livres ou aglomerados / agregados de tamanho 
pequeno; 4. O ar exaurido do sistema deve passar por filtro 
tipo HEPA; 5. Identificar os locais onde estas operações são 
realizadas; 6. Informar quem estiver manipulando os produ-
tos, de seus riscos potenciais.

OC18 - AVALIACAO DAS ENZIMAS ACIDO 
δ-AMINOLEVULINICO DESIDRATASE E BUTIRIL-
COLINESTERASE EM TRABALHADORES EXPOS-
TOS AO INSETICIDA TEMEFOS

LeITe, c.M.c.1; ÁvILA, T.M.1; MAIA, A.h.A.1;  
SANToS, c.R.1

1. UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (Campus 
Universitário Reitor João David Ferreira Lima - Trindade - Flo-
rianópolis)

Introdução: A busca por novos indicadores para exposição 
ocupacional a agrotóxicos é constante. A inibição da Ácido 
δ-aminolevulínico desidratase (ALA-D) eritrocitária vem 
sendo avaliada na exposição ocupacional a diversos agrotó-
xicos, incluindo inibidores da colinesterase, cujos indicadores 
biológicos estabelecidos são a Acetilcolinesterase (Ache) e 
Butirilcolinesterase (Bche).

objetivo: Avaliar a atividade das enzimas ALA-D e Bche 
em trabalhadores expostos ao inseticida organofosforado 
temefós, em dois períodos de exposição.

Metodologia: Foram avaliadas 10 aplicadoras de temefós 
pó do centro de controle de Zoonoses de Florianópolis-
Santa catarina, envolvidas no controle de focos da dengue. 
As amostras foram colhidas em períodos de baixa e alta 
exposição ao produto, frente à impossibilidade de avaliação 
dos níveis basais. Foi utilizado sangue total para ALA-D 
(método padronizado europeu) e plasma para Bche (mé-
todo de ellman modificado), sendo ambos os métodos 
espectrofotométricos devidamente validados. o projeto foi 
aprovado pelo comitê de Ética envolvendo Pesquisas com 
Seres humanos da uFSc.

Resultados: A média de idade foi 40,8±5,6 anos e todas 
executam esta função há pelo menos 2 anos. Houve inibição 
da atividade das duas enzimas comparando os períodos de 
baixa e alta exposição. A BChE estava inibida em 70% das 
aplicadoras (mediana 16,8 ± 9,6%) e a ALA-D em 100% 
(mediana 36 ± 13%), sendo esta última estatisticamente 
significativa (p = 0,0002).

Discussão: A inibição da ALA-D descrita na literatura, 
geralmente é menos intensa que a da Bche, porém, os tra-
balhadores estão expostos concomitantemente a diferentes 
agrotóxicos. No presente estudo, talvez a maior inibição da 
ALA-D observada em relação à BChE possa estar associada 
à exposição ocupacional envolvendo apenas o temefós. Os 
resultados sugerem a ALA-D como possível biomarcador 
frente ao inseticida Temefós. esclarecimentos quanto ao 
mecanismo de ação, além de aumento no número de aplica-
dores e correlação com outros indicadores, são necessários 
para estabelecer o biomarcador mais sensível e que apresenta 
melhor relação com a exposição ocupacional.

Agência de Fomento: Fundação de Apoio a Pesquisa 
Científica de Santa Catarina (FAPESC) e Prefeitura Municipal 
de Florianópolis
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OC19 - CONHECIMENTO E USO DE PRAGUICI-
DAS EM VITICULTORES DO SUL DO BRASIL

NeRILo, S.B.1; SALvADeGo, v.e.c.1; MARTINS, F.A.1; 
NIShIyAMA, P.1; MAchINSkI JuNIoR, M.1

1. UEM - Universidade Estadual de Maringá (Av. Colombo, 
5.790 • Jd. Universitário • Maringá - Paraná - Brasil • CEP 
87020-9)

Introdução: o Brasil é o maior consumidor de praguicidas 
e devido a esta extensiva utilização há uma série de conse-
quências para o ambiente e a saúde do trabalhador rural. em 
geral, essas consequências são condicionadas por fatores 
intrinsecamente relacionados, tais como o uso inadequado 
dessas substâncias, a alta toxicidade de certos produtos, a falta 
de utilização de equipamentos de proteção e a precariedade 
dos mecanismos de vigilância. esse quadro é ainda agravado 
pelo baixo nível socioeconômico e cultural da grande maioria 
desses trabalhadores rurais.

objetivo: caracterizar a utilização de praguicidas por 
viticultores do município de Marialva-PR, afim de avaliar os 
possíveis impactos sobre o ambiente e a saúde da população 
exposta.

Metodologia: Foi realizado um estudo transversal contro-
lado com uma população exposta a praguicidas, durante os 
meses de outubro de 2009 a outubro de 2010, na região de 
Marialva, Paraná, Brasil. o processo de amostragem ocor-
reu de forma aleatória sendo composto por 155 viticultores 
residentes em Marialva. A população que consentiu em fazer 
parte deste estudo foi entrevistada e um formulário previa-
mente validado foi preenchido.

Resultados: Dentre os trabalhadores, 60,6% eram homens 
e 39,5% mulheres. Grande parte, 54,2% possuía ensino 
fundamental incompleto e a média de idade foi de 39,9 ± 
11,1 anos. os viticultores desenvolviam atividades de pul-
verização (72,2%), diluição (52,3%) e transporte (36,8%) de 
praguicidas e também de colheita (74,8%). Apenas 65,8% dos 
trabalhadores consideravam a aplicação de praguicidas uma 
atividade de risco e os equipamentos de proteção individual 
(ePI), quando utilizados, ocorriam de forma incompleta e as 
medidas de higiene ignoradas. engenheiros agrônomos eram 
responsáveis por 92,9% das propriedades e somente 50,2% 
utilizavam o receituário agronômico para comprar pragui-
cidas. Quase metade (43,3%) não recebeu qualquer tipo de 
orientação para trabalhar com praguicidas e seguia seu próprio 
critério. Praguicidas eram armazenados em locais adequados 
em 94,8% dos casos e as embalagens vazias devolvidas ao 
Centro de Triagem e Reciclagem de Agrotóxicos de Maringá 
(90,3%), entretanto, a água de lavagem dos equipamentos 
de pulverização não tinha destino próprio e fora carreada ao 
chão (57,4%).

Discussão: A exposição excessiva aos praguicidas da 
população avaliada e o baixo conhecimentos dos seus ris-
cos, propicia a ocorrência de intoxicações e a contaminação 
ambiental.

Agência de Fomento: cAPeS

OC20 - ATUALIZAÇÃO DA PORTARIA SOBRE O 
INDICADOR BIOLÓGICO DE EXPOSIÇÃO AO 
BENZENO

ARcuRI, A.S.A.1; cARDoSo, L.M.N.1; PINTo, v.R.S.1; 
TRevISAN, e.A.1; cARvALho, A.B.1

1. FUDACENTRO - Fundação Jorge Duprat Fig de Segurança e 
med. do Trabalho (Rua Capote Valente, 710)

Introdução: A Portaria n.º34, de 20 de dezembro de 2001, 
expedida pelo Departamento de Segurança e Saúde no Tra-
balho, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, Ministério do 
Trabalho e emprego, determinou os procedimentos para a 
utilização do ácido trans, trans mucônico (AttM) urinário 
como indicador biológico de exposição ocupacional (IBE) 
ao benzeno. este foi até agora o único IBe estabelecido pela 
legislação brasileira a partir de encontros e trabalhos cientí-
ficos realizados no país. 

objetivo: o presente trabalho tem como objetivo avaliar 
a adequação deste indicador como ferramenta de higiene do 
trabalho e como instrumento auxiliar de vigilância à saúde. 

Metodologia: Durante este período, desde 2001, foram 
recebidos resultados das análises deste indicador, obtidos em 
urinas de trabalhadores de várias empresas cadastradas para 
o uso do benzeno, além de análises obtidas de frentistas de 
postos de gasolina. 

Resultados: Tinha-se na maioria dos casos resultados 
obtidos no início e no final da jornada de trabalho. Alguns 
dos resultados de final de jornada indicaram aumento da 
eliminação de AttM urinário. Não se obteve correlações de 
eliminação do AttM com as avaliações ambientais, como 
preconizado na Portaria 34. 

Discussão: o que se pode constatar é que em geral, as 
empresas procuram justificar os valores encontrados altera-
dos como sendo devido à alimentação (os sorbatos presentes 
em vários alimentos como conservantes também provocam 
eliminação de ácido trans, trans mucônico) ou ao fato do 
trabalhador ser fumante ou estar exposto à fumaça de cigarro. 
Não consideram, por exemplo, a interferência da presença 
do tolueno, que propicia valores mais baixos do AttM. Em 
geral consideram como valor de referência de normalidade 
em ambientes de trabalho, 0,5 miligrama de AttM por grama 
de creatinina (mg/g). este valor é apenas citado na legislação 
como uma referência bibliográfica. Também apresentam 
como limite de quantificação o valor de 0,2 mg/g de cre-
atinina, valor este muito alto e que com certeza serve para 
descaracterizar a exposição a concentrações baixas. Por todos 
estes motivos concluímos sobre a necessidade de se atualizar 
a portaria que faz a indicação do AttM urinário como IBe para 
o benzeno, com inclusão de itens como limites de detecção 
e critérios envolvendo situações de emergência. Poderia ser 
também proposto um possível substituto para o atual IBe 
como o ácido fenil mercaptúrico, que é mais específico para 
o benzeno e atualmente já há maior facilidade de sua deter-
minação ser realizada em procedimentos de rotina.
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OC21 - AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE EXPOSI-
ÇÃO DÉRMICA E INALATÓRIA DE PRAGUICIDAS 
ORGANOFOSFORADOS EM ESTUFAS DE FLORES

coLASSo, c.G.1; MoNTeIRo, P.P.1; PeDReIRA FI-
Lho, W.R.2; RIBeIRo, M.G.2; yoNAMINe, M.1

1. FCF-USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas-USP (Av. 
Prof. Lineu Prestes, 580)
2. FUNDACENTRO-SP (Rua Capote Valente, 710)

Introdução: As estufas são microcosmos planejados 
para propiciar as condições ambientais adequadas ao cresci-
mento de plantas. Qualquer infestação é controlada usando 
praguicidas que, devido ao enclausuramento e ajustes das 
condições climáticas, podem prolongar e intensificar a ex-
posição ocupacional aos mesmos. Alguns estudos sugerem 
que os trabalhadores de estufas estão expostos a níveis mais 
elevados de praguicidas durante o carregamento, mistura e 
aplicação dos praguicidas, bem como pelo contato contínuo 
com as flores, quando comparados a outros trabalhadores que 
entram em contato com essa classe de compostos.

objetivo: No presente trabalho, procurou-se avaliar o 
potencial de exposição dérmica e inalatória de praguicidas 
organofosforados (diclorvós, metil-paration e metidation) 
no ambiente interno de estufas de flores no momento da 
pulverização.

Metodologia: Seis estufas e seis trabalhadores de cada 
estufa foram selecionados. A exposição inalatória foi mo-
nitorada através da amostragem do ar ambiental através de 
tubos coletores (XAD-2) e bombas de ar posicionados em 
vários locais da estufa. A exposição dérmica foi monitorada 
através da medida da deposição dos praguicidas em patches 
de algodão dispostos em várias regiões do corpo do aplica-
dor, abaixo do equipamento de proteção individual (EPI) e 
também sobre sua pele. Os organofosforados foram quantifi-
cados por método analítico validado através da cromatografia 
gasosa/espectrometria de massas (Gc-MS).

Resultados: Para a avaliação inalatória, os organofosfo-
rados foram detectados em todas as amostras coletadas, em 
pontos fixos e em pontos móveis (trabalhadores), em concen-
trações que variaram de 6,1 ppb a 1422,81 ppb. Surpreenden-
temente, para a avaliação dérmica, resíduos de praguicidas 
puderam ser detectados mesmo nos patches dispostos na 
pele do trabalhador, abaixo de seu EPI e de sua vestimenta.

Discussão: como os trabalhadores realizam esta prática 
laboral constante, estão potencialmente expostos a baixos 
níveis de praguicidas de forma freqüente, cujas conseqüências 
para a saúde são ainda imprevisíveis.

Agência de Fomento: FAPeSP

OC22 - BIFENILOS POLICLORADOS EM SORO DE 
CORDÃO UMBILICAL DE RECÉM NASCIDOS E 
SUA RELAÇÃO COM A MALFORMAÇÃO  
CONGÊNITA

MohR, S.1; SchWANZ, T.G.1; MoZZAQuATRo, J.o.1; 
GRANeLLA, v.1; WAGNeR, R.1; coSTABeBeR, I.h.1

1. UFSM - Universidade Federal de Santa Maria (Av. Roraima, 
1000 - Prédio 19, Sala 3201 - Bairro Camobi - Santa Maria/RS)

Introdução: os bifenilos policlorados (PcBs) são com-
postos orgânicos sintéticos utilizados industrialmente desde 
a década de 30. São praticamente insolúveis em água e 
facilmente solúveis em carboidratos, gorduras e outros com-
postos orgânicos, sendo rapidamente absorvidos por tecidos 
gordurosos. estudos recentes demonstram que os PcBs pos-
suem eficiente transferência transplacentária, prejudicando o 
crescimento do feto e causando efeitos adversos em seu peso, 
comprimento e perímetro cefálico. estes compostos também 
são comprovadamente carcinogênicos e podem contribuir 
para a etiologia das malformações congênitas.

objetivo: o objetivo do presente estudo foi comparar 
os níveis de PcBs em soro de cordão umbilical de recém 
nascidos com e sem malformação congênita.

Metodologia: Foram analisados os níveis de cinco congê-
neres de PCBs indicadores (28, 52, 138, 153 e 180) em soro 
de cordão umbilical de 148 recém nascidos em Santa Maria, 
RS, Brasil. Destes, 137 nasceram normais (grupo controle) 
e 11 apresentavam algum tipo de malformação congênita 
(grupo caso). A extração dos compostos foi realizada por 
hidrólise ácida, seguido de análise por GC-µECD e GC/MS.

Resultados: As médias foram maiores no grupo malfor-
mado para todos os PcBs, com diferença estatística para os 
congêneres 28 (p=0,0006), 52 (p=0,001) e 180 (p=0,03).

Discussão: estudos envolvendo investigações sobre a 
influência dos PCBs na malformação congênita em huma-
nos são muito raros. Nenhum estudo prévio foi realizado 
investigando-se os níveis de PcB em soro de cordão umbi-
lical de recém nascidos malformados. Dentre a bibliografia 
consultada foram encontrados somente dois estudos recentes, 
os quais investigaram a relação da concentração de PcBs no 
soro das mães, coletado durante a gestação, com a ocorrência 
de hipospádia e criptorquidismo em bebês do sexo mascu-
lino. estes dois estudos, porém, não encontraram nenhuma 
diferença significativa entre as concentrações nos grupos 
que apresentaram a anomalia e o grupo controle. embora 
os PcBs tenham sido banidos há mais de três décadas, estes 
ainda continuam a ser detectados em soro de cordão umbilical. 
O presente estudo demonstrou que os PCBs podem influen-
ciar no aparecimento de malformação congênita em recém 
nascidos. este é o primeiro estudo realizado investigando-
-se a influência dos PCBs em soro de cordão umbilical na 
malformação congênita.

Agência de Fomento: cNPq
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OC23 - NÍVEIS SANGÜÍNEOS DE CHUMBO E 
CÁDMIO E SUA RELAÇÃO COM O ESTRESSE 
OXIDATIVO E PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS 
EM TRABALHADORES OCUPACIONALMENTE 
EXPOSTOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

coNTeRATo, G.M.M.1; BuLcão, R.P.2; AuGuSTI, 
P.R.3; SoMAcAL, S.5; MoRo, A.M.2; chARão, M.F.2; 
FReITAS, F.A.2; BARBoSA JúNIoR, F.4; GARcIA, 
S.c.2; eMANueLLI, T.1

1. UFSM - Universidade Federal de Santa Maria (Santa Maria, 
RS, Brasil)
2. UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto 
Alegre, RS, Brazil)
3. UNIPAMPA - Fundação Federal do Pampa (Itaqui, RS, Brasil)
4. USP - Universidade de São Paulo (Ribeirão Preto, SP, Brasil)

Introdução: A exposição ocupacional ao chumbo (Pb) e 
cádmio (cd) permanece um preocupante problema de saúde 
pública em países em desenvolvimento como o Brasil.

objetivo: o objetivo deste estudo foi avaliar os níveis 
sangüíneos de Pb e Cd e sua relação com parâmetros de es-
tresse oxidativo e hematológicos em trabalhadores expostos 
a esses metais.

Metodologia: O grupo controle (n=36) incluiu trabalha-
dores do sexo masculino sem exposição ocupacional ao Pb, 
enquanto que os grupos expostos consistiram de trabalha-
dores de uma fábrica de baterias (n=50) e pintores de uma 
indústria automobilística (n=23) do estado do Rio Grande do 
Sul, Brasil. o sangue venoso dos voluntários foi coletado em 
tubo heparinizado para as análises bioquímicas e de estresse 
oxidativo e em tubo com EDTA para a dosagem dos níveis 
de metais e hemograma.

Resultados: Os níveis sangüíneos de Pb aumentaram em 
pintores e nos trabalhadores da fábrica de baterias, embora o 
aumento nesse último grupo tenha sido muito maior (5,4±0.4 
e 49,8±4,0 μ/dL, p.

Discussão: As alterações bioquímicas e hematológicas 
encontradas mesmo em níveis sangüíneos de metais conside-
rados baixos pela legislação brasileira ressaltam a necessidade 
de reavaliar os limites desses metais considerados seguros 
para a saúde dos trabalhadores.

Agência de Fomento: conselho Nacional de Desenvol-
vimento Cientãfico e Tecnológico

OC24 - TELETOXICOLOGIA: LEVANTAMENTO 
DE UM PARQUE LABORATORIAL NO ÂMBITO DA 
SAÚDE OCUPACIONAL

LIMA, D.R.S.1; ALveS, S.R.1; MeNeZeS, M.A.1; cAS-
TRo, h.A.1

1. FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz (Rua Leopoldo Bulhões - 
Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil)

Introdução: A teletoxicologia laboratorial ocupacional é 
a comunicação entre os laboratórios. Tem como finalidade 
servir de instrumento para a criação de uma rede laboratorial. 
Ainda tem a importância de implantar ensaios de proficiência 
e validação de métodos, aperfeiçoar os recursos em infraes-
trutura e otimizar o envio de resultados. A teletoxicologia 
atende as diretrizes do Ministério da Saúde, contribuindo na 
integração entre os Laboratórios centrais de Saúde Pública 
(LAceNs) e a ReNAST. 

objetivo: Realizar levantamento do parque laboratorial 
ocupacional, possibilitando a criação de uma rede labora-
torial.

Metodologia: Foram realizadas visitas e aplicação de 
questionário nos LAceNs das capitais e Distrito Federal, e 
em laboratórios de referência em saúde ocupacional. onde 
não foi possível a visita, recursos de e-mail e telefone foram 
utilizados para obter as informações. o questionário apresenta 
variáveis correspondentes aos ensaios realizados, suporte 
instrumental, estrutura física, sistema de qualidade e unidades 
para prestações de serviços.

Resultados: Ao todo, foram pesquisados 30 laboratórios, 
sendo 25 LAceNs e 5 laboratórios de referência em análises 
ocupacionais. Ao todo, foram 10 respostas dos laboratórios 
através dos questionários, sendo 7 através de visitas técni-
cas, e ainda foram adquiridas 5 respostas por e-mail e 15 
por telefone. De acordo com as informações obtidas, 25 
laboratórios determinam a colinesterase plasmática, sendo 
dois em processo de implementação; já para a colinesterase 
eritrocitária apenas 7 laboratórios determinam e 8 em pro-
cesso de implementação; para a determinação de metais, 8 
determinam e 5 laboratórios em processo de implementação; 
para os agrotóxicos, 4 laboratórios determinam os analitos, 
sendo 1 em processo de implementação; para a classe dos sol-
ventes, apenas 3 laboratórios determinam.Os laboratórios que 
não apresentam uma infraestrutura adequada e nem pessoal 
capacitado, terceiriza as análises para instituições da própria 
região ou para os laboratórios com melhor suporte técnico.

Discussão: A primeira etapa para a construção de um 
sistema de teletoxicologia é o dimensionamento da estrutura 
laboratorial disponível para a área ocupacional no Brasil. Po-
demos desenvolver a teletoxicologia laboratorial no âmbito da 
saúde do trabalhador, contudo é necessário mais investimen-
tos na infraestrutura tanto na parte analítica quanto na parte 
informatizada, além de investir na capacitação profissional.

Agência de Fomento: FIocRuZ
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OC25 - O SILÊNCIO EPIDEMIOLÓGICO DO  
CÂNCER NO TRABALHO: DESAFIO PARA UM 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

SALeRNo, v.L.1

1. CRST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de 
Campinas (Campinas – SP, Brasil)

Introdução: No Brasil há poucos registros de câncer re-
lacionado ao trabalho na Previdência Social e no Sistema de 
Notificação de Agravos de Notificação. O número de casos 
registrados aumentou 25 vezes a partir de 2008 (Anuário es-
tatístico INSS) e ainda assim os números permanecem abaixo 
do esperado levando em conta características populacionais, 
socio-culturais e de organização do trabalho no nosso país. 
Este trabalho discute a subnotificação dos casos de câncer 
relacionado ao trabalho no Brasil. Avalia e compara estatís-
ticas internacionais, no Brasil e em Campinas – SP, a partir 
de eventos sentinela e discutindo critérios de investigação e 
busca ativa. Discutem-se as diferentes formas de suspeita e 
investigação diagnóstica baseadas na Toxicologia Clínica e 
no método de Risco Adicional (ATSDR - Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry). Além de comparar in-
formações locais, nacionais e internacionais sobre câncer 
e trabalho, são discutidas formas de identificar e investigar 
estes casos, levando em conta que o diagnóstico etiológico 
de câncer envolve fatores multifatoriais.

Objetivo: O principal objetivo deste trabalho é verificar o 
quanto os estudos toxicológicos tradicionais contribuem para 
manter o silêncio epidemiológico dos cânceres relacionados 
ao trabalho.

Metodologia: o estudo dos efeitos nocivos produzidos 
pelas substâncias químicas sobre os organismos vivos, a 
considerar exclusivamente efeitos adversos de substâncias 
químicas nos sistemas biológicos, por meio de estabelecimen-
to de limites de exposição e valores de dose, são necessários 
mas têm se mostrado insuficientes para proteção efetiva 
à saúde dos trabalhadores. Por meio da comparação dos 
registros internacionais com os do Brasil e os de campinas, 
discutem-se os critérios de investigação: Toxicologia Clínica 
tradicional e Risco Adicional. 

Resultados: os resultados sugerem que o método de Risco 
Adicional permite considerar de forma mais real a interação 
dos fatores de risco ambientais, sociais, individuais. 

Discussão: O trabalho conclui que a Toxicologia Clíni-
ca tradicional dificulta a identificação dos casos de câncer 
relacionado ao trabalho e consequentemente a proteção dos 
expostos.

OC26 - A TOXICOLOGIA DO THORIUM, CERIUM 
E LANTHANUM E AS INTERAÇÕES QUÍMICAS 
COM RELAÇÃO AOS LINFÓCITOS HUMANOS

oLIveIRA, M.S.1; DuARTe, I.M.1; PAIvA, A.v.1; 
yuNeS, S.N.1; ALMeIDA, c.e.B.1; MATToS, R.c.2; 
SARcINeLLI, P.N.2

1. IRD - IRD - Lab. de Radiobiologia / Comissão Nacional de 
Energia (Lab de Radiobiologia / Comissão Nacional de Energia 
Nuclear / Rio de Janeiro)
2. Fiocruz- ENSP - Fiocruz, ENSP, CESTEH Nuclear (Fiocruz, 
ENSP, CESTEH Nuclear / Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

Introdução: o tório (Th) é um radionuclídeo natural. 
o cério (ce) e o lantânio (La) são metais estáveis também 
conhecidos como “terras raras”. estes três metais estão 
normalmente associados na natureza e a exploração de um 
deles sempre implica em contaminação pelos outros. o valor 
comercial destes três metais tende a crescer fortemente devido 
às políticas publicas que visam aumentar a produção de terras 
raras no país, e à evolução da tecnologia das usinas nucleares 
com a substituição do urânio pelo tório. esta valorização irá 
gerar condições de exposição crescente de trabalhadores 
envolvidos em todas as etapas de processamento dos três 
metais. A questão que se coloca é: como se comportam 
biologicamente células humanas do tipo linfócitos expostos 
ao Th, Ce e La?

objetivo: Desenvolver, no âmbito da Saúde do Trabalha-
dor, um modelo que permita analisar a resposta biológica de 
linfócitos humanos expostos aos metais formando misturas 
ou de forma isolada.

Metodologia: Bioindicadores - viabilidade, apoptose e 
necrose e dano ao DNA. A interação química foi avaliada 
pelo modelo de Loewe.

Resultados: Th e Ce não causaram efeito citotóxico 
significativo em linfócitos, mas a mistura de Th e La revelou 
sinergismo entre os dois elementos. observou-se também 
que o sinergismo é mais acentuado para as concentrações 
baixas de Th e La.

Discussão: o sinergismo mais acentuado nas concen-
trações mais baixas de Th e La é relevante para a analise de 
risco uma vez que a contaminação interna se dá em concen-
trações baixas. O efeito sinérgico pode ter sido o resultado da 
interação química entre os dois elementos, mas a atividade 
radiológica de tório também deve ser considerada como uma 
possível interferência no processo como um todo. conclusão 
- A mineração e a transformação do Th, ce e La tendem a 
crescer fortemente devido a interesses político-economicos. 
o Brasil pretende aumentar sua participação mundial na 
produção de terras raras e, quanto ao Th, o interesse vem de 
sua aplicação como novo elemento combustível em substi-
tuição do urânio. É fundamental conhecer todos os aspectos 
sobre os efeitos dos elementos em condição isolada ou em 
misturas sobre o comportamento biológico de distintas células 
humanas. A exposição ao tório representa sempre um risco 
para o homem por sua característica radioativa. Para a análise 
de riscos é importante saber se o potencial radiológico do 
tório é o único aspecto relevante ou se associações químicas 
também têm efeito sobre a saúde humana.
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TR01 - CAPINA QUÍMICA, UM PROBLEMA DE 
SAÚDE PÚBLICA

GANDoLFI, e.1; hAShIMoTo, A.h.1. PeReIRA, P.A.F.1

1. CVS-SP - Centro de Vigilância Sanitária SES-SP (Centro de 
Vigilância Sanitária SES-SP - São Paulo)

Introdução: Os agrotóxicos têm gerado demanda de várias 
ordens á Saúde Pública. eles são um grupo de substâncias 
químicas desenvolvidas inicialmente para a atividade bélica, 
que tiveram sua finalidade voltada a combater pragas, vegetais 
e doenças de interesse da agricultura, visando a produtivi-
dade e que tem tido seu uso estendido ao meio urbano para 
eliminação de ‘pragas urbanas’, um uso como ‘veneno’ de 
forma banalizada. Esta prática, não bem definida, as cidades 
de forma indiscriminada, não fiscalizada, conforme ‘Relató-
rio de comissão especial do coNSeMA-SP, deliberações 
21/2002, reiterada em 2006. 

objetivo: o levantamento realizado em regiões do estado 
de São Paulo, embora parcial, demonstra o significativo pro-
blema e a dimensão que tomou como consequência do uso 
indiscriminado de agrotóxicos no meio urbano. 

Metodologia: No contexto da implantação do Programa 
Toxicovigilância do Agrotóxico no estado de SP, uma das 
prioridades do Plano Estadual de Toxicovigilância, aplicou-se 
Roteiro para Diagnóstico de situação da exposição a agrotó-
xicos abordando questões relevantes do uso de agrotóxicos, 
dentre elas a capina química. Definiu-se Capina Química 
como um procedimento que consiste na remoção de ‘plantas 
invasoras’ utilizando produtos químicos. Questiona-se se há 
ou não a realização da capina química pela prefeitura, o tipo 
de produto usado e aspectos relativos a atividade. o roteiro 
foi elaborado pelo Núcleo de Toxicovigilância/ CVS-SP e 
aplicado pelas vISAs regionais e municipais. os resultados 
parciais disponíveis foram analisados, destacando-se o tema 
específico da capina química devido a sua relevância. Não 
foram computados nestes dados os agrotóxicos utilizados 
no meio urbano para combate aos vetores de interesse da 
saúde pública.

Resultados: O roteiro foi aplicado em 50% das Regiões 
de Saúde do estado de São Paulo. Responderam os itens re-
ferentes à capina química cerca de 52% (195) do total (374) 
dos municípios das regiões envolvidas no levantamento. os 
municípios que relataram que realizam capina química foram 
57,4 %. Informaram usar glifosato 76%, outros agrotóxicos 
usados pertencem a outras categorias agronômicas, em 
geral dos grupos químicos organofosforados, carbamatos e 
biperidilos.o uso muitas vezes foi em misturas.

Discussão: considerou-se grave problema para a saúde 
pública o uso indiscriminado de substâncias tóxicas diversas 
sem conhecimento dos riscos pelos trabalhadores e muní-
cipes, promovido pelos serviços municipais. Situação de 
risco potencial e grave ilegalidade, com infração em várias 
leis, uma vez que tal prática não é permitida. estão sendo 
organizadas as medidas cabíveis a se desencadear junto às 
Prefeituras e câmaras Municipais. Foi produzido comunicado 
para publicação no estado de São Paulo contendo diretrizes 
para o assunto. 

TR02 - PRAGUICIDAS: AVALIAÇÃO DE RISCO 
PELO AGENTE PÚBLICO

BehReNS, k.G.A.1

1. CPT - Consultor em Patologia e Toxicologia (R. Visc. Ouro 
Preto 34, Botafogo-RJ, 22250-180)

Introdução: Cabe à Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) regulamentar e fiscalizar em nível federal 
os produtos que envolvem risco à saúde publica no Brasil. 
A Anvisa colocou em consulta pública uma proposta (cP 
02/2011) para implementar formalmente a avaliação de 
risco (AR) humano no processo de registro de praguicidas, 
de forma similar como anteriormente para praguicidas do-
missanitários (RDC 326/2005).

Objetivo: Verificar a abrangência e deficiências da CP 
02/2011 em relação à AR, exclusive aspectos de identifica-
ção de perigo, com a finalidade de fornecer subsídios para 
melhorias e futuros estudos.

Metodologia: Levantamento de leis, regulamentações 
e diretrizes visando o uso seguro de praguicidas; análise 
e identificação dos conceitos e métodos do sistema de AR 
empregados e recomendados em países desenvolvidos e pela 
organização Mundial de Saúde; comparação dos conceitos e 
métodos com aqueles propostos pela Anvisa.

Resultados: Foram constatados a falta da AR agudo 
dietético como também do risco agregado de substâncias 
com modo de ação similar e cumulativo de origem diversa 
(presente na dieta e no ambiente) causado pelos praguicidas. 
o cálculo do risco dietético crônico não abrange pessoas com 
peso abaixo do padrão de 60 kg, mas com exposição muito 
maior, como por exemplo crianças. Não foram definidos 
adequadamente o processo formal de caracterização do risco 
e a garantia da divulgação integral do seu resultado. 

Discussão: Para garantir a segurança alimentar, ocupacio-
nal e residencial da população e alcançar o estado da ciência é 
indicado sanar as questões aqui apresentadas. o processo de 
AR a ser implementado deve se basear em critérios científi-
cos atuais e em procedimento livre de conflitos de interesse. 
Para ser percebido como tal e garantir à sociedade o direito 
de participar e decidir sobre a utilização dos praguicidas, o 
resultado merece divulgação integral, incluindo aspectos de 
insegurança. Sugere-se incrementar os dados de consumo 
de alimentos no Brasil e, na falta destes, a inclusão do fator 
x10 de segurança como medida de prevenção, refletindo o 
consumo maior por crianças (x3) e a diferença entre consumo 
individual e a média da população (x7). Indica-se a divulgação 
dos resultados gerados para praguicidas domissanitários. 
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TR03 - EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO BENZENO 
REVISITADA: HISTÓRICO NO BRASIL, NOVOS 
PARADIGMAS INTERNACIONAIS E O ESTABELE-
CIMENTO DE VALORES LIMITE DE EXPOSIÇÃO 
AOS AGENTES CARCINOGÊNICOS

MoRAeS, A.c.L.1; BARBoSA, e.M.1; FeRReIRA, 
J.B.G.1; BARceLLoS, G.v.1

1. CCIn/HUAP/UFF - Universidade Federal Fluminense (R. 
Marquês do Paraná, 303, 3º andar, frente, Centro, Niterói, RJ)

Introdução: No Brasil, o Acordo Nacional do Benzeno, 
fruto de um contexto sócio-histórico e técnico-político e 
decorrente de negociação tripartite (governo, empresas e tra-
balhadores), foi assinado em setembro de 1995. os produtos 
deste Acordo serviram de subsídios para a legislação trabalhista 
nacional do benzeno e trouxe ganhos para a higiene e saúde 
do trabalhador, incluindo o estabelecimento do vRT (valor de 
Referência Tecnológico) baseado na legislação alemã da época. 
Atualmente, novos paradigmas têm sido amplamente discuti-
dos no mundo entre toxicologistas, instituições reguladoras e 
demais atores envolvidos no tema, com reflexos regulatórios. 
No Brasil há a necessidade de se iniciar esta discussão.

objetivo: Fomentar a discussão no Brasil sobre os no-
vos paradigmas na avaliação da exposição e caracterização 
do risco carcinogênico e da revisão da legislação nacional, 
especialmente relacionada ao benzeno.

Metodologia: estudo descritivo incluindo revisão de litera-
tura científica dos últimos 10 anos nas bases de dados Medline 
e Science Direct, sobre carcinogenicidade, avaliação de risco 
carcinogênico, exposição ocupacional e ambiental ao benzeno, 
além de levantamento da evolução regulatória na europa e 
América do Norte relacionada à exposição ocupacional ao ben-
zeno, do cenário de negociação tripartite e legislação nacional.

Resultados: Desde o estabelecimento do Acordo do Ben-
zeno em 1995, a comissão Nacional Permanente do Benzeno 
(cNPBz) e os órgãos reguladores não rediscutiram seus 
critérios de avaliação e caracterização do risco. o dogma tra-
dicionalmente aceito de que não é possível o estabelecimento 
de valores limite para agentes carcinogênicos genotóxicos tem 
sido alterado pelo resultado de novos estudos. A metodologia 
proposta pela uSePA (uS environmental Protection Agency) 
traz a quebra de paradigma entre avaliação de risco carcinogê-
nico e não-carcinogênico e a introdução dos conceitos como 
MOA (Mode of Action), dose de benchmark e eventos-chave 
que tem sido amplamente apropriado pelas instituições de 
pesquisa, regulação, toxicologistas e demais profissionais en-
volvidos na avaliação de risco. Na união européia, o comitê 
Científico de Limites de Exposição Ocupacional-Scientific 
Comittee on Occupational Exposure Limits–SCOEL- tem 
discutido sobre risco ocupacional de agentes carcinogênicos, 
incluindo o benzeno, com base científica para o estabeleci-
mento dos limites. A Diretiva 2004/37/CE da União Euro-
péia estabelece para os países-membro limites de exposição 
ocupacional para carcinogênicos, incluindo o benzeno. A 
Alemanha estabeleceu um novo sistema de valores Limites 
Ocupacionais quantitativos, abandonando o VRT desde 2004.

Discussão: o cenário internacional mudou desde o Acordo 
e os autores consideram que há a necessidade de rediscutir 
amplamente os critérios de avaliação da exposição e da 
caracterização do risco ocupacional ao benzeno no Brasil.

TR04 - PROPOSTA PARA SELEÇÃO DE DOSES NO 
TESTE DO MICRONÚCLEO

SILvA, L.F.N.1; RoSSI, A.A.1; SouZA, R.A.1;  
vIToRASSo, M.e.k.1; ReIS, R.G.1; FAGuNDeS, P.M.1; 
PeSTANA, c.B.1

1. Tecam Laboratórios - Tecam Tecnologia Ambiental Ltda (Rua 
Fábia, 59 - Vila Romana - São Paulo/SP - 05051-030)

Introdução: Para a realização do Teste de Micronúcleo 
de acordo com a norma oecD 474 (1997), é necessária a 
avaliação prévia da toxicidade para determinação da máxima 
dose tolerada (MTD). O teste de toxicidade deve ser reali-
zado em animais da mesma espécie, tratados pela mesma 
via e, quando não há informação de diferença de toxicidade 
entre os sexos, deve ser realizado com animais de ambos 
os sexos. De acordo com a norma OECD 474 (1997), se 
não forem observadas diferenças substanciais de toxicida-
de entre os sexos dos animais testados preliminarmente, o 
estudo definitivo pode ser realizado com apenas um sexo, 
geralmente machos. Isso porque diversos estudos relatam 
que camundongos machos são mais sensíveis à indução de 
micronúcleos do que as fêmeas. 

objetivo: Recentemente, a ANvISA solicitou que os 
estudos de Micronúcleo deveriam ser realizados utilizando-
-se os dois sexos, pois os resultados obtidos em apenas um 
gênero não refletiriam o potencial mutagênico dos diferentes 
produtos. 

Metodologia: Para comparar a toxicidade entre machos e 
fêmeas e verificar a possibilidade de usar um sexo no Teste 
do Micronúcleo, foram testados 71 produtos no nosso labo-
ratório (63 formulados e 8 técnicos), utilizando um total de 
1056 animais (528 machos e 528 fêmeas). Um esquema de 
doses pré-fixadas foi empregado para definir a máxima dose 
tolerada (MDT)

Resultados: Nos 71 produtos testados, não se observou 
diferença substancial na toxicidade quando os dois sexos fo-
ram comparados. Esses resultados confirmam a hipótese que 
não há diferença de toxicidade entre sexos para a maioria dos 
ingredientes ativos. Quando ocorre diferença entre os gêne-
ros, trata-se de exceção amplamente divulgada na literatura. 

Discussão: considerando-se os resultados apresentados, 
outros estudos já publicados e a tendência internacional de 
redução do número de animais nos testes toxicológicos, suge-
rimos a utilização de apenas camundongos machos no Teste 
do Micronúcleo para a avaliação do potencial mutagênico 
da substância-teste. 

Agência de Fomento: TecAM TecNoLoGIA AM-
BIeNTAL LTDA
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TR05 - ESTUDO DA SUBNOTIFICAÇÃO DE INTO-
XICAÇÃO ALCOÓLICA DOS CASOS ENCONTRA-
DOS PELO MÉTODO DE BUSCA ATIVA

SILvINo, M.c.S.1; GuAZI, T.e.1; cALvoSo, L.B.1; 
oLIveIRA, M.L.F.1; BeLLASALMA, A.c.M.2; RoSA, 
N.M.2; BALLANI, T.S.L.2

1. UEM - Universidade Estadual de Maringá (Av. Colombo, 
Nº5790 CEP 87020-900)
2. HUM - Hospital Universitário Regional de Maringá (Universi-
dade Estadual de Maringá (UEM), Maringá-PR, Brasil)

Introdução: O Centro de Controle de Intoxicações de 
Maringá (ccI) é um órgão de assessoria e consultoria na área 
de urgências toxicológicas do Hospital Universitário Regional 
de Maringá (huM) que fornece informações e acompanha a 
evolução clínica de casos de intoxicação da região noroeste 
do Paraná. O projeto de extensão Toxicovigilância: Busca 
Ativa no HUM teve início em 2005, com a participação de 
acadêmicos de enfermagem e Psicologia. A busca ativa é 
realizada nas unidades de internação do huM e as informa-
ções são obtidas diretamente dos prontuários hospitalares e 
das fichas de pronto atendimento.

objetivo: Apresentar os resultados obtidos pelo proce-
dimento de busca ativa de casos de intoxicação no HUM 
no período 2005 a 2010, caracterizando o perfil dos casos 
“subnotificados”.

Metodologia: Realizado levantamento de dados nos 
relatórios anuais do Projeto, sendo analisadas as variáveis: 
circunstância, sexo, faixa etária, diagnóstico, agente causal 
da ocorrência, escolaridade e cidade de residência do paciente 
notificado.

Resultados: Foram encontrados 524 casos a principal 
circunstância foi a Intoxicação Alcoólica Crônica, com 412 
casos (78,60%),sendo 430 deles (82,06%) do sexo masculino. 
A faixa etária predominante nos casos encontrados foi de 40-
59 anos com 218 notificações (41,60%), sendo os pacientes 
majoritariamente originários de Maringá, 316 indivíduos 
(60,30%), e de Paiçandu, 22 indivíduos (4,20%). O nível de 
escolaridade dos pacientes notificados foi em sua maioria de 
ensino fundamental incompleto, com 195 casos (37,21%). 
Quanto ao agente causal, os principais encontrados foram: 
etanol, com 453 notificações (86,45%) e drogas ilícitas com 
22 notificações (4,20%). Os diagnósticos médicos mais 
encontrados foram doenças do tratogastrointestinal com 78 
casos (14,89%) e traumas com 58 casos (11,07%).

Discussão: A partir da análise dos dados apresentados, 
conclui-se que o perfil dos casos notificados pelo processo 
de busca ativa é de indivíduos do sexo masculino, com fai-
xa etária de 40-59 anos, que fazem uso crônico de bebida 
alcoólica, tendo como diagnóstico as doenças do tratogas-
trointestinal e álcool.

TR06 - LEVANTAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES DE 
INTOXICAÇÃO POR RODENTICIDAS PELA LIGA 
ACADEMICA DE TOXICOLOGIA (CEATOX/IBB/
UNESP) ENTRE 2006/2009

TEIXEIRA, C.T.1; chAGuRI, J.L.1; chAGAS, A.S.1; 
coNceIção, I.A.1; DINIZ, B.B.1; ceSARINo, v.D.o.1; 
ALMeIDA, A.A.1; coRDeLLINI, S.1

1. UNESP - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita 
Filho (Centro de Assistência Toxicologica - IBB Distr. Rubião 
Junior s/n Botucatu SP)

Introdução: Rodenticidas são produtos registrados ou 
clandestinos, utilizados para combater e eliminar ratos e seus 
semelhantes, em domicílios, embarcações, recintos e lugares 
de uso público, contendo substâncias que apresentam grande 
risco de exposição e acidentes, particularmente os clandesti-
nos, desde a obtenção da matéria-prima e da sua formulação 
até sua utilização.

Objetivo: Verificar o perfil das intoxicações por roden-
ticidas registradas pela Liga Acadêmica de Toxicologia no 
período de janeiro de 2006 a dezembro de 2009.

Metodologia: Levantamento do numero total de ocor-
rências para rodenticidas, considerando-se os princípios 
ativos, sexo, faixa etária, circunstância da intoxicação e via 
de exposição.

Resultados: Foram 57 ocorrências por rodenticidas, 
associadas ou não a outros agentes. os rodenticidas mais 
observados foram os dicumarínicos e carbamatos, com 50,9% 
e 31,6% do total respectivamente, as outras substâncias soma-
ram 17,5%. Foram notificados 27 casos (47,4%) para o sexo 
feminino e 25 casos (43,8%) para o sexo masculino além de 
4 (8,8%) que tiveram o sexo ignorado. A faixa etária dos 30 
aos 39 anos foi a predominante (35%), seguido do grupo de 
pessoas de 20 a 29 anos (22,8%). A causa mais comum de 
intoxicação foi a tentativa de suicídio, com 63,1% dos casos. 
em todos os casos a via de administração foi oral.

Discussão: os resultados demonstram a importância em 
estratégias de maior controle na comercialização e fiscali-
zação, envolvendo treinamento e capacitação dos agentes 
envolvidos e na prevenção das intoxicações por rodenticidas. 
Neste sentido, os centros de assistência toxicológica, como o 
CEATOX-IBB-UNESP, são imprescindíveis na divulgação 
dos conhecimentos, atividades preventivas e assistenciais, 
interagindo de forma permanente para o bem-estar da co-
munidade. 

Apoio financeiro: Ciência na UNESP; PROEX e CEA-
TOX-IBB-UNESP. 

Agência de Fomento: PROEX , Ciência na UNESP, CE-
ATOX - IBB UNESP. 
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TR07 - PERFIL DAS NOTIFICAÇÕES REGISTRA-
DAS PELA LIGA ACADEMICA DE TOXICOLOGIA–
LAT–CEATOX IB-UNESP-BOTUCATU–2008/09

TEIXEIRA, C.T.1; chAGuRI, J.L.1; ALMeIDA, A.A.1; 
coRDeLLINI, S.1

1. UNESP - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita 
Filho (Centro de Assistência Toxicologica IBB Distr. de Rubião 
Junior s/n Botucatu -SP)

Introdução: A Liga Acadêmica de Toxicologia é um pro-
jeto institucionalizado com 28 anos de atividade ininterrupta, 
da qual participam alunos dos cursos de Medicina, Biologia, 
Biomedicina, enfermagem e Medicina veterinária da uNeSP, 
Campus de Botucatu, prestando informações tóxico-farma-
cológicas em regime de plantão, para profissionais da saúde 
e comunidade.

objetivo: Formar agentes multiplicadores entre os gra-
duandos no tema tóxico-farmacologia. Alimentar o banco 
de dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-
-Farmacológicas (SINITOX).

Metodologia: A LAT é composta por 6 alunos. os candida-
tos são selecionados tendo como pré-requisito Farmacologia 
e, através de prova escrita e testes psicológicos, qualificados 
através de um curso preparatório de extensão e do estagio 
supervisionado intensivo sobre atendimento e gerenciamento 
do banco de dados em Toxicologia Clínica.Os integrantes 
utilizam, como base bibliográfica: monografias, compêndios, 
manuais, protocolos, “links” e ”sites” de toxicologia, entre 
outros. São atendidos por telefone casos de intoxicação e 
exposição, passando a conduta para fins diagnósticos e/ou de 
tratamento. Além de apoio a outros centros de informações to-
xicológicas. Os atendimentos são registrados em “livro-ata”, 
em ficha individual de notificação, depois de revisado pelo 
supervisor segue notificação para SINITOX. Os atendimen-
tos são supervisionados por um médico, dois farmacêuticos 
e um Biólogo/pesquisador. o horário de atendimento nos 
dias úteis é das 18:00 às 7:00 horas e 24 horas nos finais de 
semana e feriados. 

Resultados: Durante os anos de 2008 e 2009, foram feitos 
362 atendimentos e as circunstâncias mais relatadas foram 
Acidente Individual (49%) e Tentativa de Suicídio (29%), 
sendo os agentes tóxicos de maior expressão, Medicamentos 
(31%), Agrotóxicos (16%), Rodenticidas (12%), Produtos 
Químicos Industriais (10%) e Domissanitários (10%). Parti-
cipação no 17o congresso Médico Acadêmico da uNeSP-
-Botucatu-SP e 5º Congresso de Extensão Universitária da 
UNESP - PROEX.

Discussão: Assim o presente trabalho traz uma con-
tribuição importante na redução das ocorrências e/ou das 
conseqüências das intoxicações, além de contribuir com 
informações para o banco de dados de notificações e ainda, 
contribuir efetivamente para a formação profissional de alu-
nos de vários cursos da área da Saúde oferecidos pela uNeSP. 

Apoio financeiro: Ciência na UNESP; PROEX e CEA-
TOX-IBB-UNESP. 

Agência de Fomento: PROEX - Ciência na UNESP, 
CEATOX -IBB UNESP

TR08 - DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO DE 
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DE PERIGO À 
SAÚDE PARA IMPLEMENTAR O GLOBALLY HAR-
MONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND 
LABELLING OF CHEMICALS(GHS) E EUROPEAN 
UNION´S REGISTRATION, EVALUATION AND AU-
THORIZATION OF CHEMICALS(REACH)

FIoR, B.v.v.1; DeNoBILe, M.1; JAcoBSoN, c.2; Sko-
GLuND, R.2

1. 3M do Brasil - 3M do Brasil (Sumaré, São Paulo, Brasil)
2. 3M Corp. Headquarter - 3M Corporate Headquarters (Saint 
Paul, Minnesota, United States)

Introdução: A produção e o uso de produtos químicos são 
fundamentais no desenvolvimento econômico mundial, po-
rém, estes produtos podem representar risco à saúde humana 
e ao meio ambiente se não forem utilizados adequadamente. 
visando a segurança no manuseio de produtos químicos, o 
GhS está sendo implementado no Brasil, através das normas 
ABNT NBR 14725. Além disso, a exportação de produtos 
para a europa está sujeita a rigorosa regulamentação ReAch. 
Tanto o GHS quanto o REACH requerem dados toxicológicos 
com maior resolução que as regulamentações existentes. 

objetivo: o objetivo deste trabalho foi desenvolver um 
processo padrão para criar Perfil de Perigo à Saúde (PPS) de 
substâncias químicas utilizadas na 3M para implementação 
do GhS e ReAch. 

Metodologia: Para a criação do PPS, priorizaram-se as 
substâncias químicas de maior relevância na 3M. Os dados 
toxicológicos para cada substância química foram obtidos 
através da seguinte estratégia pesquisa: Nível 1: Dados com-
preensíveis e abrangentes, revisados por pares, obtidos de 
fontes confiáveis, oficiais e atualizadas, por exemplo, ECHA 
e IARc. Nível 2: outras fontes fatuais e de fácil acesso, por 
exemplo, CHEMINFO e US EPA. Nível 3: Outras fontes 
confiáveis e atualizadas e dados bibliográficos, por exemplo, 
artigos científicos via TOXNET, MSDS de matérias primas 
e TScA. 

Resultados: Nos últimos cinco anos foram criados os 
Perfis de Perigo à Saúde (PPS) para setecentas substâncias 
químicas utilizadas pela 3M. 

Discussão: A implementação deste processo de negócios 
viabilizou a determinação dos dados toxicológicos e os 
perigos associados às substâncias químicas dos produtos 
3M de acordo com os critérios do GHS e REACH. Os PPS 
permitiram realizar determinação de perigo, análise de risco 
e atualização dos documentos de comunicação de perigo, tais 
como, Ficha de Informações de Produtos Químicos e dizeres 
de rotulagem para os produtos 3M de acordo com os critérios 
do GhS e ReAch.
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TR09 - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO POTEN-
CIAL DE IRRITAÇÃO/CORROSÃO OCULAR DOS 
AGROTÓXICOS: ANÁLISE DE UM CASO

RoDRIGueS, R.1; AGuIRRe, A.c.1; RoMeo, L.L.1

1. Syngenta - Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. São Paulo/SP, 
Brasil (rose.rodrigues@syngenta.com)

Introdução: o teste in vivo para avaliar o potencial de 
irritação/corrosão ocular em coelhos é requerido interna-
cionalmente para o registro dos agrotóxicos, mesmo que 
variados aspectos desse estudo tem sido e continuam sendo 
questionados. A relevância dos resultados é interpretada 
de modo extremamente diverso por diferentes autoridades 
regulatórias no mundo, o que demonstra a disparidade entre 
os critérios quanto à consistência e o valor da informação 
obtida com o estudo. 

Objetivo: Exemplificar o mencionado acima através da 
classificação do produto SYN1. 

Metodologia: Análise dos resultados do estudo de irrita-
ção/corrosão ocular para o produto SyN1, conduzido aten-
dendo a metodologia da OECD 405 (2002) e classificação 
dos resultados segundo os critérios usados pela GhS e pela 
ANvISA. 

Resultados: o SyN1 foi desenvolvido visando diminuir 
o potencial de irritação ocular de um produto homólogo exis-
tente no mercado. Para atender a este objetivo foi realizada 
uma detalhada análise dos componentes e suas concentra-
ções. o resultado do estudo em coelhos in vivo, demonstrou 
que o objetivo foi atingido. Porém, ao aplicar os diferentes 
critérios de classificação, observou-se que o SYN1 pode ser 
considerado ‘extremamente irritante’ (Portaria 03/92-MS) ou 
‘não irritante, não requer classificação’ (GHS). Tal diferença 
surge da variada relevância que as autoridades regulatórias 
outorgam aos resultados obtidos no teste. esta análise per-
mitiu evidenciar que dentre as discrepâncias, as mais críticas 
são a consideração ou não consideração do grau dos efeitos 
oculares observados e do número de animais afetados. Atu-
almente, coexistem globalmente classificações ‘qualitativas’ 
que consideram os efeitos per se independentemente da sua 
severidade e do número de animais afetados, e classificações 
‘quantitativas’ que concedem diferente relevância aos efeitos 
oculares segundo o grau e o número de animais afetados. 
Isto determina que um mesmo produto, neste caso o SyN1, 
segundo o país de registro, obtenha classificações opostas.

Discussão: Fica demonstrada a necessidade de harmoni-
zar critérios e favorecer um consenso global, para evitar tais 
diferenças nas classificações dos agrotóxicos que causam 
desencontro de informação, prejudicando a comunicação e 
entendimento do trabalhador. 

TR10 - ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DOS CASOS DE 
INTOXICAÇÃO COM AGROTÓXICOS NO BRASIL

RoDRIGueS, R.1; AGuIRRe, A.c.1; RoMeo, L.L.1

1. Syngenta - Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. São Paulo/SP, 
Brasil (ana_carolina.aguirre@syngenta.com)

Introdução: o Brasil é atualmente uma das nações com 
maior desenvolvimento agrícola no mundo. esse desenvol-
vimento levou a um incremento do uso dos agrotóxicos, 
evidenciado pelo maior volume de vendas. este fato poderia 
implicar uma maior exposição do trabalhador. Sendo a saúde 
do agricultor uma das nossas maiores preocupações, monito-
ramos as intoxicações com agrotóxicos registradas nos bancos 
de dados nacionais e realizamos uma análise comparativa. 

Objetivo: Apresentar e discutir o registro das intoxicações 
por agrotóxicos e avaliar em comparação com o aumento do 
volume das vendas.

Metodologia: Análise dos dados oficiais divulgados pelo 
Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas 
(Sinitox) que representam o total das intoxicações registra-
das no país, e os dados de volume de vendas de agrotóxicos 
divulgadas pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos 
para Defesa Agrícola (Sindag), no período de 2004 - 2008. 

Resultados: 472.570 intoxicações foram registradas no 
Sinitox, entre 2004 e 2008. Desse total, 27.721 foram cor-
relacionadas aos agrotóxicos, representando apenas 6% das 
intoxicações desse período. Foi evidenciado que os casos 
relacionados aos agrotóxicos decresceram de 5.937 – 7% do 
total (2004) para 4074 – 4% do total (2008). Essa redução 
das intoxicações com agrotóxicos foi observada no mesmo 
período em que foi registrado um aumento simultâneo das 
vendas destes produtos na ordem de 40%. Esse maior volume 
de vendas reflete um incremento do uso dos agrotóxicos e uma 
maior exposição do trabalhador. Portanto, pode conclui-se 
que uma maior exposição aos agrotóxicos associou se com 
uma diminuição dos casos de intoxicação. Essa associação 
precisa ser estudada e analisada com o objetivo de entender 
quais foram os fatores que determinaram a redução dos casos 
de intoxicação simultaneamente ao aumento das vendas e, 
portanto do uso e da exposição aos agrotóxicos. Um estudo 
estratégico dos aspectos relatados que aportem dados e apren-
dizados permitiria que novas políticas possam ser adotadas 
pela industria e pelo governo visando diminuir ainda mais os 
casos de intoxicação por agrotóxicos apesar do incremento 
das vendas.

Discussão: A diminuição dos casos de intoxicação com 
agrotóxicos foi possível, apesar do incremento das vendas 
e uso desses produtos. Urge a identificação dos fatores que 
determinaram essa realidade. 
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TR11 - PROPOSTA PARA A ADEQUAÇÃO DA  
AVALIAÇÃO DO RISCO TOXICOLÓGICO DE  
RESÍDUOS DE PRAGUICIDAS EM ALIMENTOS

cAZARIN, k.c.c.1; AGuIRRe, A.c.1; PRANDo, J.1; 
GIMeNeZ, W.e.M.1; TRevISAN, R.M.S.1; SchMIDT, 
S.c.T.1; FRANçA, I.v.k.1; PALMA, S.S.1; PATINO, X.1

1. ANDEF - Agência Nacional de Defesa Vegetal (R. Cap Antonio 
Rosa, 376, São Paulo-SP)

Introdução: A avaliação do risco toxicológico na dieta 
é um processo sistemático que visa garantir a segurança da 
população quando da ingestão em longo prazo de resíduos 
de praguicidas presentes em alimentos tratados no período 
pré e pós-colheita. A Organização Mundial da Saúde define 
critérios a serem utilizados internacionalmente para deter-
minar se os níveis de LMR estabelecidos não resultarão em 
um consumo de resíduos que ultrapasse a Ingestão Diária 
Aceitável- IDA. A Agência Nacional de vigilância Sanitária-
-ANvISA já adota o processo de avaliar a segurança da dieta 
com base na adoção da IDA e comparação com a Ingestão 
Diária Máxima Teórica Nacional-IDMTN com a finalidade 
de estimar o risco com base na toxicidade do ingrediente 
ativo e na exposição estimada a partir do Limite Máximo de 
Resíduos- LMR e dos dados de consumo nacional disponi-
bilizados pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística- 
IBGE através da Pesquisa de Orçamento Familiares – POF.

objetivo: Apresentar uma proposta para melhoria do 
procedimento já adotado no país através da definição de cri-
térios em legislação específica, conforme sugestões descritas 
nesse trabalho.

Metodologia: Pesquisa bibliográfica de procedimentos 
adotados por Instituições internacionais na avaliação do risco 
na dieta e análise comparativa com procedimentos Nacionais 
estabelecidos pela ANvISA. 

Resultados: Os dados de toxicidade e exposição adotados 
representam muitas vezes não o parâmetro mais adequado 
para o processo, mas sim o mais restritivo. Atualmente são 
adotados parâmetros de consumo alimentar que superestimam 
a ingesta diária estabelecida nas pesquisas disponíveis, como 
é o caso do feijão, laranja e suas variedades. A IDA adotada 
em nível Nacional, que é o parâmetro de toxicidade consi-
derado, não traz a rigor referência de sua origem ou NoAeL 
e Fator de Segurança considerados em sua determinação.

Discussão: o uso das informações disponíveis tanto 
dos estudos toxicológicos para definição da IDA, quanto 
dos dados de consumo nacional de alimentos para definir a 
exposição da população, deve ser aprimorado e melhor de-
finido para representar de maneira mais realista a segurança 
alimentar aos resíduos de Praguicidas.

TR12 - TOXICOCINÉTICA: SUA UTILIZAÇÃO 
PARA MELHORAR A AVALIAÇÃO DO PERIGO E 
RISCO DOS AGROTÓXICOS

PeFFeR, R.1; STeveNS, A.2; AGuIRRe, A.c.3; RoMeo, 
L.L.3

1. Syngenta - Syngenta Crop Protection (LLC, Greensboro, NC 
USA)
2. Syngenta - Syngenta Ltd. (Jealott’s Hill, Berkshire, UK)
3. Syngenta - Syngenta Proteção de Cultivos (São Paulo/SP, 
Brazil)

Introdução: A toxicocinética (TK) desempenha um papel 
fundamental no registro de novos produtos na indústria far-
macêutica. A Syngenta está usando e aplicando os mesmos 
princípios no desenvolvimento e avaliação da segurança de 
agrotóxicos com o objetivo de obter informação mais exata 
com relação à dose interna, seu papel na relação dose-resposta 
e nas avaliações de risco, sendo que doses excessivamente 
altas podem induzir respostas tóxicas irrelevantes devido à sa-
turação dos processos de absorção, metabolismo ou excreção. 

objetivo: Ilustrar como a Tk ajuda na seleção de doses 
adequadas para os estudos toxicológicos de longo prazo

Metodologia: Análise dos parâmetros Tk obtidos dos 
estudos subcrônicos para os Compostos #1 e #2.

Resultados: No estudo subcrônico em ratos machos, o 
Composto#1 foi administrado na dieta em doses de 0, 50, 
500, 3000 e 6000 ppm e as concentrações plasmáticas foram 
medidas no dia 4 às 7:00 horas, quando tinham sido alcan-
çados níveis estáveis. O gráfico da concentração versus dose 
mostrou que existe uma relação linear entre as concentrações 
plasmáticas e a dose administrada, de 50 a 3000 ppm, mas em 
6000 ppm não conseguiu alcançar níveis plasmáticos maiores 
do que em 3000 ppm. O método de regressão não-linear 
mostrou uma relação não linear estatisticamente significati-
va (p < 0,0001) em 6000 ppm, mas não nas doses iguais ou 
menores que 3000 ppm. Entretanto, o Composto#2, testado 
em camundongos e ratos (até 600 ppm em camundongos e até 
1500 ppm em ratos), apresentou claramente, nos dados TK, 
uma maior concentração plasmática versus dose administrada, 
em ratos fêmeas do que em ratos machos.

Discussão: Composto#1: o uso de doses maiores que 
3000 ppm não se justifica, devido à saturação dos processos, 
provavelmente da absorção, o que resulta em uma cinética não 
linear. Composto#2: os dado TK mostraram uma correlação 
com a diferença de toxicidade observada nos estudos entre 
ambos os sexos. Esses exemplos demonstram a utilidade dos 
dados TK para o desenho experimental e a seleção das doses 
para os estudos toxicológicos de longo prazo.

Agência de Fomento: Syngenta
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TR13 - O DESAFIO DA INFORMAÇÃO EM TOXI-
COVIGILÂNCIA

GANDoLFI, e.1

1. CVS-SP - Centro de Vigilância Sanitária SES-SP (Centro de 
Vigilância Sanitária SES-SP - São Paulo)

Introdução: o estado da arte em relação ao registro dos 
dados de intoxicações e eventos toxicológicos no Brasil não é 
favorável a uma boa compreensão das ocorrências. o Núcleo 
de Toxicovigilância do CVS-SP passou a consolidar e analisar 
a informação possível de ser analisada, fornecendo estatísticas 
para uso dos profissionais de saúde e gestores, considerando 
que o Sistema Estadual de Toxicovigilância (SETOX), que 
coordena, tem como atribuição coletar, compilar, consolidar, 
analisar e divulgar os casos de intoxicação e envenenamento 
ocorridos no estado de São Paulo segundo a Resolução SS 
nº 78/2002

objetivo: Análise do funcionamento do sistema de infor-
mação em toxicovigilância.

Metodologia: Foram sistematizados os dados dos casos 
atendidos pelos CEATOX paulistas, do SIH, e do SINAN. 
No caso dos dados dos CEATOX foi necessário construir 
um Banco de dados específico, consolidar os dados dispo-
nibilizados por eles, ano a ano e nas variáveis compatíveis. 
Utilizou-se o Capítulo 19 da CID-10, Lista de Morbidade: 
envenenamento por drogas e substâncias biológicas, efeitos 
tóxicos de substância de origem principalmente não-medici-
nal.Foram analisadas as limitações dos registros. 

Resultados: No Banco dos CEATOX paulistas de 1991 a 
2000 encontrou-se 128.769 casos humanos, e de 1999 a 2007, 
241.549 casos humanos, com o mesmo número de centros. 
Observou-se: média anual de 25.000 casos humanos, 1º agen-
te tóxico relacionado a medicamento, 2º agrotóxico, 3º do-
missanitário. Na série histórica das internações relacionadas 
a eventos toxicológicos no período 1999-2009, observou-se 
dados anuais entre 7000 e 9000 casos humanos, com 1949 
óbitos, e média de taxa de mortalidade de 2,13. O SINAN 
que começa a operar, registrou em 2007 e 2008, 4094 e 6011 
respectivamente, trazendo uma dificuldade de análise dos 
agentes tóxicos muito grande, devido ao desconhecimento e 
a dificuldade do registro da informação. Os sistemas mostram 
o maior número de casos relacionados a eventos agudos, e 
quando se obtém circunstâncias as de maior número de casos 
são acidentes e tentativas de suicídio. Nos dados do SINAN 
já se observam os dados de drogas de abuso e ambulatoriais.

Discussão: estas análises, mesmo que parciais, demons-
tram que o SuS está atendendo esta demanda, embora nestes 
bancos sejam percebidos os eventos agudos. os eventos 
toxicológicos são problema de saúde pública, agudos e crôni-
cos, necessitando a implementação e o investimento técnico, 
político e de recursos. conclusão:esta informação, em con-
junto com outras informações em vigilância, tem auxiliado o 
estabelecimento de prioridades e o planejamento das ações. 
Sugere-se que se busque a integralidade em contraposição à 
fragmentação no registro das informações, viabilizando que o 
conjunto possa desenvolver suas análises específicas a partir 
do registro único das informações. 
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FO01 - IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS SINTÉTICAS 
DO MDMA: UMA FERRAMENTA PARA A IDENTI-
FICAÇÃO DA ORIGEM DOS COMPRIMIDOS DE 
ECSTASY APREENDIDOS NO RIO DE JANEIRO

ALveS, e.A.1,2; SoDRÉ, M.L.3; oLIveIRA, A.S.2; oLI-
veIRA, e.R.2; FReIRe, A.S.5; SANTeLLI, R.e.4; SABI-
No, B.D.2

1. FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz (Av. Brasil, 4365 - Man-
guinhos, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
2. ICCE - Instituto de Criminalística Carlos Éboli (Rua Pedro I, 
28 - Praça Tiradentes, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
3. UNIPLI - Universidade Plínio Leite (Av. Visconde do Rio Bran-
co, 123 - Centro, Niterói, RJ, Brasil)
4. UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (Av. Briga-
deiro Trompwski, s/ nº - Cid. Universitária, Rio de Janeiro, RJ, 
Brasil)
5. UFF - Universidade Federal Fluminense (Alameda Barros 
Terra, s/ nº - Campus do Valonguinho, Niterói, RJ, Brasil)

Introdução: O Ecstasy é o nome popular dado à substância 
química 3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA). Farma-
cologicamente tem efeitos semelhantes aos das anfetaminas 
sendo responsável por efeitos distintos como aumento da 
vigília, aumento da sensação de prazer, entre outros. o ecs-
tasy é vendido ilicitamente como comprimidos de grande 
variedade de símbolos e cores e conteúdos extremamente 
variáveis. As principais rotas sintéticas do MDMA são as 
reduções onde há variação apenas do metal catalisador, a 
síntese de Leuckart e a bromação do safrol. A identificação 
dessas substâncias que são marcadores de síntese permite 
definir qual a rota sintética utilizada para a síntese de MDMA 
daquele comprimido e, também é possível interligar tal sín-
tese com amostras apreendidas de laboratórios clandestinos 
de forma a juntar informações que permitam obter a origem 
daquele comprimido. 

objetivo: o presente trabalho objetiva analisar os princi-
pais sub-produtos de cada rota para a obtenção da principal 
rota utilizada na produção dos comprimidos vendidos no 
Rio de Janeiro. 

Metodologia: Foram analisados 32 comprimidos oriundos 
de apreensões da Polícia civil do estado do Rio de Janeiro 
e encaminhadas para análise no Icce. Dos comprimidos 
obtidos em cada apreensão foram pesados 30 mg que foram 
dissolvidos em tampão fosfato com ph 11,5. esta solução foi 
extraída com éter dietílico e em seguida evaporada. A seguir, 
o extrato foi analisado por Cromatografia Gasosa acoplada à 
espectrometria de Massas (cG-eM). 

Resultados: os principais sub-produtos encontrados fo-
ram o safrol, o piperonal, o piperonil álcool e a hidrastinina. 

Discussão: estes sub-produtos são comuns a praticamente 
todas as vias sendo a análise de sub-produtos orgânicos insu-
ficiente para a identificação final da rota de síntese. Análises 
complementares através da detecção de metais na amostra 
pela técnica de IcP-MS estão sendo realizadas para a eluci-
dação final da rota sintética utilizada.

FO02 - EXTRAÇÃO ACELERADA POR SOLVENTE 
PARA DETECÇÃO DE ANALITOS DA COCAÍNA/
CRACK EM AMOSTRAS DE MECÔNIO

MANTovANI, c.c.1; oLIveIRA, c.D.R.1; PARANhoS, 
B.A.P.B.1; DINIZ, e.M.A.2; yoNAMINe, M.1

1. FCF - USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas (Avenida 
Professor Lineu Prestes, 580 - bloco 13B)
2. HU - USP - Hospital Universitário (Avenida Professor Lineu 
Prestes, 2565)

Introdução: o abuso de cocaína/crack representa atual-
mente um dos principais problemas de saúde pública a ser 
enfrentado no Brasil, uma vez que as consequências da sua 
dependência podem promover diversos efeitos indesejáveis 
para o ser humano. A dependência de cocaína/crack verificada 
em mulheres grávidas pode levar a diversos distúrbios no 
crescimento e no desenvolvimento fetal. Devido ao sentimen-
to de culpa e medo de ações punitivas, mulheres raramente 
admitem terem utilizado drogas durante a gestação.

Objetivo: Como ferramenta de avaliação de exposição 
fetal a cocaína/crack, um método analítico foi desenvolvido 
visando à detecção de seus biomarcadores em amostras de 
mecônio. Dentre os analitos utilizados que podem ser detec-
tados em amostras de mecônio de recém-nascidos estão: a 
cocaína (coc) e o seu principal produto de biotransforma-
ção, benzoilecgonina (BZe), e a anidro-ecgonina metil éster 
(AeMe), produto da pirólise da cocaína (crack). Na etapa 
de preparação de amostras foi utilizada a técnica de extração 
acelerada por solvente (ASe) por ser uma técnica promissora 
para o preparo de amostras sólidas e semi-sólidas.

Metodologia: Uma alíquota de 500 mg de mecônio e 
2,4 g de diatomácea foram inseridas na célula extratora do 
equipamento ASE. Os padrões internos foram: COC-D3 e 
BZE-D3. A extração foi realizada utilizando solução tampão 
fosfato 0,1% pH=6, numa temperatura de 120•C e pressão 
de 1.500 psi. O extrato obtido foi submetido a uma extração 
em fase sólida (cartucho Bondelut™). os analitos foram 
identificados por cromatografia em fase gasosa acoplada a 
espectrometria de massas (Gc-MS).

Resultados: Os limites de detecção (LOD) foram de 40 
ng/g para AeMe, BZe e coc, e apresentaram boa linearidade 
na faixa de concentração estudada (40 ng/g– 1.500 ng/g), com 
coeficiente de correlação (r2) maior que 0,98.

Discussão: A ASe permitiu o uso de menores volumes de 
solventes orgânicos do que outros métodos descritos na lite-
ratura. o método desenvolvido, até o momento, demonstrou 
ser rápido, preciso, prático e sensível, podendo ser aplicado 
em amostras de mecônio de recém-nascidos com suspeita de 
exposição fetal à cocaína/crack. 

Instituição de fomento: cNPq/cAPeS
Agência de Fomento: cNPq/ cAPeS
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FO03 - PADRONIZACAO DE METODO ANALITICO 
PARA IDENTIFICACAO DE FLUNITRAZEPAM E 
DIAZEPAM EM SANGUE TOTAL, COM  
FINALIDADE FORENSE

yuGAR, F.c.2; SILvA, e.S.1

1. NTF-IML - Instituto Médico Legal (Rua Moncorvo Filho, 410 
- Butantã -SP)
2. UNICASTELO - Universidade Camilo Castelo Branco (Rua 
Carolina Fonseca - Itaquera)

Introdução: A Toxicologia Forense compreende a prática 
da aplicação da Toxicologia com propósitos legais. Neste 
contexto,o exame toxicológico deve ser capaz de detectar 
substâncias químicas exógenas presentes no objeto de perí-
cia. Logo, em muitos casos a determinação de fármacos em 
fluídos biológicos deve ser realizada para atender às neces-
sidades clínicas e toxicológicas. Em muitos casos,o principal 
agente tóxico são os benzodiazepínicos, que constituem um 
numeroso grupo de psicofármacos amplamente utilizados.

objetivo: Padronizar um método analítico,para a identi-
ficação de Flunitrazepam e Diazepam,em sangue total,com 
finalidade forense,realizado com as condições técnicas dis-
poníveis no Núcleo de Toxicologia Forense⁄IML-SP.

Metodologia: A 8 amostras de 10mL de sangue total, 
foram adicionados: 50μL de Diazepam 〈1mg⁄mlμ e 100μL de 
Flunitrazepam 〈100ng⁄ml〉 de modo a obter uma concentração 
de 5μg⁄mL e 1μg⁄mL respectivamente, 300μL de solução de 
NH4OH 20%, 30mL de Acetato de Etila, 10min. de agitação 
e 5min. de centrifugação. Posteriormente foi construída uma 
curva de calibração, com seus pontos determinados mediante 
a concentração tóxica que estes fármacos apresentam. Todas 
as amostras foram analisadas em um aparelho de cromato-
grafia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Arranjo 
de Diodos. Sendo utilizadas as seguintes condições cromato-
gráficas: Fase Móvel com solução de ácido fosfórico pH3,1 
e acetonitrila na proporção de 60%-40%; Coluna de sílica 
250x4 〈Purospher Star RP18〉; Fluxo 1mL⁄min; Temperatura 
da coluna de 25ºC e Tempo de análise de 30min. 

Resultados: Na escolha do solvente ideal para a extração 
líquido-líquido, o Acetato de Etila, comparado ao N-hexano 
e Éter:clorofórmio 〈1:2〉, mostrou maior eficiência por gerar 
menos ruídos na linha de base e melhor similaridade espectral 
entre padrão e adicionados. Para ajuste do ph ideal, o esco-
lhido foi o meio alcalino, pela adição de 300μL de NH4OH 
a 20%. A composição da Fase Móvel também influência de 
modo significativo nos resultados obtidos, sendo preconizado 
60%-40% de solução de Ácido fosfórico e Acetonitrila res-
pectivamente, por demonstrarem boa separação dos compo-
nentes.Com relação a agitação, o tempo de 10min. forneceu 
eficiência equiparável ao método de 40min. que até então era 
utilizado como rotina no laboratório. 

Discussão: o método proposto mostrou-se adequa-
do,quando aplicado numa faixa de concentração que 
abrange níveis de toxicidade dos compostos e possui boa 
resolução,com separação adequada dos picos das substâncias 
de interesse. e a utilização do detector de arranjo de diodos 
garante uma maior especificidade da análise, por cruzar duas 
informações importantes: tempo de retenção da substância 
com seu espectro de absorção de luz. 

FO04 - USO DE DROGAS POR MOTORISTAS DE 
CAMINHÃO NAS ESTRADAS DO VALE DO PARAÍ-
BA NO ANO DE 2010

SINAGAWA, D.M.1; oLIveIRA, k.c.B.G.2; SchMITZ, 
W.2; eNDo, L.G.1; yoNAMINe, M.3; ALMeIDA, R.M.3; 
TAkITANe, J.1; MuñoZ, D.R.1; LeyToN, v.1

1. FMUSP - Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (Avenida Doutor Arnaldo, 455 - Instituto Oscar Freire)
2. DPRF - Departamento da Polícia Rodoviária Federal (Ciro 
Soares de Almeida, 150)
3. FCF - USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP 
(Avenida Professor Lineu Prestes, 580)

Introdução: No Brasil, acidentes de trânsito são respon-
sáveis pela morte de 35.000 pessoas a cada ano. Diversos 
fatores, tais como o uso de substâncias psicoativas (SPA), 
a fadiga, a imprudência e o excesso de velocidade, são 
considerados fatores de risco para a ocorrência de aciden-
tes. O uso de SPA por motoristas profissionais brasileiros, 
principalmente os que trabalham no transporte de carga, é 
amplamente difundido devido fatores socioeconômicos, como 
dívidas pessoais, crise no setor de transportes e exigências 
de entrega de cargas em curto prazo.

Objetivo: Portanto, o objetivo desse estudo foi verificar 
o uso de drogas (anfetamínicos, canabinóides e cocaína) 
por caminhoneiros que trafegaram nas rodovias do vale do 
Paraíba no ano de 2010.

Metodologia: os caminhoneiros foram abordados pelos 
policiais rodoviários federais, informados do objetivo do 
estudo, assinaram o termo de consentimento livre e esclare-
cido e forneceram uma amostra de urina. As amostras foram 
submetidas à análise toxicológica realizadas em duas etapas, 
triagem por imunoensaio e confirmação por cromatografia 
gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC/EM).

Resultados: Foi constatado que de 149 amostras ana-
lisadas, 9,9% (n=15) foi positiva para alguma das drogas 
estudadas, sendo 3,3% (n=5) maconha, 1,3% (n=2) cocaína 
e 5,3% (n=8) anfetamina.

Discussão: Os resultados desse estudo confirmam a alta 
incidência de caminhoneiros que fazem uso de drogas. Além 
disso, se considerarmos que os motoristas que fizeram parte 
da população estudada não foram abordados devido a sus-
peita de estarem dirigindo sob o efeito de álcool e/ou drogas, 
os resultados obtidos neste estudo podem ser considerados 
alarmantes. 

(LIM-40 – HCFMUSP/DPRF) Aprovação CAPPesq - 
HCFMUSP nº 0093/09 
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FO05 - SITUAÇÃO DAS APREENSÕES (COCAÍNA 
E MACONHA) NO CEARÁ (2008 E 2009)

AuToR, M.G.F.1; SoAReS, J.e.S.2; hoLANDA Ju-
NIoR, W.P.3; cARvALho, T.M.J.P.1

1. DACT-UFC - Departamento Análises Clínicas e Toxicológicas-
-UFC (Rua Capitão Francisco Pedro 1210. Fortaleza-Ce)
2. DEFA-UFC - Departamento de Farmácia-UFC (Rua Capitão 
Francisco Pedro 1210. Fortaleza-Ce)
3. PEFOCE - Coordenadoria de Perícia Forense do Ceará (Ave-
nida Presidente Castelo Branco, 901 - Jacarecanga)

Introdução: o envolvimento humano com as substân-
cias psicoativas vem de um passado longínquo, mas hoje, 
o aumento no consumo de drogas ilícitas tem afetado pro-
fundamente o contexto social e, vem sendo considerado um 
problema de saúde pública. Além de drogas como a cocaína 
(cloridrato), maconha e drogas sintéticas, nos últimos anos, 
uma nova forma de consumo da cocaína tem-se tornado 
disponível, o “crack”. A potência tóxica desta forma é alta, a 
cocaína encontra-se como base livre e é consumida por meio 
do fumo, resultando em rápido e notável efeito estimulante.

objetivo: Fazer levantamento das apreensões de drogas 
de abuso pela PeFoce no estado e padronizar métodos para 
identificação qualitativa de drogas apreendidas.

Metodologia: 1) Levantamento das apreensões de drogas 
através das fichas cadastradas na PEFOCE (2008 e 2009). 2) 
caracterização das drogas apreendidas por meio de métodos 
colorimétricos e por cromatografia em camada delgada.

Resultados: o levantamento mostrou que houve aumento 
no número de apreensões quando se compara 2008 vs 2009 
(2507 vs 3554) e que nos dois anos, há em primeiro lugar, 
maior número de apreensões de maconha, seguido de crack 
e de cocaína. O número de apreensões nos dois anos (2008 
vs 2009), mostra aumento para as três drogas, maconha 
(1153 vs 1394), crack (1047 vs 1341) e cocaína (307 vs 519) 
e comparando-se as prisões por sexo (anos 2008 vs 2009), 
observa-se que são maiores entre o sexo masculino (2052 vs 
2692) que feminino (296 vs 360). As drogas apreendidas eram 
analisadas através de métodos identificação colorimétricos 
e cromatográficos.Para identificação de cocaina e crack foi 
utilizado o reagente de Scott (tiocianato de cobalto modifica-
do) e a confirmação foi feita por Cromatografia em Camada 
Delgada (ccD) utilizando o dragendorff como revelador. 
Para identificação da maconha foi utilizado o reagente de 
Duquenóis para colorimetria e a ccd revelada com fast blue 
e sistema solvente clorofórmio/tolueno (70:30).

Discussão: com os resultados verifica-se que o número de 
apreensões de crack vem tomando proporções alarmantes no 
ceará, mostrando que o aumento no consumo de drogas leva 
a implicações no comportamento social e que é importante a 
evolução metodológica de identificação na perícia forense.

conclusão: o trabalho mostra que há a necessidade de 
acompanhamento epidemiológico da situação no estado para 
que medidas educativas e repressivas sejam tomadas.

FO06 - ANÁLISE DE ÁLCOOL EM VÍTIMAS FA-
TAIS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. PERIODO 
ESTUDADO: 2007 A 2010

oLIveIRA, S.F.2; cARDoSo, k.R.L.1,2

1. UFRJ - Universidade Federal do rio de Janeiro (Edifício do 
Centro de Tecnologia, Bloco A, 5º andar, Cidade Universitária)
2. IMLAP - Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (Avn. Fran-
cisco Bicalho, 300 Centro, Rio de Janeiro)

Introdução: No período de 2007 a 2010 o Laboratório 
de Toxicologia do IMLAP realizou exame de alcoolemia 
em mais de 5000 amostras provenientes de vítimas fatais de 
violência, com destaque para os acidentes de trânsito. 

objetivo: o objetivo do presente trabalho foi, além de 
apurar a concentração de álcool nos corpos necropsiados na 
cidade do Rio de Janeiro, observar alguns critérios tais como: 
faixa etária, sexo e causa da morte. 

Metodologia: Foram agrupadas as concentrações de álcool 
dos casos fatais que deram entrada no Laboratório de Toxico-
logia do IMLAP no período de 2007 a 2010. Estabelecidos 
sexo e idade nas faixas: ≤ 18, 19 a 40, 41 a 60, 61 a 80, ≥ 81 
anos, foram considerados 7 intervalos de concentração: 1,0-6,0; 
6,1-12, 12,1-18, 18,1-24, 24,1-30, 30,1-40 e superior a 40dg⁄L. 
Todos os parâmetros avaliados foram apurados através da lei-
tura dos laudos cadavéricos, com exceção dos casos referentes 
ao ano de 2007, quando a rotina do Laboratório, ainda não 
informatizado, não incluía os laudos cadavéricos acostados às 
solicitações de alcoolemias; nesses casos, os dados foram ex-
traídos das próprias solicitações. As amostras de sangue foram 
coletadas das cavidades torácicas dos cadáveres, das cavidades 
cranianas e, em menor número, de sítios não declarados. A 
análise de etanol nas amostras foi realizada por cromatografia 
gasosa de alta resolução, com detector por ionização em chama 
(cGAR-DIc), e separação por “headspace”. 

Resultados: As apurações demonstraram que 30% das aná-
lises solicitadas estão inseridas na faixa de 20 a 40 anos, sexo 
masculino (mais de 85% dos casos analisados. os acidentes 
de trânsito foram responsáveis por mais de 80% das causas 
de morte. Considerando o período total de quatro anos, ficou 
determinado que mais de 50% das análises apresentaram resul-
tados de concentração de álcool por litro de sangue superiores a 
2,0dg⁄L. Comparativamente, estudo realizado em vítimas fatais 
na região de Ribeirão preto⁄SP, de janeiro de 2002 a 2004, e 
estabelecidas como positivas as análises com valores superio-
res a 6,0dg⁄L, apurou positividade de 53% nas análises feitas. 

Discussão: o presente estudo considerou todas as amos-
tras coletadas, mesmo onde os parâmetros analisados não 
estavam devidamente informados, para alertar os profissionais 
envolvidos da importância da correta notificação. 

conclusões: em que pese tenha sido impossível apurar, 
somente pela leitura dos laudos cadavéricos, se a vítima en-
volvida estava na direção da viatura, se era passageiro, ciclista 
ou motociclista, se era atropelado com alto teor de álcool no 
sangue ou era pedestre atropelado por condutor alcoolizado, 
é lícito inferir que mais de 50% dos eventos tipificados como 
acidentes de trânsito estiveram relacionados, ao uso de álcool. 
2.Conclui-se que é preciso alertar os profissionais envolvidos 
da importância da correta notificação; tais cuidados podem 
auxiliar as autoridades constituídas no enfrentamento do 
grave problema de trânsito e de saúde pública. 
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FO07 - INTOXICAÇÕES POR ETANOL: DADOS 
EPIDEMIOLÓGICOS REGISTRADOS EM BARRA 
DO GARÇAS – MT

ANNuNcIATTo, J.1; oLIveIRA, D.h.1; SouZA, 
L.D.L.1; SuchARA, e.A.1

1. UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso (Rodovia MT-
100, Km 3,5 Pontal do Araguaia - MT)

Introdução: A intoxicação alcoólica pode ser definida 
como um quadro clínico agudo, conseqüente à ingestão de 
álcool em quantidade suficiente para alterar o estado basal do 
organismo. o abuso e a dependência de álcool são problemas 
de saúde pública observados em todas a regiões do Brasil.

Objetivo: O propósito do presente estudo foi verificar a 
ocorrência de intoxicações por etanol na população atendida 
no hospital Público de Barra do Garças - MT.

Metodologia: Foi realizado um estudo epidemiológico 
transversal descritivo através de levantamento de dados 
obtidos em prontuários médicos de atendimento do hospital 
Público de Barra do Garças, no período de 2006 a 2009. Este 
hospital realiza atendimento a pacientes procedentes também 
dos municípios de Pontal do Araguaia – MT, Aragarças – GO 
e demais cidades do entorno.

Resultados: No período estudado foram registrados 156 
casos de intoxicações decorrentes do uso de bebidas alcoó-
licas. A maioria dos casos registrados envolveram pacientes 
com idade entre 21 a 39 anos (44,8%, n= 69). Com relação ao 
gênero, houve a prevalência do sexo masculino (69,2%; n= 
108). Quanto ao grau de escolaridade em 59,0% dos casos, os 
pacientes possuíam apenas o ensino fundamental e 8,3% não 
possuíam instrução. o tipo de bebida alcoólica consumida não 
foi especificado nos prontuários. Sobre as reações apresenta-
das pelos pacientes ao darem entrada no hospital, verificou-se 
a prevalência de reações do sistema digestivo(30,1%), como 
náuseas, vômito, diarréia, entre outras. Para o tratamento dos 
pacientes intoxicados em 91,0% dos casos foi administrado 
algum tipo de medicamento, sendo antieméticos (58,5%, n= 
83), antiulcerosos (50,0%; n= 71) e vitaminas (44,9%; n= 
70) os mais utilizados.

Discussão: Na análise dos dados, quanto à circunstância 
de ocorrência das intoxicações foi encontrado que 99,4% 
dos casos de intoxicação foram em decorrência de acidente 
individual e quanto à evolução dos casos, a cura foi observada 
na totalidade dos casos. Os efeitos da intoxicação pelo uso de 
bebidas alcoólicas além de trazer riscos diretos e imediatos 
à saúde podem levar a problemas crônicos como o alcoolis-
mo. Assim, campanhas educativas voltadas principalmente 
para as faixas etárias mais acometidas devem ser realizadas 
visando orientar sobre os riscos inerentes ao uso abusivo de 
bebidas alcoólicas.

FO08 - VIGILÂNCIA AO USO DE DROGAS DE ABU-
SO NA JUVENTUDE:EVENTOS SENTINELA DE 
PACIENTES INTERNADOS

SILvINo, M.c.S.1; oLIveIRA, M.L.F.1; SeLeGhIM, 
M.R.1; RoSA, N.M.2; BALLANI, y.S.L.2

1. UEM - Universidade Estadual de Maringá (Av. Colombo,5.790 
Campus Universitário CEP 87020-900)
2. HUM - Hospital Universitário Regional de Maringá- UEM. 
(Hosp. Universitário Regional de Mariongá (Maringá/ PR))

Introdução: Considerando que não existe vigilância con-
tínua para mensuração do uso de drogas na juventude em 
sistemas locais de saúde, foi desenvolvido um modelo de 
vigilância epidemiológica do fenômeno droga de abuso em 
um sistema local de saúde, elegendo como evento sentinela a 
internação hospitalar de jovens com diagnóstico de efeitos se-
cundários do uso da droga, entendendo que as intercorrências 
e as doenças secundárias ao uso de drogas funcionam como 
indicadores de maior gravidade dos casos, que já deveriam 
ter sido acessados pelos serviços de saúde.

objetivo: Descrever eventos sentinela de jovens que 
foram internados com diagnóstico médico de efeitos secun-
dários do uso de drogas.

Metodologia: estudo realizado por meio da análise de 
casos múltiplos, no município de Maringá-PR, com uma 
população de 25 jovens com idade entre 10 e 24 anos, 
internados em um hospital de ensino e cadastrados em um 
centro de informação e assistência toxicológica, no período 
de janeiro a dezembro de 2010. A fonte de dados foi à Ficha 
de Ocorrência Toxicológica, e as variáveis analisadas por 
meio de estatística descritiva simples, foram: sexo, faixa 
etária, escolaridade e droga utilizada pelo paciente, e motivo 
da internação. o estudo foi aprovado pelo comitê de Ética 
da Universidade Estadual de Maringá (parecer nº154/06).

Resultados: A maioria dos jovens era do sexo masculino 
(19), com idade entre 20 e 24 anos (19), e até oito anos de 
estudo (11). As drogas mais freqüentes foram o álcool, crack/
cocaína e medicamentos psicoativos. em 11 jovens o uso de 
drogas estava associado à ocorrência de violências – agressão 
física (7) e acidentes automobilísticos (4). Quatros jovens 
foram internados após tentativa de suicídio, e três eram usu-
árias de crack/cocaína e foram internadas por intercorrências 
no ciclo gravídico-puerperal. em dois jovens a internação 
foi decorrente de episódios binge de cocaína, e cinco foram 
atendidos por problemas cirúrgicos ou clínicos agudos.

Discussão: O predomínio do sexo masculino e a asso-
ciação do uso de drogas com a ocorrência de violências 
corroboram a literatura. chamou atenção nesses casos que 
a violência estava vinculada ao uso de bebidas alcoólicas e 
demandaram em média 16,5 dias de internação hospitalar. 
O uso de drogas pelos jovens foi pouco influenciável pela 
intervenção do serviço de saúde, relacionando-se a diversos 
fatores sociais.
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FO09 - ACIDENTES DE TRÂNSITO E CONSUMO 
DE BEBIDA ALCOOLICA VERSUS LEI SECA

BoRA, k.1; GIMeNeS, A.c.1; GABRIeL, P.M.k.c.2; 
WAGNeR, R.1; GABRIeL, M.M.1; eScoRSIN NeTo, 
J.2; LoPeS, M.1,2

1. UFPR - Universidade Federal do Paraná (Lothário Meissner, 
632 - Jardim Botânico - Curitiba PR - CEP 80210-170)
2. IML-PR - Instituto Médico do Paraná (Visconde de Guarapua-
va, 6252 - 80010-100 - Curitiba PR, 41-3281-5600)

Introdução: o consumo de etanol é um tópico recor-
rente na sociedade brasileira. Os excessos cometidos pelo 
consumo exagerado sempre levam a prejuizos muitas vezes 
irreparáveis, sendo, na maioria dos casos, uma associação 
entre etanol e direção de automóveis. Desde o ano de 2008 
o Brasil estabeleceu regras mais rígidas quanto ao consumo 
desta substância para pessoas que conduzem automóveis atra-
vés da lei 11.705/08, que altera a lei 9.503/97, para os quais 
o nível de alcoolemia sanguínea passou a ser 0,2 mg.dL-1.

objetivo: este trabalho tem como objetivo fazer um 
levantamento sobre o número de dosagens alcoolicas rea-
lizadas no IML-PR nos anos de 2005 a 2008 (antes da Lei 
Seca) e de 2008 a 2009, e relacionar os dados obtidos com 
o cumprimento da lei, através da verificação no número de 
casos positivos encontrados.

Metodologia: o levantamento de dados foi feito nos regis-
tros do laboratório de Toxicologia do IML-PR para os casos 
de acidentes de trânsito em que foram solicitados dosagem 
alcoolica, sendo o teor de etanol no sangue determinado por 
cromatografia gasosa por amostagem por Headspace.

Resultados: Foram analisadas, no total, 37.900 amostras, 
sendo 29.924 no período entre janeiro de 2003 a junho de 
2008, já no período posterior a 2008 foram realizadas 7.976 
dosagens. Para o período anterior à lei seca 84,76% dos 
casos eram do sexo masculino e 15,22% do sexo feminino. 
Dentre estes 25,83% resultaram em dosagens positivas, sendo 
20,33% masculino e 5,53% feminino. Para o período posterior 
a lei 86% foram do sexo masculino e 14% do sexo feminino, 
resultando em 30% de resultados positivos. Dentre estes 
24,7% masculino e 5,3% feminino. Houve relação positiva 
entre consumo de etanol e finais de semana, ocasionando uma 
maior incidência de casos positivos.

Discussão: observa-se que nos períodos analisados houve 
um acréscimo de 4,17% no número de dosagens positivas, 
desta maneira pode-se afirmar que não houve uma real cons-
cientização da população para a gravidade entre o consumo 
de bebidas alcoolicas e a condução de veículos.

FO10 - ANÁLISE DE CANNABINOL E THC EM 
PELO DE AXILA E CARBOXI-THC EM URINA DE 
USUÁRIO DE MACONHA – ESTUDO DE CASO

SchMIDT, L.L.1; hAMPeL, G.1

1. DPF - Departamento De Polícia Federal (Sais Quadra 07 Lote 
23 Setor Policial Sul CEP 70610-200)

Introdução: Análises toxicológicas na Polícia Federal é 
uma área recente que está em desenvolvimento, neste con-
texto, o laboratório recebeu duas amostras de urina e duas 
amostras de pelos de axila de um provável usuário e/ou 
traficante de drogas para buscar a presença de canabinóides 
e anfetaminas nas amostras biológicas.

objetivo: Detectar nas amostras biológicas questionadas 
a presença de drogas de abuso, e estimar a época de consumo 
da droga.

Metodologia: Na urina a triagem por imunoensaio uti-
lizando o aparelho DIMENSION RX Siemens, detectou 
metabólitos de Thc, este resultado direcionou as análises 
definitivas. A urina foi hidrolisada em meio alcalino e subme-
tida à extração dos analitos em fase sólida (SPE) utilizando o 
cartucho Bond Elut Certify - Varian 200mg 10mL (40 µm), 
em seguida foi analisada por Lc/MS-ToF G1969A, coluna 
Agilent ZORBAX 300SB C18 (250 x 2,1 mm) 5μm com fonte 
de ionização electrospray (eSI) em modo positivo. os pelos 
questionados possuiam um comprimento médio de 3,8 cm, 
e foram seccionados ao meio. o histórico do caso (cidadão 
preso por tráfico de maconha), o resultado do imunoensaio 
da urina e a quantidade reduzida de pelos limitaram as buscas 
para Thc e cannabinol. os pelos foram descontaminados, 
digeridos em solução alcalina com temperatura e tempo 
controlados, o ph foi ajustado e utilizou-se a técnica de mi-
croextração em fase sólida (SPME) com fibra de PDMS 100 
µm e analisados por CG/MS utilizando cromatógrafo Agilent 
Technologies 6890N, detector seletivo de massas (operando 
a 70 eV) em modo SIM, Agilent Technologies 5973 Inert, 
injetor automático Agilent Technologies 7683B Series e co-
luna RXi-1MS. Os analitos foram termicamente desorvidos 
no injetor do cromatógrafo a 250°C por 10 minutos.

Resultados: Foram detectados nos pelos axilares Canna-
binol na faixa de 0,5 ppm a 0,1 ppm e THC, e na urina foi 
detectada a presença de Carboxi-THC.

Discussão: o intervalo de tempo de detecção de metabó-
litos do THC em urina é influenciado por muitos fatores, tais 
como: a dose que foi ingerida; a forma de apresentação e a via 
de administração; se o uso foi crônico ou agudo; o limite de 
detecção da técnica analítica; o ph e a concentração da urina; 
e as variações interindividuais. A análise toxicológica em ca-
belo (pelos da cabeça) mostra-se mais vantajosa sobre outras 
amostras biológicas, no que se refere: à longa janela de detec-
ção, possibilitando investigação retrospectiva de consumo; à 
facilidade de coleta, transporte e armazenamento da amostra; e 
à possibilidade de se estimar o período em que o indivíduo fez 
uso da substância, correlacionando com o segmento de cabelo 
analisado.Foi possível estimar uma data limite, antes da qual 
houve consumo da droga, pois as análises da porção distal dos 
pelos axilares detectaram a presença de Cannabinol e THC, 
pode-se estimar que houve consumo de Maconha anterior a, 
pelo menos, 80 (oitenta) dias da data de coleta. As análises 
realizadas na urina detectaram a presença de metabólitos do 
Thc, caracterizando consumo recente de maconha. 
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FO11 - JOVENS USUÁRIOS DE COCAÍNA E CRACK: 
DIFERENÇAS ENTRE PADRÃO DE USO, MOTIVA-
ÇÃO E CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

BISch, N.k.1,2; RoSA, D.S.3; SILvA, R.F.P.1; SANToS, 
D.M.1; BeNchAyA, M.c.1,2; SIGNoR, L.1,2; FeRIGoLo, 
M.1,2; BARRoS, h.M.T.1,2

1. UFSCPA - Universidade Federal de Ciências da Saúde de 
Porto Alegre (Rua Sarmento Leite, 245, Centro Histórico - Porto 
Alegre/RS)
2. VIVAVOZ - Serviço Nacional de Orientações e Informações 
sobre a Preven (Rua Sarmento Leite, 245, sala 316, 3º andar, 
Centro Histórico - Porto Alegre/RS)
3. UNILASALLE - Centro Universitário La Salle (Av. Victor Bar-
reto, 2288, Centro - Canoas/RS)

Introdução: o uso de drogas constitui um importante 
problema de saúde pública com graves consequências sociais, 
principalmente em grupos vulneráveis e marginalizados. A 
vulnerabilidade apresentada pelos jovens pode levá-los a 
escalonar o uso para substâncias como cocaína (HCl) e crack, 
acarretando em sérias consequências para o desenvolvimento

objetivo: o presente estudo objetivou investigar o padrão 
de uso, motivação e o perfil sociodemográfico de jovens 
usuários de cocaína/crack que buscaram auxílio para cessar 
o consumo por meio de aconselhamento telefônico no vI-
vAvoZ, um serviço telefônico reativo, gratuito e anônimo.

Metodologia: Foram realizadas análises secundárias 
de um ensaio clínico randomizado. os dados, coletados de 
janeiro de 2006 a fevereiro de 2010, foram armazenados em 
um software específico.

Resultados: A amostra constitui-se por 1124 usuários de hcl 
e crack com idades entre 14 e 24 anos. A maioria da população 
estudada consumia HCl (51,4%), seguida de crack (34,4%) 
e da associação de ambas (14,2%). entre os homens, 71,1% 
consumia crack, já entre as mulheres, a maioria consumia HCl 
(39,4%), com diferença significativa (p=0,002). A comparação 
entre as idades mostrou que 52,6% dos adolescentes (14 a 19 
anos) consumiam HCl, enquanto 59,8% dos adultos jovens (20 
a 24 anos) faziam uso de crack (p=0,001). A maioria daqueles 
que usavam hcl tinham mais de 8 anos de estudo (61,5%), 
já dos usuários de crack, 53,5% tinham 8 anos de estudo ou 
menos (p=0,000). O uso de HCl ou crack associado a outras 
drogas foi relatado por 92,9% dos jovens, sendo que 76,7% 
usava concomitante álcool, 79,2% tabaco e 76,7% maconha. 
A prevalência de dependência entre os usuários de hcl foi de 
93,2% e de 97,% para os usuários de crack (p=0,035). Tanto 
usuários de HCl como de crack estavam nos estágios de ação 
ou manutenção (73,4% e 78,3%, respectivamente) (p=0,231).

Discussão: entre os adolescentes, o uso de hcl foi maior, 
já entre os jovens o uso maior foi de crack, criando-se a 
hipótese de que poderia haver uma progressão do uso da 
forma inalada para a fumada. o uso concomitante de outras 
substâncias foi relatado por quase 100% da amostra, porém 
não se pode estimar qual foi a primeira substância usada. Ao 
mesmo tempo, estudos demonstram que a associação pode 
ser uma estratégia para diminuir os efeitos do HCl ou crack, 
principalmente na abstinência.o estudo demonstra diferenças 
no perfil e no padrão de uso de usuários jovens de HCl e crack, 
exceto na motivação para parar o uso.

Agência de Fomento: AMTePA, PRoNAScI, uFcSPA, 
SeNAD

FO12 - ADULTERACAO DA METILENODIOXIME-
TANFETAMINA EM AMOSTRAS APREENDIDAS 
EM CAMPINAS (2009 E 2010)

MAGALhAeS, e.A.1; BARRoS, M.c.1; cAZeNAve, 
S.o.S.1; LANARo, R.2; coSTA, J.L.3

1. Lab. Toxicologia- IC - Laboratório de Toxicologia Forense-
-Instituto de Criminalística (R. Barão de Parnaíba, 322 – Botafo-
go CEP 13013-170 – Campinas – SP)
2. CCI- UNICAMP - Centro de Controle de Intoxicações – UNI-
CAMP (Faculdade de Ciências Médicas- Cidade Universitária 
- Zeferino Vaz)
3. IC São Paulo - Instituto de Criminalística de São Paulo - 
SPTC (Rua Moncorvo Filho, 410 – Butantã CEP 05507-060 – 
São Paulo – SP)

Introdução: Denominado farmacologicamente como 
3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA), o ecstasy é uma 
das substâncias psicoativas mais utilizadas nos dias de hoje. o 
uso do ecstasy concentra-se nas boates e nos ambientes festi-
vos classificados como “rave” onde há aglomeração noturna 
em espaços abertos para dança com música eletrônica. como 
o uso do ecstasy está se tornando comum, as apreensões sobre 
ele estão aumentando. Além do uso indiscriminado do produto 
entre os jovens ter crescido o aparecimento e diversificação 
do número de falsificações aumenta a preocupação em nível 
de saúde pública. 

Objetivo: Relatar a identificação de novos adulterantes e 
divulgar a diversidade de sustâncias encontradas no ecstasy 
comercializado no Brasil.

Metodologia: Avaliação dos resultados obtidos após a 
análise das amostras encaminhadas para exame pericial no 
Laboratório de Toxicologia do Instituto de Criminalística 
de Campinas-SP, no período de janeiro de 2009 a dezembro 
de 2010.

Resultados: Das 118 amostras analisadas, 58 (49%) de-
las apresentaram o MDMA como principio ativo. em 18% 
amostras não foram detectadas substâncias psicoativas. Nas 
outras amostras, foram identificadas mCPP (m-clorofenil 
piperazina), sibutramina e anfepramona, femproporex, 
AAS (ácido acetil salicílico,) cocaína e cafeína, cetamina; e 
sildenafil. Embora o sildenafil seja muitas vezes confundido 
com o êxtase na apreensão policial, esta substancia aparece 
frequentemente na pesquisa de adulteração de medicamentos.

Discussão: o número elevado de adulterações tem apre-
sentado um crescente aumento. o tipo de sustâncias adulte-
rantes do MDMA, em sua maioria depressoras do Sistema 
Nervoso central, e o uso concomitante com outras drogas 
como o álcool, podem intensificar seus efeitos e produzir 
uma intoxicação ainda mais grave. Outra questão relevante é 
a necessidade de aplicação de técnicas mais específicas para 
a identificação destas substâncias, como o HPLC ou CG, o 
que atualmente não acontece na rotina laboratorial.
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FO13 - DETERMINAÇÃO DE ANTIDEPRESSIVOS 
EM SANGUE TOTAL POR LPME E GC-MS

SANToS, M.F.1; SeuLIN, S.c.2; LeyToN, v.2; GIAN-
vecchIo, v.3; yoNAMINe, M.1

1. FCF-USP-SP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas USP-SP 
(Av. Prof. Lineu Prestes, 580-Bloco 13B-CEP: 05508-900 - Cida-
de Universitária-SP)
2. FMUSP-SP - Faculdade de Medicina - USP-SP (Av. Dr. Ar-
naldo, 455 - Cerqueira César - CEP: 01246903 - São Paulo - SP 
- Brasil)
3. IML-SP - Instituto Médico Legal do Estado de São Paulo (Rua 
Teodoro Sampaio, 156 - Cerqueira César - São Paulo - SP)

Introdução: os antidepressivos pertencem a uma impor-
tante classe de medicamentos, sendo amplamente utiliza-
dos. Na literatura mundial encontramos dados mostrando 
intoxicações graves, fatais e suicídios de pacientes em uso 
destes. Na cidade de São Paulo, segundo centro de controle 
de Intoxicações de São Paulo (CCISP), os antidepressivos 
foram responsáveis por quase 20% dos casos de intoxicações 
causada por medicamentos. em casos forenses, é fundamen-
tal quantificar essas substâncias em amostras biológicas, 
classificando-as, de acordo com os níveis determinados, em 
doses terapêuticas, tóxicas e letais. Em situações onde não 
ocorra morte, os valores estão bem estabelecidos. Porém, 
em amostras postmortem, há poucos dados disponíveis e 
não há consenso sobre os valores de referência. No presente 
estudo, métodos analíticos serão desenvolvidos visando à 
quantificação simultânea de fármacos antidepressivos em 
amostras de sangue.

objetivo: Desenvolver, validar e aplicar um método para 
determinação de antidepressivos (fluoxetina, amitriptilina, 
imipramina, desipramina e nortiptilina) em amostras de 
sangue total.

Metodologia: os cinco analitos em estudo foram adicio-
nados ao sangue. Utilizou-se microextração em fase líquida 
(LPMe), com três fases, onde o solvente orgânico escolhido 
foi dodecano, solução de Naoh 2M como fase doadore 
e ácido fórmico 0,2M na fase aceptora. Após extração, as 
amostras foram evaporadas e ressuspendidas em metanol. 
Posteriormente, 1 µL desta suspensão foi injetada no sistema 
de cromatografia em fase gasosa acoplado à espectrometria 
de massas (Gc-MS).

Resultados: Os limites de quantificação ficaram abaixo 
de 50 ng/mL de antidepressivos em sangue. Os analitos 
apresentaram linearidade na faixa de 50 a 1000 µg/mL. A 
recuperação dos analitos, nas análises, foi em média, 65%.

Discussão: As análises de antidepressivos em amostras de 
sangue, utilizando LPMe e Gc-MS, mostraram-se ser técnicas 
rápidas e simples, sendo utilizada reduzida quantidade de 
solventes orgânicos. Os limites de quantificação contemplam 
os valores de referência para os níveis terapêuticos, tóxicos e 
letais. Posteriormente outras amostras biológicas de interesse 
forense serão estudadas, tais como fígado, cérebro, músculo, 
medula ossea, bem como casos reais postmortem.

Agência de Fomento: FAPeSP e cNPq

FO14 - DIMINUICAO DO USO DE DROGAS ENTRE 
UNIVERSITARIOS BRASILEIROS DO PERIODO DE 
1996-2009: TENDENCIAS E COMPORTAMENTOS 

WAGNeR, G.A.1; BARRoSo, L.P.2; oLIveIRA, L.G.1; 
ANDRADe, A.G.1

1. FMUSP - Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (R. Dr. Ovídio Pires de Campos, 785 - Cerqueira César- 
São Paulo -SP-Brasil)
2. IME-USP - Instituto de Matemática e Estatística Universidade 
São Paulo (Rua do Matão, 1010 - Cidade Universitária - São 
Paulo - SP - Brasil)

Introdução: o Programa Interdisciplinar de estudos de 
Álcool e Drogas do Instituto de Psiquiatria da Faculdade 
de Medicina da universidade de São Paulo (GReA-IPq-
-FMuSP) tem contribuído para esclarecer o uso de álcool, 
tabaco e outras drogas entre estudantes universitários brasi-
leiros. Nesse contexto, a Universidade de São Paulo (USP), 
campus São Paulo, vem, ao longo de 13 anos, avaliando as 
tendências e comportamentos de risco relacionados a esse 
consumo entre seus alunos

objetivo: Descrever os principais resultados obtidos no 
estudo transversal realizado na uSP, campus São Paulo, em 
2009 e compará-los às prevalências de uso estimadas em 
1996 e 2001 com a mesma população.

Metodologia: estimaram-se as prevalências de uso de 
álcool, tabaco e outras drogas na vida, nos últimos 12 meses 
e nos últimos 30 dias em 2009 entre os alunos USP e com-
pararam-se às obtidas em 1996 e 2001, inferindo tendências 
de uso de drogas entre 10.913 alunos estratificados por áreas 
de concentração (Exatas, Humanas e Biológicas).

Resultados: os alunos uSP estão usando menos drogas 
quando comparados aos anos de 1996 e 2001, principalmente 
os inalantes. o álcool atingiu a prevalência de consumo mais 
alta registrada entre esses alunos nos 13 anos de pesquisa 
(92,5% - 4.403 alunos). O Ecstasy apresenta contínuo aumen-
to de consumo desde 1996. os alunos de humanas continuam 
a consumir mais drogas quando comparados aos alunos dos 
demais estratos. Quanto aos comportamentos de risco, des-
creve-se maior envolvimento em brigas com agressão física 
quando sob o efeito de álcool ou outras drogas, direção sob 
efeito de bebidas alcoólicas e não utilização de preservativos 
durante intercurso sexual quando sob efeito de álcool.

Discussão: os alunos uSP apresentam tendências de 
consumo semelhantes às de estudantes norte-americanos no 
mesmo período de estudo, porém, sugere-se a substituição do 
consumo de inalantes em festas ou atividades recreacionais 
por ecstasy e/ou outras drogas sintéticas, assim como em 
outros países, alterando o perfil do universitário brasileiro 
em relação ao consumo de inalantes. Apesar do consumo 
de drogas entre alunos uSP ter diminuído nos últimos anos, 
faz-se necessário um acompanhamento contínuo desses indi-
víduos para verificação das tendências de consumo de drogas 
e norteamento de políticas de prevenção na universidade.

Agência de Fomento: SecReTARIA NAcIoNAL De 
PoLITIcAS SoBRe DRoGAS / FuNDAcAo De AMPA-
Ro A PeSQuISA Do eSTADo De SAo PAuLo
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FO15 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INTOXI-
CAÇÕES POR COCAÍNA E CRACK REGISTRADAS 
NO CIATOX DO HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE 
SERGIPE

BARBoSA, L.M.1; SANTANA, F.J.M.1

1. UFS - Universidade Federal de Sergipe (Avenida Marechal 
Rondon s/nº, bairro Rosa Elze, São Cristóvão, Sergipe)

Introdução: A dependência de fármacos/drogas de abu-
so é um fenômeno global que afeta quase todos os países, 
principalmente o consumo de cocaína e crack, que vêm se 
destacando nos últimos anos. o consumo dessas substâncias 
está diretamente ligado ao crime, a violência, a susceptibi-
lidade a infecção por vírus de hepatite e hIv, assim como a 
demanda por salas de urgências em hospitais e alterações no 
comportamento social. Dessa forma, o reconhecimento do 
perfil epidemiológico dos usuários de cocaína e crack torna-
-se fundamental para direcionar novas políticas públicas mais 
eficazes no combate e tratamentos ao uso indiscriminado.

Objetivo: Analisar o perfil das intoxicações por crack e 
cocaína registrados no centro de Informação e Assistência 
Toxicológica (CIATOX) do estado de Sergipe, no período de 
julho de 2009 a julho de 2010.

Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo de corte 
transversal com abordagem quantitativa, através de análise 
dos prontuários do CIATOX-SE.

Resultados: Neste período, foram notificadas 458 intoxi-
cações por cocaína e crack (12,42% do total de registros das 
intoxicações, desconsiderando álcool e tabaco como droga 
de abuso). Separadamente, o crack possui a maioria das in-
toxicações, 79,56% (364 registros), e a cocaína detém apenas 
12,39% (57 registros). Além disso, 8,05% (37 registros) dos 
registros mostraram associações, como por exemplo, álcool 
e cocaína. Destes prontuários, 89,76% (413 registros) eram 
homens e 10,24% (47 registros) eram mulheres. A faixa etá-
ria de 20-29 foi a com maior incidência com 44,54% (204 
registros), 30-39 anos com 22,49% (103 registros) e 15-19 
com 16,81% (77 registros). Entre os pacientes intoxicados, 
69,65% (319 registros) residiam na cidade de Aracaju e 
30,35% em outras cidades.

Discussão: O perfil das intoxicações apresenta-se como 
homens jovens (20-29 anos), usuários de crack, fato que 
pode ser justificado pelo menor custo e maior facilidade de 
obtenção da droga. As associações, como álcool e cocaína, 
crack e maconha, somam 8,05%, combinações estas que 
podem prolongar os efeitos estimulantes no Sistema Nervoso 
central, bem como causar sequelas maiores para o indivíduo. 
A porcentagem de 12,42% do total de intoxicações mostra 
um resultado alarmante, o que direciona para novos estudos e 
mudanças políticas para o controle do uso destas substâncias. 

FO16 - A CONCENTRAÇÃO DE COTININA URINÁ-
RIA MEDIDA POR ESPECTROFOTOMETRIA E O 
TESTE DE FAGERSTRÖM PARA DEPENDÊNCIA 
DE NICOTINA: ACHADOS DE UM GRUPO DE 
APOIO A TABAGISTAS

FIGueIRÓ, L.R.1,2; BARRoS, h.M.T.1,2; FeRIGoLo, 
M.1,2; DANTAS, D.c.M.1

1. UFCSPA - Universidade Federal de Ciências da Saúde de 
Porto Alegre (Rua Sarmento Leite, n° 245 CEP 90050-170 Porto 
Alegre / RS)
2. VIVAVOZ - Serviço Nacional de Orientações e Informações 
sobre a Preven (Rua Sarmento Leite, n° 245 / 316 CEP 90050-
170 Porto Alegre / RS)

Introdução: Por apresentar tempo de meia vida prolongado 
e pouca variação circadiana, a cotinina representa o melhor 
marcador bioquímico do tabagismo podendo ser detectada 
por métodos simples e de fácil execução como a espectrofoto-
metria. o Teste de Fagerström para Dependência de Nicotina 
(TFDN) é um instrumento elaborado para identificar a inten-
sidade de dependência por meio de seis questões que avaliam 
o hábito do tabagista. Ambas as medidas são utilizadas para 
monitorar fumantes tentando parar de fumar.

Objetivo: Avaliar as relações existentes entre o marcador 
bioquímico e a escala para avaliação da dependência de 
nicotina.

Metodologia: Fumantes participando de um grupo de 
apoio para a cessação do tabagismo desenvolvido pela 
uFcSPA com duração de quatro semanas foram avaliados 
na primeira (basal) e na quarta (final) semana. A avaliação 
incluiu a coleta de urina para dosagem de cotinina e o pre-
enchimento do TFDN.

Resultados: Dos 163 fumantes incluídos no estudo, 54 
realizaram as duas avaliações. o escore do TFDN mostrou 
uma associação positiva com o nível urinário de cotinina 
(r=0,364; p.

Discussão: o tempo para fumar o primeiro cigarro e o 
número de cigarros por dia sensivelmente predizem os níveis 
bioquímicos de cotinina e as demais questões podem servir 
para entender o comportamento do fumante. A redução no 
escore do TFDN indica que os fumantes mudaram algo em 
seu comportamento o que refletiu na redução da dependên-
cia física. A diminuição na concentração de cotinina mais 
pronunciada entre fumantes com maior concentração basal é 
um resultado empiricamente lógico, pois quanto maior a con-
centração inicial, maior pode ser a perda ao longo do tempo. 

conclusão: A cotinina urinária avaliada por espectrofo-
tometria apresenta associação com um teste para avaliar a 
dependência de nicotina e, apesar de não ser o método de 
referência, pode servir como um indicador de mudança do 
comportamento do tabagista.

Agência de Fomento: AMTePA
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FO17 - ANÁLISE QUÍMICA DE COMPRIMIDOS 
CONTENDO UMA NOVA DESIGNER DRUG 
FLÚOR-ANFETAMINA) UTILIZANDO LC-UV,  
GC-MS E EASI-MS

MARINho, P.1; LoRDeIRo, R.1,2; GueDeS, M.1; Au-
GuSTI, R.2

1. IC-MG - Instituto de Criminalística de Minas Gerais (Belo 
Horizonte, Minas Gerais)
2. DQ-UFMG - Departamento de Química da Universidade 
Federal de Minas Ger (Belo Horizonte, Minas Gerais)

Introdução: Substâncias análogas às controladas são fre-
quentemente sintetizadas e vendidas no mercado e na internet 
como drogas mais seguras às proscritas. Devido à escassez 
de estudos toxicológicos e ao grande número de substâncias 
sintetizadas, as legislações não conseguem se atualizar rapi-
damente, deixando um viés para que se utilizem estas drogas, 
referidas como designer drugs.

objetivo: ciente desta problemática, o presente trabalho 
objetivou analisar dois comprimidos apreendidos pela Polícia 
Civil de Minas Gerais em 2011, a fim de identificar a presença 
de possíveis substâncias psicoativas.

Metodologia: Foram utilizadas três técnicas analíticas 
(LC-UV, GC-MS e EASI-MS) para confirmar a presença 
do fármaco no referido material. os comprimidos foram 
raspados, extraídos com metanol em vortex e injetados no 
Gc-MS e no Lc-uv após diluição com fase móvel. A iden-
tificação da substância por GC-MS baseou-se no espectro de 
massas obtido por impacto de elétrons a 70 eV. Na técnica 
por EASI-MS, o comprimido foi colocado sobre um fluxo 
de acetonitrila:água (1:1); nitrogênio como gás nebulizador 
(100 psi); ângulo entre a fonte e a amostra de 40°; ângulo e 
distância entre o capilar e a amostra de 15° e 5 mm, respec-
tivamente; análise no modo positivo; temperatura do capilar 
de 275°C e analisador ion trap. O método por LC-UV operou 
no modo isocrático, com comprimento de onda de 282 nm 
e coluna c18.

Resultados: Após as análises por Gc-MS foi possível 
identificar a substância como uma anfetamina fluorada. Este 
resultado foi ratificado pela técnica de EASI-MS, sendo 
visualizado em full scan o íon [M + H]+ de m/z 154 [fluoran-
fetamina + H]+, o qual foi fragmentado por colisão com hélio 
para gerar os seguintes íons filhos: m/z 137 e 109. A análise 
por eASI-MS requereu um tempo de cerca de 1 minuto. o 
método desenvolvido por Lc-uv apresentou adequada sele-
tividade, detectando este anfetamínico na presença de outros 
estimulantes (ecstasy, metanfetamina, cafeína e piperazinas)
com tempo de corrida de 20 minutos.

Discussão: Apesar de existir relatos na literatura sobre 
o uso da flúor-anfetamina como droga de abuso em outros 
países, no Brasil este fármaco não está enquadrado na legis-
lação da ANvISA como substância controlada ou proscrita. 
o presente trabalho demonstra como diferentes técnicas 
analíticas podem servir como valiosas ferramentas em aná-
lises forenses, principalmente quando se trata de designer 
drugs, onde há uma escassez de informações e padrões das 
substâncias químicas.

FO18 - TRIAGEM E QUANTIFICAÇÃO DE COCAÍ-
NA E BENZOILMETILECGONINA POR HPLC-DAD

GABRIeL, P.M.k.c.2; WAGNeR, R.1; GABRIeL, M.M.1; 
eScoRSIN NeTo, J.2; LoPeS, M.1,2

1. UFPR - Universidade Federal do Paraná (Av. Lothário Meis-
sner, 632 - Jardim Botânico - Curitiba PR - CEP: 80210-170 
- FO)
2. IML-PR - Instituto Médico Legal do Paraná (Av. Visconde de 
Guarapuava, 2652 - 80010-100 - Curitiba - PR - 41 3281-5600)

Introdução: o crescente número de solicitações de aná-
lise de cocaína no estado do Paraná vem de encontro com a 
Resolução nº 447/06 SESP/PR, criando uma obrigatoriedade 
nas necropsias de exames de dosagem alcoólica e pesquisa 
toxicológica. No ano de 2008 foram realizadas 340 análises 
para cocaína, enquanto em 2009 foram realizadas 3392 
análises, e somente no primeiro semestre de 2010 já foram 
realizadas 1002 análises.

objetivo: Dentro do universo das análises realizadas 
quantificar o número de análises positivas para cocaína rea-
lizadas no IML-PR no período de janeiro/2009 a junho/2010

Metodologia: o levantamento de dados foi feito utilizan-
do-se dos registros de entrada das solicitações de análise de 
cocaína neste período. A metodologia de triagem para cocaína 
foi feita por HPLC-DAD segundo Pragst (2001) e a quantifi-
cação por hPLc-DAD segundo varian Sample Preparation 
Products (2001). O material biológico para a triagem foi urina 
ou sangue, enquanto a quantificação foi realizada no sangue.

Resultados: Durante o período de levantamento foram 
solicitadas 4394 análises, sendo 234 triagens e quantificações 
positivas. A média dos resultados positivos para cocaína foi 
de 2,1µg/ml (variando de 0,01 a 23,6 µg/ml), já a dosagem 
de benzoilmetilecgonina teve média de 3,78 µg/ml (variando 
de 3,3 a 33,5µg/ml). A porcentagem de exames positivos foi 
de 5,32%. A causa da morte foi variada, como acidente de 
trânsito, arma de fogo e facadas.

Discussão: A partir de 2009 o cumprimento da resolução 
ocasionou um aumento significativo de solicitações para 
pesquisa de cocaína, sem que houvesse um histórico que 
justificasse esta análise, gerando uma porcentagem elevada 
de resultados negativos (94,68%). A implantação do método 
de triagem de Pragst no laboratório de Toxicologia do IML-
-PR facilitou a rotina através de uma metodologia simples e 
com resultados seguros. 

conclusão: As metodologias utilizadas para a triagem 
e quantificação de cocaína são altamente eficientes, pois 
todos os resultados positivos na triagem foram confirmados 
e quantificados. O grande número de resultados negativos 
alerta para revisão da resolução 447/06, racionalizando os 
gastos públicos com as análises do laboratório.
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FO19 - ANÁLISE TOXICOLÓGICA DE  
ANFETAMINAS EM AMOSTRAS DE CABELO

PANTALeão, L.1; yoNAMINe, M.1; DuDuch, h.1

1. USP - Universidade de São Paulo (Av Prof Lineu Prestes, 580)

Introdução: As anfetaminas compreendem uma série de 
compostos semelhantes com estrutura semelhante à fenilal-
quilamina e que apresentam atividade estimulante do sistema 
nervoso central. Além de fármacos anorexígenos como o 
femproporex, constam nessa classe alguns compostos ilíci-
tos como a metanfetamina e a metilenodioximetanfetamina 
(MDMA, ecstasy). essas substâncias apresentam grande 
potencial de abuso, podendo ser utilizadas por diversos gru-
pos como motoristas profissionais (conhecidas por “rebite”), 
estudantes, jovens (utilizando ecstasy) e pessoas que abusam 
de moderadores de apetite para o controle de peso. em vista 
dessa situação, seria interessante o monitoramento do uso 
desses grupos de fármacos através de análises toxicológicas. 
As análises toxicológicas usuais (realizadas em sangue e 
urina) fornecem uma pequena janela de detecção, o que faz 
com que o uso intermitente possa não ser detectado. Para 
informação de uso em longo prazo sobre os padrões de uso de 
determinada droga, a matriz mais eficiente para realização das 
análises é o cabelo. Neste projeto, métodos analíticos serão 
desenvolvidos visando a detecção simultânea de fármacos 
da classe das anfetaminas em cabelo.

objetivo: Desenvolver, validar e aplicar um método para 
determinação de anfetaminas (anfetamina, metanfetamina, 
MDMA, MDA e femproporex) em amostras de cabelo.

Metodologia: Após lavagem com diclorometano, as amos-
tras foram submetidas à digestão com NaOH 1M e extraídas 
utilizando éter etílico. Posteriormente, o extrato etéreo foi 
evaporado até secura e derivatizado utilizando TFAA e 1µL 
injetado no sistema de cromatografia em fase gasosa acoplado 
à espectrometria de massas (GC-MS).

Resultados: Os limites de quantificação ficaram abaixo 
de 0,1ng/mg de cabelo. Os analitos apresentaram linearidade 
na faixa de 0,1 a 10 ng/mg.

Discussão: A análise de anfetaminas em amostras de ca-
belo se mostra uma alternativa interessante quando se deseja 
avaliar o uso dessas substâncias em longo prazo aumentando 
assim nosso arsenal de métodos disponíveis em análises 
toxicológicas. Até o presente momento a técnica empregada 
nesse estudo se mostrou adequada, sendo simples e rápida 
de ser realizada.

Agência de Fomento: FAPeSP

FO20 - PROJETO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS 
DE ABUSO E À VIOLÊNCIA “ANJOS DA GUARDA” 
2009/10

ALMeIDA, A.A.1; TEIXEIRA, C.T.1; chAGuRI, J.L.1; 
SILvA, F.I.1; GoDINho, A.F.1; coRDeLLINI, S.1

1. UNESP - Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita 
Filho” (Instituto de Biociências - Distrito de Rubião Junior s/n 
Botucatu -SP)

Introdução: vivencia-se por intermédio da mídia, inúme-
ros acontecimentos relacionados ao uso freqüente de drogas 
e violência entre jovens, com um agravante cada vez mais 
precoce. considerando os vários fatores de riscos para a o 
uso e abuso de drogas destacamos falta de informações sobre 
as ações deletérias das drogas no organismo. 

Objetivo: Promover intramuros e extramuros a capacita-
ção de alunos de graduação das ciências Biológicas -IBB-
-uNeSP que como monitores no projeto estejam aptos a 
informar por intermédio de palestras – professores, alunos do 
ensino fundamental, médio e superior, e pais, sobre os efeitos 
nocivos das drogas, sua prevenção, como reduzir os riscos 
à violência e doenças sexualmente transmissíveis - DSTs.

Metodologia: Para a realização das palestras de sensibili-
zação anti-drogas utilizamos a exposição de peças anátomo-
-patológicas, vídeos, e kits de detecção de drogas na urina. 
Foram aplicados dois questionários (testes de multi-escolha) 
um pré e um pós-palestras como avaliador das mesmas. hou-
ve a necessidade de limitar o número de alunos no ensino 
fundamental para evitar a dispersão dos mesmos e melhorar 
a eficácia na transmissão das informações, com explanações 
no máximo de 60 min/dia.

Resultados: Foram contemplados intramuros as unidades 
universitárias da UNESP – Instituto de Biociências, Botu-
catu -SP e Faculdade de Ciências, Bauru -SP. Extramuros a 
Diretoria de ensino de Botucatu tendo como o público alvo 
os professores e alunos do ensino fundamental e médio das 
escolas públicas e privadas; Instituições ressocializadoras de 
jovens infratores - Fundação cASA, unidades de Botucatu 
-SP e Iaras - SP; alunos do curso de Farmácia da Faculdade 
Sudoeste Paulista – FSP – Avaré -SP, empresas que solicitam 
palestras sobre tabaco e álcool e outras drogas, por exemplo 
- Semana Interna de Prevenção aos Acidentes de Trabalho 
(ex:ANIDRO Brasil e Duratex), entre outros segmentos 
(ex:Igrejas,Tiro de Guerra, Programa PROERD e JCC Policia 
Militar, Narcóticos e Alcoólatras Anônimos). 

Discussão: Foi observado na avaliação dos questionários 
aplicados pré e pós-palestras a melhora significativa das 
informações sobre as drogas e DSTs, assim como os co-
mentários dos professores fazendo menção à importância do 
projeto como instrumento essencial na prevenção às drogas, 
na redução da violência escolar e da incidência das doenças 
sexualmente transmissíveis. 

Apoio financeiro: PROEX; Ciência na UNESP e CEA-
TOX-IBB-UNESP. 

Agência de Fomento: PROEX, Ciência na UNESP e 
CEATOX IBB UNESP.
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FO21 - VERIFICAÇÃO DO USO DE DROGAS DE 
ABUSO DE UMA INSTITUIÇÃO TOTAL NO RIO 
GRANDE DO SUL EM 2010

DIAS, J.h.1,2; kLeIN, J.D.1,3; vIANNA, R.L.1; SeBBeN, v.c.1
1. CIT/RS/FEPPS - Centro de Informação Toxicológica (R. Do-
mingos Crescêncio, 132 7º andar, Porto Alegre, RS)
2. PUC / RS - Faculdade de Farmácia (Av. Ipiranga, 6681, Porto 
Alegre, RS)
3. UFRGS - Faculdade de Farmácia (Av. Ipiranga, 2752, Porto 
Alegre, RS)

Introdução: o uso de drogas psicotrópicas é tão antigo 
quanto à própria civilização. A cocaína, a heroína, a maconha 
e atualmente o crack, são as mais utilizadas, de modo abusivo 
e não aprovado. Segundo a legislação brasileira o uso de 
drogas de abuso (DA) dentro de penitenciárias é proibido, 
todavia os meios de telecomunicações nos mostram que esta 
lei não é respeitada, detectando assim, as falhas na segurança 
e vigilância do local. o laboratório de análises do centro de 
Informação Toxicológica (CIT/RS) recebe amostras de urina 
de todo o estado, para detecção de DA. 

objetivo: objetivando realizar um levantamento sobre o 
uso de entorpecentes de uma instituição total do Rio Grande 
do Sul, o CIT/RS verificou os resultados de rotina encontrados 
nas amostras de urina recebidas no ano de 2010. 

Metodologia: Nas análises foi avaliado o uso de maconha 
(Thc), cocaína (coc) e anfetamina (ANF) pelos internos, 
através das metodologias de triagem de ccDAe, imunocro-
matografia e enzimaimunoensaio, respectivamente. Antes de 
realizar os testes, foi medida a densidade de todas as urinas; 
caso esta ficasse abaixo do valor de referência (1.010–1.030) 
uma alíquota era separada para realizar a quantificação de 
creatinina da amostra. Segundo os registros do cIT/RS, du-
rante o ano de 2010 foram recebidas 283 amostras de urina 
e realizadas 538 análises, 24 amostras de urina não foram 
analisadas, pois a creatinúria ficou muito abaixo do valor de 
referência (0.5–3.0g/L), caracterizando possível adulteração, 
para estas foi solicitada uma nova coleta. 

Resultados: Foram realizadas 257 análises de Thc sendo 
que 36,58% obtiveram resultado indicativo e 63,42% não 
indicativo. Para COC de 256 análises, 30,47% foram indica-
tivo e 69,53% não indicativo. Para ANF de 25 análises, 4% 
foram indicativo e 96% não indicativo. É possível verificar 
que das 538 análises, 32,15% obtiveram resultado indicativo. 
Com base nos resultados encontrados, fica evidente a falha 
da vigilância dos internos. em alguns casos a mesma amostra 
mostrou-se indicativa para dois dos entorpecentes analisados.

Discussão: o uso das DA pode causar irritabilidade, psico-
se e confusão mental nos usuários. A real situação do consumo 
destas nos presídios é ainda maior, pois o apenado geralmente 
omite fazer uso de substâncias ilícitas. É importante o diag-
nóstico laboratorial, pois o paciente pode ser encaminhado 
para tratamento adequado, já que, o uso de entorpecentes é 
um dos fatores que contribui para o aumento na criminalidade, 
sendo um dos principais motivos do tráfico e assalto. 

FO22 - MACONHA NO CAMINHO DAS PEDRAS

oLIveIRA, L.M.L.1; TEIXEIRA, M.A.1

1. UNEB - Universidade do Estado da Bahia (Universidade do 
Estado da Bahia. Salvador – BA, Brasil)

Introdução: A maconha deriva da Cannabis sativa, uma 
espécie de planta que produz substâncias químicas variadas, 
entre elas os canabinóides, como o ∆9-THC, que apresenta 
efeito psicoativo, causando perturbação do Sistema Nervoso 
central. Apesar de ser considerada droga ilícita no Brasil, é 
bastante utilizada no país e, geralmente, está presente em 
uma progressão de drogas como a primeira droga ilícita a ser 
experimentada pelos usuários de drogas, servindo com porta 
de entrada para a utilização de outras drogas como o crack. 
Porém, depoimentos de usuários mostram que a maconha 
pode ser utilizada para amenizar os efeitos negativos, como 
a fissura, decorrentes do uso do crack, contribuindo para a 
redução da dependência.

objetivo: com a proposta de se avaliar os aspectos to-
xicológicos da maconha e discutir a associação desta com o 
crack, realizou-se uma revisão de literatura.

Metodologia: utilizou-se base de dados de literatura 
científica, com artigos publicados entre os anos de 1980 e 
2010, em português e inglês. 

Resultados: Geralmente o usuário de maconha apresenta 
relação com o uso de outras drogas, lícitas e ilícitas, sendo 
comuns as associações com o objetivo de aumentar os efei-
tos positivos que as drogas possam proporcionar. os efeitos 
da utilização das associações de drogas estão relacionados, 
principalmente, com a ação que estas provocam no SNc. o 
mecanismo de ação do crack concentra-se basicamente na 
inibição da recaptação de dopamina, e consequentemente, no 
acúmulo deste neurotransmissor na fenda sináptica com uma 
prolongação dos seus efeitos estimulantes. A maconha age au-
mentando a liberação de dopamina na fenda sináptica. Assim, 
ao se utilizar ambas as drogas, pode-se sugerir a ocorrência 
de uma potencialização da estimulação elétrica do cérebro. 
Teoricamente este evento contraria alguns depoimentos de 
usuários de drogas extraídos de artigos científicos, nos quais 
relatam diminuição da fissura, ou seja, o desejo incontrolável 
pela droga.

Discussão: Tendo em vista que o abuso de drogas é 
cada vez mais crescente, especialmente nos grandes centros 
urbanos, e diante do diagnóstico apresentado neste trabalho 
propõe-se um olhar especial para a investigação científica 
de aspectos benéficos relatados por usuários de drogas em 
relação ao uso da maconha associada ao crack. Por outro 
lado, com o grande apelo popular mundial pela legalização 
do comércio da maconha no Brasil, é imprescindível que o 
setor governamental esteja atento para os efeitos tóxicos do 
uso da maconha e de suas associações.
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TX01 - DA TOXICIDADE À TERAPIA: EFEITOS SOBRE 
A ATIVIDADE NA+/K+ ATPASE E SISTEMA NERVOSO 
CENTRAL E PERIFÉRICO DE MOLÉCULAS ISOLA-
DAS DO VENENO DE SAPO (RHiNEllA sCHNEidERi)

BALDo, M.A.1; yoNeDA, J.S.2; LIBeRATo, J.L.2; GoDoy, 
L.D.2; cIANcAGLINI, P.2; SANToS, W.F.2; ARANTeS, e.c.1
1. FCFRP-USP - Universidade de São Paulo (Av. Café s/n Dep. 
Física e Quimica 64A/A)
2. FFCLRP-USP - Universidade de São Paulo (Av. Café s/n Dep. 
Biologia e Dep. Quimica)

Introdução: os venenos dos anfíbios contêm uma variedade 
de compostos biologicamente ativos, os quais funcionam como 
ferramentas de defesa contra predadores e/ou como agentes 
antimicrobianos. Os compostos identificados em venenos de 
anfíbios das famílias Dendrobatidae, Bufonidae e Mantellidae, 
compreendem: batracotoxinas, histonicotoxinas, pumilioto-
xinas, quinolinas, bufogeninas e bufotoxinas produzidas em 
glândulas epidérmicas e parótidas. Na medicina chinesa, ex-
tratos de secreções de bufonídeos são utilizados como agentes 
cardiotônicos, diuréticos, anodínicos e antineoplásicos.

objetivo: Avaliar as atividades de compostos isolados 
do veneno de Rhinella schneideri em modelos de Na+/k+ 
ATPase e em crises convulsivas induzidas por PTZ e NMDA, 
os quais são os principais sintomas de uma intoxicação por 
envenenamento por sapos.

Metodologia: o veneno das glândulas parotóides de R. 
schneideri foi filtrado e a fração de baixo peso molecular 
foi submetida à CLAE em coluna de fase reversa (C2/C18), 
obtendo-se as frações Rs3, Rs4 e Rs5. A Na+K+-ATPase foi 
obtida a partir de rim de coelho e a atividade enzimática foi 
analisada pela quantificação da liberação de fosfato (Santos et 
al., Braz. J. Med. Biol. Res. 35, 277-288, 2002). Ratos Wistar 
machos (250 g) foram canulados no ventrículo lateral direito, 
seguindo coordenadas estereotáxicas. Os animais dos grupos 
experimentais foram tratados com as frações isoladas em 
diferentes doses (0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 1,5 e 2 µg/rato; via 
i.c.v.). Após 15 min, estes animais receberam microinjeções 
com os convulsivantes PTZ e NMDA.

Resultados: As frações Rs3, Rs4 e Rs5 induziram uma 
redução concentração-dependente da atividade da Na+k+-
-ATPase, responsável por paradas cardíacas nas intoxica-
ções, mostrando IC50% de 33,6 µg, 47,7 µg e 98,92 µg, 
respectivamente. A fração Rs5 se mostrou mais eficaz que as 
demais na proteção contra crises convulsivas induzidas por 
PTZ e NMDA e não causou comprometimento locomotor 
nos animais.

Discussão: Neste trabalho foram isolados 3 compostos, 
Rs3, Rs4 e Rs5, que são capazes de inibir a atividade da 
Na+k+-ATPase e, principalmente a Rs5, proteger crises 
convulsivas induzidas por PTZ e NMDA em doses muito 
menores que as doses tóxicas. A caracterização molecular e 
biológica de componentes isolados é de extrema importân-
cia para chegarmos a novas drogas que venham a se tornar 
fármacos com potencial terapêutico.

Agência de Fomento: FAPeSP, cAPeS, cNPQ

TX02 - DEZ ANOS DE OCORRÊNCIAS COM 
ANIMAIS REGISTRADAS NO CENTRO DE CON-
TROLE DE INTOXICAÇÕES DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE MARINGÁ, PARANÁ, BRASIL

GuIRARDeLeS, A.R.1; PRADo, A.v.R.1; GouLART, 
e.1; oLIveIRA, M.L.F.1; BALLANI, T.S.L.1; SILvA, A.A.1

1. UEM - Universidade Estadual de Maringá (AV. COLOMBO, 
5790. MARINGÁ-PR)

Introdução: O Centro de Controle de Intoxicações do 
hospital universitário Regional de Maringá da universidade 
estadual de Maringá (ccI/huM) presta atendimento e as-
sistência nos mais diversos tipos de intoxicações, incluindo 
aquelas causadas por animais peçonhentos, ou seja, os provi-
dos de peçonha e estrutura inoculadora, bem como identifica 
os animais não peçonhentos que para lá são encaminhados 
pela população.

objetivo: Analisar as ocorrências registradas neste centro 
com animais nos casos de acidentes ou não.

Metodologia: Foram analisadas as fichas de identificações 
e os relatórios anuais do período de 2001 a 2010 e os animais 
foram separados em quatro grupos: Aranhas, escorpiões, 
Serpentes e outros.

Resultados: No total foram registradas 849 ocorrências, 
sendo o ano de maior e menor incidência respectivamente 
2008 (113 casos) e 2003 (58 casos). Da totalidade de registros 
o grupo das Aranhas foi o mais importante com 42% (n=353) 
dos casos, tendo maior incidência Phoneutria sp. com 31% 
deste total, e foi o maior causador acidentes nesta década, 
com exceção ao ano de 2008. Os Escorpiões tiveram uma 
incidência de 21% (n=182), destacando-se a ocorrência de 
55,5% com Bothriurus sp. e 36% com Tityus serrulatus. A 
ocorrência de Serpentes na ultima década representou 17% 
(n=146) de todos os registros, sendo que as mais comumente 
encaminhadas para identificação pertenciam aos gêneros 
Oxyrhopus e Sibynomorphus com 23% e 24% respectiva-
mente. Registrou-se também que as Serpentes de interesse 
médico como Bothrops sp. e Crotalus durissus foram as que 
mais causaram acidentes e as menos freqüentes represen-
tando respectivamente, 10% e 5% do total de ocorrências. 
O grupo Outros contribuiu com 20% (n=168), a maior parte 
com lagartas (larvas de Lepidoptera), com destaque para 
Megalopyge sp. (24%), Podalia sp.(12%) e Automeris sp. 
(11%), tendo os demais contribuído com 53%, incluindo aí 
táxons diversos como Saturniidae, Coleoptera, Reduviidae, 
Diplopoda entre outros.

Discussão: o aumento de ocorrências registradas no perí-
odo de 2001 a 2010 provavelmente se deve ao maior conhe-
cimento da população a respeito da existência e importância 
do papel desempenhado pelo ccI/huM. Após a análise dos 
dados conclui-se que a ocorrência de aranhas e escorpiões 
foi maior dentre os demais grupos, o que demonstra grande 
capacidade de ambientação destes animais no meio urbano 
em especial, além da presença de terrenos baldios e pouco 
cuidado no armazenamento de materiais diversos.
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TX03 - IDENTIFICAÇÕES DE ANIMAIS E PLAN-
TAS DE INTERESSE TOXICOLÓGICO REALIZA-
DAS PELO NÚCLEO DE TOXINAS NATURAIS DO 
CIT/RS: ESTUDO COMPARADO

Leão, G.B.1; MARQueS, M.G.B.1; SILvA, k.R.L.M.1; 
RoSSoNI, M.G.1

1. CIT/RS -FEPPS - Centro de Informação Toxicológica (Rua 
Domingos Crescencio, 132)

Introdução: O Núcleo de Toxinas Naturais (NTOX) do 
Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul 
(CIT/RS) tem como objetivo principal identificar animais e 
plantas de interesse toxicológico provenientes do atendimen-
to do plantão de emergência do cIT, dos serviços de saúde 
(coordenadorias regionais de saúde, secretarias municipais, 
PSF, uPA) e da população em geral.

Objetivo: Analisar o número de identificações realizadas 
pelo NTOX no período de 2000 a 2009 e comparar com as 
identificações realizadas no período de 1990 a 1999.

Metodologia: Para cada animal ou planta encaminhados 
ao NTOX foi preenchida uma Ficha de Identificação, onde 
consta: dados do solicitante, dados de identificação do agen-
te (nome científico, nome comum, família, local e data de 
coleta), toxicidade (sem interesse, baixa, moderada ou alta 
toxicidade) e tipo de registro (acidente humano/em animal 
ou informação). Os espécimes foram identificados por pro-
fissionais especializados.

Resultados: No período de 2000 a 2009 o NTOX registrou 
5.486 identificações, sendo que 971 causaram acidentes. 
Em comparação com estudo realizado na década de 1990 
a 1999, o número de identificações foi de 2.421, com 411 
acidentes, portanto houve um aumento de 126%. os agentes 
mais identificados foram: as lagartas, 1733; os aracnídeos, 
1709; serpentes 938 no período de 2000-2009. Entre os anos 
de 1990 a1999, os mais freqüentes foram: as lagartas, 1038; 
aracnídeos 823 e serpentes 335.

Discussão: Este incremento do número de identificações 
em um mesmo intervalo de tempo deve-se às campanhas 
de prevenção com animais vivos (feiras, exposições, pales-
tras), utilização de meios de comunicação (tv, rádio, jornal, 
internet)e incorporação de técnicos e estagiários capacitados 
nesta década.

TX04 - OCORRENCIA DE INFECÇÃO SECUNDA-
RIA EM ACIDENTES CAUSADOS POR SERPEN-
TES DOS GÊNEROS bOTHROPs, bOTHROPOidEs 
E RHiNOCEROPs: ANÁLISE DE CASOS

SILvA, k.R.L.M.1; MARQueS, M.G.B.1; SILvA, 
c.A.M.1; DALLeGRAve, e.1

1. CIT/RS - FEPPS - Centro de Informação Toxicológica (Rua 
Domingos Crescêncio, 132)

Introdução: No Brasil os acidentes causados por jara-
racas e cruzeiras totalizam 87% das notificações (SINAN 
2000-2007). Estes acidentes tem grande importância médica 
pelos sinais e sintomas decorrentes da ação dos venenos e 
pela ampla distribuição geográfica destes animais. A ação do 
veneno é caracterizada por três atividades: inflamatória aguda 
(dor local, edema e flictenas) coagulante e hemorrágica. A 
ocorrência de infecções é freqüente e pode levar a processos 
inflamatórios graves como abscesso e necrose. No ano de 
2009, o Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande 
do Sul (CIT/RS) registrou 1066 acidentes provocados por 
serpentes dos gêneros Bothrops, Bothropoides e Rhinocero-
phis. Destes, 213 foram classificados como grave (dor, edema 
importante, flictenas e necrose).

objetivo: Analisar todas as ocorrências de acidentes cau-
sados pelos gêneros Bothrops, Bothropoides e Rhinocerophis, 
classificadas como grave no ano de 2009, destacando aquelas 
que evoluíram para infecção secundária, com evidência de 
sinais flogísticos e a necessidade de uso de antiinflamatórios 
e/ou antibióticos.

Metodologia: Foram analisados 213 fichas de notificações 
e atendimentos do cIT/RS. Foram consideradas as seguintes 
variáveis: idade, local da picada, tempo entre o acidente e 
a soroterapia, sintomas, soroterapia antiveneno, tempo de 
internação, uso de antibióticoterapia e/ou outras medidas de 
manejo das complicações infecciosas (por exemplo, drena-
gem de abscesso).

Resultados: Do total de casos analisados, 69 (32,4%) 
apresentaram sinais de infecção secundária com equimose/
hematoma.

Discussão: o diagnóstico de infecção secundária pode ser 
dificultado pela semelhança entre a ação do veneno e a respos-
ta inflamatória aguda causada por microorganismos presentes 
na cavidade oral das serpentes. estudo anterior realizado pelo 
CIT/RS, onde identificou-se os microorganismos encontrados 
na cavidade oral de serpentes do gênero Bothrops, houve o 
predomínio de Enterobacter aerogenes, Providencia rettge-
ri, Streptococcus grupo D e Aeromonas sp. estas bactérias 
foram sensíveis aos antibióticos Amoxacilina-clavulanato, 
Doxeciclina e Cloranfenicol. O presente trabalho demonstrou 
que em cerca de um terço (32,4%) dos casos atendidos no 
período evoluíram para infecção secundária. A correlação 
entre os agentes identificados na flora bucal das serpentes 
com os dados clínicos tem sido importante na escolha dos 
antibióticos mais apropriados a estes casos.
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TX05 - ANIMAIS PEÇONHENTOS: UMA DÉCADA 
DE ACIDENTES REGISTRADOS NO CENTRO DE 
CONTROLE DE INTOXICAÇÕES DE  
MARINGÁ – PARANÁ

PRADo, A.v.R.1; GuIRARDeLeS, A.R.1; GouLART, 
e.1; oLIveIRA, M.L.F.1; BALLANI, T.S.L.1; SILvA, A.A.1

1. UEM - Universidade Estadual de Maringá (Av. Colombo, 
5790. Maringá-PR)

Introdução: Animais peçonhentos são aqueles providos de 
glândula de peçonha e estrutura inoculadora. A toxicidade da 
peçonha varia conforme a espécie, implicando na importância 
médica de cada caso de acidente. o homem não é, em princí-
pio, alvo destes animais, mas pode envolver-se em acidentes 
se não tomar medidas preventivas. o centro de controle de 
Intoxicações do Hospital Universitário Regional de Maringá 
(ccI/huM) da universidade estadual de Maringá possui 
profissionais de áreas variadas que atuam no Programa de 
Identificação de Animais e Plantas e prestam assistência em 
casos de acidentes com animais peçonhentos.

Objetivo: Analisar a freqüência de acidentes identificados 
e registrados no CCI/HUM e os táxons envolvidos.

Metodologia: Foram analisadas as fichas de identifica-
ção de animais e os relatórios anuais do período de 2001 a 
2010, arquivadas no Centro. Os animais envolvidos foram 
separados em cinco grupos: lagartas, serpentes, escorpiões, 
aranhas e outros.

Resultados: No período analisado foram identificados 
472 animais com variação de 25 (2003) a 70 (2008). Da 
totalidade dos acidentes o principal grupo responsável foi o 
das aranhas com 47% (n=220), tendo maior incidência Pho-
neutria sp. (45%). em todos os anos as maiores causadoras 
de acidentes foram as aranhas, exceto em 2008 onde predo-
minaram as lagartas com 40% dos 70 acidentes registrados. 
o grupo das lagartas teve 18% (n=86) do total de acidentes 
da década. o maior envolvimento ocorreu com Podalia sp. 
(25%). As serpentes estiveram envolvidas em 8% (n=39) 
dos acidentes, tendo o maior índice Bothrops sp. (33%). Os 
escorpiões alcançaram 22% (n=105), sendo Tityus serrulatus 
(47%) o mais envolvido. o grupo de outros animais contribuiu 
com 5% (n=22) dos acidentes e dentre os táxons envolvidos 
destacam-se espécies de Reduviidae (27%) não peçonhento.

Discussão: o aumento crescente de acidentes com enca-
minhamento e identificação dos animais no período de 2001 a 
2008 pode ser atribuído ao maior conhecimento da população 
sobre a existência do Centro. A grandeza de casos envolvendo 
os aracnídeos pode ser justificada pela capacidade de con-
vivência destes em ambientes urbanos, além da presença de 
terrenos baldios e pouco cuidado no armazenamento de mate-
riais diversos. com a análise dos dados obtidos constatou-se 
a predominância dos aracnídeos (aranhas e escorpiões) com 
69% dos casos. Para redução de acidentes se faz necessário 
medidas preventivas que podem ser ensinadas com programas 
de conscientização da população.

TX06 - A GERAÇÃO DE RADICAIS LIVRES INDU-
ZIDA PELO CÁLCIO DEPENDE DO SUBSTRATO 
MITOCONDRIAL

RooS, D.h.1; SeeGeR, R.1; kLIMAcZeWSkI, c.1; 
STeFANeLLo, S.1; PuNTeL, R.3,1; ASchNeR, M.2; 
BARBoSA, N.1; RochA, J.B.T.1

1. UFSM - Universidade Federal de Santa Maria (Av. Roraima N 
1000 Predio 18)
2. VUMC - Department of Pediatrics Vanderbilt University Medi-
cal (Nashville, TN 37232, USA)
3. UNIPAMPA - Universidade Ferderal do Pampa (Uruguaiana)

Introdução: o acúmulo de cálcio (ca2+) e a geração de 
espécies reativas de oxigênio (ERO) intracelular e mito-
condrial estão envolvidos em diversos eventos patológicos. 
entretanto, a geração de eRo mitocondrial induzida pelo 
excesso de Ca2+ com a utilização de diferentes substratos 
respiratórios não tem seu mecanismo estabelecido.

objetivo: Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar 
o efeito do Ca2+ na geração de ERO, no consumo de oxi-
gênio, na oxidação de NADH e no conteúdo de tiol total em 
mitocôndrias hepáticas de ratos.

Metodologia: As mitocôndrias foram isoladas por cen-
trifugação diferencial. A geração de eRo foi avaliada pela 
oxidação da diclorofluoresceína. O consumo de oxigenio foi 
mensurano por eletrodo de Clark. O conteúdo de NADH foi 
por fluorimetria. O total de tiol foi estipulado por Elmann. 

Resultados: Os substratos respiratórios do complexo I 
(malato e glutamato: M/G) e II (succinato: Suc) causaram 
um aumento na geração de ERO. Porém, a exposição das 
mitocôndrias ao Ca2+ (≈ 60 µM) na presença de M/G reduziu 
a geração de eRo. em contraste, na presença de succinato 
(Suc) o ca2+ induziu um aumento na geração de eRo. Não 
houve diferença entre os substratos no consumo de oxigê-
nio. No entanto, na presença de ca2+ as mitocôndrias que 
receberam M/G apresentaram uma redução no consumo de 
oxigênio quando comparado àquelas que receberam Suc. Na 
presença de ca2+ ocorreu um aumento nos níveis de NADh 
seguida por uma diminuição contínua, a qual foi parcialmente 
prevenida pela adição de ciclosporina A (csA) ou vermelho 
de Rutênio (vR). o ca2+ diminuiu o conteúdo de tiol na pre-
sença de ambos os substratos. A csA foi efetiva em prevenir 
a oxidação de tiol somente com M/G. 

Discussão: Nossos resultados sugerem que altas con-
centrações de Ca2+ podem inibir parcialmente o complexo 
I, uma vez que este promoveu uma redução no consumo de 
oxigênio quando estimulado pelo substrato M/G. O aumento 
observado nos níveis de NADh e a redução na geração de 
eRo promovidos pelo ca2+, também podem estar associados 
a uma redução na atividade do complexo I. De fato, o Ca2+ 
causou efeito adicional na geração de eRo nas mitocôndrias, 
quando estas foram estimuladas pelo substrato do complexo 
II e a CsA não preveniu a oxidação de tiol nestas condições. 
Estes efeitos podem ocorrer devido a um aumento no fluxo 
reverso de elétrons do complexo II para o I, assim aumentando 
a geração de eRo e, consequentemente, depletando o con-
teúdo de tiol mitocondrial. Portanto, este estudo promove 
uma base para futuras investigações sobre a modulação da 
homeostase do Ca2+ na fisiologia mitocondrial e em diversas 
patologias que envolvem disfunções nesta organela.

Agência de Fomento: capes



354 Toxinologia

Temas Livres    Poster

TX07 - DIAGNÓSTICO CLÍNICO E ETIOLÓGI-
CO DE ACIDENTES POR lOxOsCElEs SP. COM 
RECURSOS DE TELEMEDICINA: UMA SÉRIE DE 
CASOS

SILvA, c.A.M.1; SILvA, k.R.L.M.1; MARQueS, M.G.B.1

1. CIT/RS - Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do 
Sul (Rua Domingos Crescêncio, 132, 8º andar, Porto Alegre/RS)

Introdução: os acidentes por aranhas do gênero Loxos-
celes tem importância médica por suas repercussões locais 
(danos a pele e eventualmente tecidos vizinhos) e sistêmicos 
(hemólise intravascular e insuficiência renal aguda). São 
acidentes que ocorrem em vários continentes, constituindo-se 
em um problema de saúde pública na região Sul do Brasil. 
De acordo com os dados epidemiológicos do centro de In-
formação Toxicológica do Rio Grande do Sul (CIT/RS) no 
período de janeiro 2008 a dezembro de 2010 foram atendidos 
1429 acidentes causados por Loxosceles sp.

objetivo: Apresentar uma série de 15 casos de acidentes 
por Loxosceles sp. cujo diagnóstico e manejo foram auxi-
liados pela utilização de recursos da telemedicina (envio de 
imagens digitais ao nosso serviço).

Metodologia: os casos apresentados foram atendidos pelo 
plantão do cIT/RS. o médico responsável pelo atendimento 
ao relatar as circunstâncias do mesmo, recebeu a orientação de 
enviar as imagens da lesão cutânea e do animal causador pela 
internet. As fotos foram analisadas utilizando o visualizador 
de imagens e fax do Windows. As imagens das lesões foram 
avaliadas pelos médicos do CIT/RS e os animais identificados 
pelos técnicos do Núcleo de Toxinas Naturais. Confirmado o 
diagnóstico foi instituído o tratamento específico.

Resultados: Dos 1429 acidentes causados por Loxosceles 
sp.,em 15 destes houve a identificação do agente etiológico 
e a confirmação do diagnóstico clínico através de imagens.

Discussão: esta série de casos de acidentes por Loxos-
celes sp. demonstra que a incorporação de ferramentas de 
telemedicina pode trazer contribuição importante a redução 
da morbidade e mortalidade nos acidentes por animais peço-
nhentos em um país das dimensões do Brasil.

TX08 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ACIDEN-
TES OFÍDICOS OCORRIDOS NO ESTADO DO 
AMAPÁ EM 2010

SILvA, J.o.1; oLIveIRA, N.k.S.1; RIBeIRo, J.R.2; 
MAchADo, J.A.M.1; SouSA, e.A.1; MeDeIRoS, A.A.1; 
cARvALho, J.c.T.1

1. UNIFAP - Universidade Federal do Amapá (Rod. Juscelino 
Kubitschek, KM-02 - Jardim Marco Zero)
2. SESA - Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (Av. FAB, 69)

Introdução: os envenenamentos ofídicos constituem um 
importante problema de saúde pública em todo o mundo. em 
2009, a Organização Mundial da Saúde incluiu os acidentes 
ofídicos no grupo de doenças negligenciadas, em função 
destas serem um problema de saúde pública afetando, espe-
cialmente, áreas rurais de países da África, Ásia, oceania e 
América Latina. o estado do Amapá, localizado na região 
Amazônica, apresenta uma grande diversidade de serpentes 
peçonhentas, responsáveis pela ocorrência de acidentes 
ofídicos. 

Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar o perfil epi-
demiológico dos acidentes ofídicos ocorridos no estado do 
Amapá, no ano de 2010. 

Metodologia: os dados foram obtidos na Secretaria de es-
tado da Saúde do Amapá sobre acidentes ofídicos registrados 
durante o ano de 2010, constantes no Programa do Sistema 
de Informação de Agravos e de Notificações (SINAN) do 
Ministério da Saúde. 

Resultados: No período analisado, foram notificados à 
Secretaria de Estado da Saúde, 382 acidentes por serpentes 
peçonhentas. Destes, 16,7% ocorreram com indivíduos do 
sexo feminino e 83,3% com indivíduos do sexo masculino. 
Quanto à sazonalidade, os meses de janeiro e março foram 
os de maior incidência de acidentes ofídicos, apresentando 
14,6% e 13,6% dos casos. Em relação à faixa etária, os mais 
acometidos foram os indivíduos entre 20 a 34 anos (34%) e 
35 a 49 anos (19,4%). A zona rural foi a procedência onde 
ocorreram a maioria dos acidentes ofídicos (79,3%), sendo 
que 67% dos indivíduos afetados também relataram residir 
na zona rural. Em 26,4% dos casos, não houve identificação 
do gênero da serpente causadora do envenenamento. No 
restante, 26,4% foram causados por serpentes do gênero 
Bothrops, 9,2% por serpentes do gênero Lachesis, 0,8% por 
Crotalus e, 0,3% por serpente não peçonhenta. Em 90,8% 
dos casos, houve evolução para cura, não ocorrendo óbitos 
no período analisado. Dentre os acidentes botrópicos, 52,5% 
foram classificados como leves e 31,7% como moderados.

Discussão: No Brasil, segundo dados do Ministério da 
Saúde, ocorreram em 2009, 120.361 acidentes com animais 
peçonhentos, dos quais, 29 mil foram com serpentes. No 
Amapá, os acidentes ofídicos representam uma importante 
morbidade, sendo as serpentes do gênero Bothrops as princi-
pais causadoras destes envenenamentos. Porém, o percentual 
de acidentes botrópicos encontrados no presente estudo foi 
inferior às notificações no Brasil (80%), provavelmente 
devido ao não reconhecimento da serpente, o que dificulta a 
prescrição do imunobiológico no tratamento dos acidentados.
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