
 

 

 

 

 

 

 

 

CBTOX - XVIII Congresso Brasileiro de Toxicologia 

7 a 10 de Outubro de 2013 

Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael 

Porto Alegre – RS 

  



APRESENTAÇÃO 

A Comissão Organizadora do XVIII Congresso Brasileiro de Toxicologia teve o 
prazer de receber 679 trabalhos científicos, 122 palestrantes, sendo 32 internacionais, e 
mais de 1.000 congressistas de cerca de 200 diferentes instituições nacionais e 
internacionais, no evento mais importante do país na área de Toxicologia.  

O congresso foi realizado entre os dias 7 a 10 de outubro de 2013, no Centro de 
Convenções do Plaza São Rafael na cidade de Porto Alegre - RS, Brasil. 

Este evento foi realizado pela Sociedade Brasileira de Toxicologia, que há 40 anos 
trabalha de forma árdua para o desenvolvimento da área, visando principalmente à 
prevenção de intoxicações nos diversos cenários de exposição. 

Em nome de toda a comissão organizadora, agradeço a Sociedade Brasileira de 
Toxicologia pela confiança, à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que por meio 
da Faculdade de Farmácia e da equipe de alunos do LABTOXICO - Laboratório de 
Toxicologia, em conjunto com a equipe comandada pelo Prof. Dr. Flavio Pechansky do 
Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas (CPAD) da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul; da equipe do Laboratório REQUIMTE, da Universidade do Porto, Portugal, 
comandado pela Professora Maria de Lourdes Bastos; da equipe da Professora Sandra 
Macedo, do curso de Toxicologia Analítica, da Universidade Federal de Ciências da 
Saúde da Porto Alegre; e de todos os outros colaboradores do Comitê Científico, que 
tornaram a realização deste evento possível. 

Agradeço o apoio do Conselho Federal de Farmácia, do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior, a Capes, do Conselho Internacional sobre Álcool, Drogas e 
Segurança no Trânsito (International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety - 
ICADTS), do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), do Centro de Informações 
Toxicológicas do Rio Grande do Sul (CIT-RS), da Associação dos Farmacêuticos do Rio 
Grande do Sul (AFARGS), do Programa de Pós Graduação em Ciências Farmacêuticas 
(PPGCF) e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, e da AGeventos. 

Agradeço ainda aos nossos patrocinadores, que através de sua colaboração 
acreditaram em nosso potencial, consolidando, assim, o nosso reconhecimento frente às 
diversas áreas de atuação da toxicologia. 

No XVIII Congresso Brasileiro de Toxicologia, tivemos como pauta "os desafios 
encontrados pela toxicologia frente às novas tecnologias". Este temário nos levou, 
certamente, a refletir sobre a evolução da Toxicologia no Brasil. 

No século XXI, nos deparamos com um novo modelo estrutural de trabalho, 
oriundo do grande avanço tecnológico, que, a cada dia que passa ganha mais espaço em 
nossas profissões. Isso deixa clara a necessidade de dominar as novas tecnologias, que 
não se limitam apenas ao uso de máquinas, ou de um meio virtual, mas vinculam-se sim a 



um viés pragmático e necessário na execução de nossas atividades, e no fluxo de nossa 
rotina. 

A partir dessa nova demanda, tornou-se necessária a constante atualização das 
metodologias e técnicas disponíveis no mercado. O uso adequado desse saber técnico - 
cientifico é o que hoje em dia, nos permite uma atuação mais eficaz, inovadora, e 
contribui positivamente para a evolução da nossa sociedade, de forma sustentável.  

Entendo a Toxicologia de hoje não mais como uma "Ciência dos mortos ou 
doentes", mas como uma "Ciência pela vida". Atualmente somos representados por uma 
ampla variedade de profissionais com as mais diversas habilidades e das mais diversas 
áreas do conhecimento, com caráter pluri e multidisciplinar, trabalhando todos em 
consonância e com um objetivo comum: a sobrevivência e a qualidade de vida da 
humanidade. Por isso, este Congresso foi idealizado de forma a integrar os diferentes 
profissionais e instituições que compõem esta rede de competências. 

Nosso Programa Científico foi organizado de forma descentralizada, onde 
profissionais em destaque nas suas expertises foram convidados a estruturar encontros e 
simpósios específicos, elevando a qualidade científica do evento nas mais diversas áreas 
de atuação Toxicologia. A estes colaboradores do comitê científico, meu especial 
agradecimento e admiração.  

Gostaria de finalizar agradecendo a todos que compareceram ao XVIII CBTox. O 
êxito deste evento é de vocês igualmente, pois sem a sua participação, nosso trabalho 
teria sido em vão. 

 

Muito Obrigada, 

Profa. Dr. Renata Pereira Limberger 
Presidente da Comissão Organizadora 



APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ORAIS 

 

DIA 08.10.13 - Terça-feira – 08hs 

 

SALA ÁREA TÍTULO APRESENTADOR 

SALA 

1 
Toxicologia dos 

Alimentos 

EXPOSIÇÃO DIETÉTICA AO CHUMBO ATRAVÉS DO CONSUMO 

DE PESCADO EM CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES DE UMA 

COMUNIDADE DE PESCADORES NA BAÍA DE TODOS OS 

SANTOS, SALVADOR, BAHIA, BRASIL 

Neuza Maria 

Miranda dos Santos 

SALA 

1 
Imunotoxicologia 

EXPOSURE TO LOW DOSES OF FORMALDEHYDE DURING 

INTRAUTERINE PHASE SUPPRESSES THE DEVELOPMENT OF 

ALLERGIC LUNG INFLAMMATION IN OFFSPRING 

Adriana Lino dos 

Santos Franco 

SALA 

1 
Toxicologia Clínica 

PARÂMETROS CLÍNICO-LABORATORIAIS NA DIFERENCIAÇÃO 

ENTRE ACIDENTES CROTÁLICO E ESCORPIÔNICO: RELATO DE 

CASO 

Giulianna Maran 

Andrade 

 

SALA ÁREA TÍTULO APRESENTADOR 

SALA 

2 

Toxicologia 

Ambiental e 

Ecotoxicologia 

AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DE CINZAS DE QUEIMADAS DO 

CERRADO SOBRE ORGANISMOS AQUÁTICOS 
Darlan Brito 

SALA 

2 

Toxicologia 

Ambiental e 

Ecotoxicologia 

TOXICIDADE AGUDA DE PARABENOS EM TILÁPIAS DO NILO 

(OREOCHROMIS NILOTICUS) 

Daniele Caetano da 

Silva 

SALA 

2 
Toxinologia 

ESCORPIONISMO GRAVE EM PACIENTE COM SÍNDROME DE 

BECKER - RELATO DE CASO 

Saulo Peconick 

Ventura 

 

Os apresentadores devem estar presentes nas salas indicadas às 7h45min para 

confirmar presença e disponibilizar seus slides em arquivo pdf. O tempo de 

apresentação será de 10min e mais 5min de arguição da banca. A sequência de 

apresentação será definida por sorteio às 8h entre os presentes. 

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ORAIS 

 

DIA 09.10.13 - Quarta-feira – 08hs 

 

SALA ÁREA TÍTULO APRESENTADOR 

SALA 

1 
Toxicologia 

Analítica 

EXTRACTION OPTIMIZATION USING EXPERIMENTAL DESIGN AND 

METHOD VALIDATION FOR ETHANOL IN ORAL FLUID BY HS-GC/FID 

AND HS-GC/MS. 

Maíra Kerpel dos 

Santos 

SALA 

1 
Toxicologia 

Analítica 

EMPREGO DA EXTRAÇÃO ACELERADA POR SOLVENTE NA 

DETERMINAÇÃO DOS BIOMARCADORES DA EXPOSIÇÃO FETAL À 

COCAÍNA/CRACK EM AMOSTRAS DE MECÔNIO 

Cinthia de Carvalho 

Mantovani 

SALA 

1 
Toxicologia 

Social 
USE OF PSYCHOATIVE SUBSTANCES AND INTENT TO DRIVE 

AMONG NIGHTCLUB PATRONS IN SAO PAULO, BRAZIL 
Gabriel AndreuccettI 

 

 

SALA ÁREA TÍTULO APRESENTADOR 

SALA 

2 
Toxicologia 

Forense 

AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE DROGAS DE ABUSO EM AMOSTRAS 

DE SANGUE COLHIDAS DE VÍTIMAS FATAIS DE ACIDENTES DE 

TRÂNSITO NA REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA - ES 

Fabrício Souza 

Pelição 

SALA 

2 
Toxicologia 

Forense 
TOXICOLOGIA VÍTREA: ANÁLISE METABOLÔMICA DE COCAÍNA 

POR FT-ICR MS 
Júlio César Santos 

Júnior 

SALA 

2 
Toxicologia 

Forense 
ANÁLISE DE CABELO EM EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS EM 

ATIVIDADES DE ALTO RISCO NO BRASIL 
Cristina Pisaneschi 

Azevedo 

 

Os apresentadores devem estar presentes nas salas indicadas às 7h45min para 

confirmar presença e disponibilizar seus slides em arquivo pdf. O tempo de 

apresentação será de 10min e mais 5min de arguição da banca. A sequência de 

apresentação será definida por sorteio às 8h entre os presentes. 

 

 

 

 

 



 APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ORAIS 

 

DIA 10.10.13 - Quinta-feira – 08hs 

 

SALA ÁREA TÍTULO AUTOR 

SALA 

1 
Toxicologia 

Ocupacional 

ANÁLISE HISTÓRICA DO USO DE DROGAS ENTRE MOTORISTAS 

PROFISSIONAIS: ESTUDO REALIZADO EM RODOVIAS FEDERAIS 

ENTRE 2009-2012 

Daniele Mayumi 

Sinagawa 

SALA 

1 
Toxicologia 

Ocupacional 

USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS POR MOTOCICLISTAS 

VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO ATENDIDOS EM 

UNIDADES DE EMERGÊNCIA NA REGIÃO OESTE DA CIDADE DE 

SÃO PAULO 

Gabriel AndreuccettI 

SALA 

1 
Toxicologia 

Forense 
FATORES ASSOCIADOS À REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÕES DE 

TRÂNSITO POR ALCOOLEMIA NO SUL DO BRASIL 
Aurinez Rospide 

Schmitz 

 

SALA ÁREA TÍTULO AUTOR 

SALA 

2 

Genômica, 

Proteômica e 

Metabolômica em 

Toxicologia 

ANTIGENOTOXIC EFECT OF THE DIPHENYL DITELLURIDE 

AGAINST SEVERAL MUTAGENS IN V79 CELLS 
André Luiz Mendes 

Juchem 

SALA 

2 

Toxicologia de 

Medicamentos e 

Cosméticos 

PERFORMANCE DO ENSAIO DA MEMBRANA CÓRION-

ALANTÓIDE CORADA PELO AZUL TRIPAN (CAM-TBS) FRENTE A 

DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DO TENSOATIVO DODECIL 

SULFATO DE SÓDIO (SDS) PARA AVALIAÇÃO DO POTENCIAL 

IRRITANTE OCULAR DE PRODUTOS COSMÉTICOS E 

SANEANTES 

Ronald Santos Silva 

 

Os apresentadores devem estar presentes nas salas indicadas às 7h45min para 

confirmar presença e disponibilizar seus slides em arquivo pdf. O tempo de 

apresentação será de 10min e mais 5min de arguição da banca. A sequência de 

apresentação será definida por sorteio às 8h entre os presentes. 

 



 

PAINÉIS DO DIA 08.10.2013 - TERÇA-FEIRA 

NÚMERO 
DO 

PAINEL 
ÁREA TÍTULO 

AUTOR 
RPINCIPAL 

1 Imunotoxicologia 
EXPOSURE TO LOW DOSES OF FORMALDEHYDE DURING INTRAUTERINE PHASE 
SUPPRESSES THE DEVELOPMENT OF ALLERGIC LUNG INFLAMMATION IN 
OFFSPRING 

Adriana Lino dos 
Santos-Franco 

2 Imunotoxicologia 
PCB126 INSTILLATION REDUCES IMMUNOLOGICAL RESPONSES AND ALTERS 
METABOLIC PARAMETERS: A ROLE IN DIABETES GENERATION/DEVELOPMENT? 

Ana Lucia Borges 
Shimada 

3 Imunotoxicologia 
STRESS OXIDATIVO E MODULAÇÃO DE METALOPROTEINASES DE MATRIZ COMO 
MARCADORES PARA DETECÇÃO DE CORANTES TÊXTEIS SENSIBILIZADORES DE 
PELE 

Daniela Morais 
Leme 

4 Imunotoxicologia 
ALCACHOFRA PROMOVE REDUÇÃO DA RESPOSTA DE HIPERSENSIBILIDADE DO 
TIPO TARDIA (DTH) 

Maria Izabel 
Mattos 

5 Imunotoxicologia 
POTÊNCIAL PROTETOR DA CHIA (SALVIA HISPÂNICA L.) SOBRE OS EFEITOS 
CITOTÓXICOS CAUSADOS PELO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO EM CONTATO COM 
CÉLULAS LEUCOCITÁRIAS HUMANAS 

PAULA FISCHER 

6 Imunotoxicologia 
EFEITOS PROTETORES DO MELÃO DE SÃO CAETANO (MOMORDICA CHARANTIA 
L.) SOBRE A GENOTOXICIDADE CAUSADA PELO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO EM 
LEUCÓCITOS HUMANOS 

PAULA FISCHER 

7 Imunotoxicologia 
EXPOSIÇÃO CITOTÓXICA DE LEUCÓCITOS HUMANOS AO H2O2 E UTILIZAÇÃO DO 
EXTRATO VEGETAL DOS FRUTOS DE MOMORDICA CHARANTIA L. COMO 
REDUTOR DE DANOS IMUNOTÓXICOS. 

Raul Oliveira de 
Souza 

8 Imunotoxicologia 
ADJUVANT EFFECT OF DI-BUTYL PHTHALATE (DBP) IN AN ANIMAL MODEL OF 
CONTACT HYPERSENSITIVITY. 

Renata Mercer 
Zaia 

9 Nanotoxicologia 
EXTRESSE OXIDATIVO DE NANOCÁPSULAS POLIMÉRICAS EM CÉLULAS 
MONONUCLEARES DE SANGUE PERIFÉRICO EM CULTURA  

Afonso Gabriel 
Inquelmann 
Quinto 

10 Nanotoxicologia 
EFEITO DO RESVERATROL COMPLEXADO A HP-?CD SOBRE PARÂMETROS 
BIOQUÍMICOS DE RATOS HIPERGLICÊMICOS. 

Barbara Dotto 
Fontana 

11 Nanotoxicologia 
MECHANISMS OF ACETYLEUGENOL POLY(EPSILON-CAPROLACTONE) LIPID-CORE 
NANOCAPSULES ON MELANOMA DEVELOPMENT 

CARINE 
CRISTIANE 
DREWES 



12 Nanotoxicologia 
CONDIÇÃO DE ILUMINAÇÃO INFLUENCIA RESPOSTA DE BIOMARCADORES EM 
EMBRIÕES DE DANIO RERIO EXPOSTOS A NANO-TIO2. 

Clemente, Z. 

13 Nanotoxicologia 
AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA E PROLONGADA DE NANO-TIO2 EM 
ARTEMIA SALINA 

Clemente, Z. 

14 Nanotoxicologia EFEITO DE NANOPARTÍCULAS DE CDS NO EPITÉLIO DO PALATO DE RÃ 
Daniela Perroni 
Frias 

15 Nanotoxicologia 
ECOTOXICITY EVALUATION OF WATER SOLUBLE GRAPHENE/CARBON 
NANOTUBES NANOCOMPOSITES 

Francine 
Inforçato Vacchi 

16 Nanotoxicologia 
ANÁLISE GENOTÓXICA EM RATOS WISTAR SUBMETIDOS A TRATAMENTOS COM 
DIFERENTES NANOSSISTEMAS CONTENDO CLOZAPINA ATRAVÉS DO ENSAIO 
COMETA E TESTE DE MICRONÚCLEO 

Güllich A.A.C. 

17 Nanotoxicologia 
DETERMINAÇÃO DA TOXICIDADE DE NANOPARTÍCULAS DE ?-FE2O3 SOBRE A 
REPRODUÇÃO DE CARAMUJOS AQUÁTICOS: UM ESTUDO COM O GASTRÓPODE 
BIOMPHALARIA GLABRATA 

Luana Arreguy 
Novais 

18 Nanotoxicologia 
AUMENTO DE FERRO SÉRICO EM CAMUNDONGOS TRATADOS COM 
NANOTUBOS DE CARBONOS DE PAREDE MULTIPLAS (NTCPM) 

Luís Arthur 
Mendes da Silva 

19 Nanotoxicologia 
PROTEIN CORONA: IMPACTOS NA ATIVIDADE HEMOLITICA DE 
NANOPARTICULAS  

Martinez D.S.T. 

20 Nanotoxicologia 
AVALIAÇÃO DA HEPATOTOXICIDADE DOS NANOTUBOS DE CARBONO DE 
PAREDES MÚLTIPLAS EM MODELO ANIMAL DE MELANOMA MURINO 

Patrick Flôres 
Menezes 

21 Nanotoxicologia 
NANOCAPSULES OF METHOTREXATE CROSS BOTH THE BLOOD BRAIN BARRIER 
OF INTACT C57BL/6 MICE, IN VIVO, AND TUMOR CELL MEMBRANE, IN VITRO. 

PEREIRA, N.P. 

22 Nanotoxicologia 
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE IRRITAÇÃO CUTÂNEA E OCULAR DE UMA 
FORMULAÇÃO INOVADORA OBTIDA PELA INCORPORAÇÃO DE NANOCÁPSULAS 
EM HIDROGEL DE QUITOSANA  

Renata Vidor 
Contri 

23 Nanotoxicologia 
INDOMETHACIN/INDOMETHACIN ESTER NANOCAPSULES, BUT NOT  
INDOMETHACIN IN SOLUTION, REDUCE BRAIN TUMOR OF MICE. 

Stephen 
Fernandes de 
Paula Rodrigues 

24 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
RESÍDUOS DE ACEFATO E CARBENDAZIM EM FRUTAS E HORTALIÇAS NO BRASIL: 
UMA AVALIÇÃO DE RISCO A SAÚDE HUMANA 

Adalberto Luiz 
Miranda Filho 

25 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
ECOTOXICIDADE DO HERBICIDA 2,4-D PARA ORGANISMOS NÃO ALVOS 

Adilson Ferreira 
da Silva 

26 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
ESTERASE INHIBITION OF SHRIMPS EXPOSED TO ORGANOPHOSPHATE AND 
CARBAMATE PESTICIDES 

Alexandre 
Vidotto Barboza 
Lima 



27 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 

USO DO CLORETO DE SÓDIO COMO SUBSTÂNCIA DE REFERÊNCIA PARA 
AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE DE LEMNA MINOR EM TESTES 
ECOTOXICOLÓGICOS 

Aline Andrade 
Godoy 

28 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
TESTES DE TOXICIDADE COM ORGANISMOS MARINHOS NA AVALIAÇÃO DE AZO 
CORANTES 

Amanda dos 
Santos 

29 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
TOXICIDADE AGUDA DO INSETICIDA MALATION (FYFANON®) UTILIZADO NO 
CONTROLE DE MOSQUITOS AEDES AEGYPTI PARA A MACRÓFITA LEMNA MINOR  

Ana Carla 
Coleone 

30 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
AVALIAÇÃO DE AGROTÓXICOS PIRETRÓIDES EM POPULAÇÃO EXPOSTA 
AMBIENTALMENTE 

ANA CRISTINA 
SIMÕES ROSA 

31 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS DE PEIXES DA ESPÉCIE RHAMDIA QUELEN 
EXPOSTOS AO CÁDMIO 

Ana Paula 
Perbiche Neves 

32 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 

BIOMONITORAMENTO DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA EM REGIÃO DE 
EXPLORAÇÃO E QUEIMA DO CARVÃO ATRAVÉS DE TESTE COMETA EM 
LINHAGEM V79 EXPOTAS A EXTRATOS DE BACCHARIS TRIMERA. 

Ana Paula 
Simões Menezes 

33 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 

NATURAL SEDIMENTS TOXICITY ASSESSMENT BY MEANS OF MORPHOLOGICAL 
AND BIOCHEMICAL BIOMARKERS USING JUVENILE HYALELLA CURVISPINA 
(AMPHIPOD) AS TEST SPECIES. 

Anabella Giusto  

34 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 

IDENTIFICAÇÃO DE GENES ENVOLVIDOS NA BIOSSÍNTESE DE CIANOTOXINAS E 
DIVERSIDADE DA COMUNIDADE CIANOBACTERIANA NO RESERVATÓRIO SALTO 
GRANDE, AMERICANA ? SP 

Andresa Maíra 
da Fonseca 

35 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
TOXICIDADE AGUDA DOS HERBICIDAS HERBADOX® E PROWL® 
(PENDIMETALINA) PARA O MICROCRUSTÁCEO DAPHNIA MAGNA 

Angela 
Aparecida 
Machado 

36 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
GENOTOXICIDADE DE MANGANÊS PROVENIENTE DE AMOSTRAS DE ÁGUA DO 
RIO URUGUAI EM CÉLULAS LEUCOCITÁRIAS HUMANAS 

Angela Nathalia 
La Falce 
Decorato 

37 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
ANÊMONAS EXPOSTAS AO COBRE: DEFESA CELULAR IN VITRO E IN VIVO Anjos, V.A. 

38 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
CÉLULAS DE ANÊMONAS BUNODOSOMA CANGICUM EXPOSTAS AO COBRE: 
ESTRESSE OXIDATIVO 

Anjos, V.A. 

39 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 

ESTUDO DO GENE MERA EM BACTÉRIAS GRAM-NEGATIVAS DE AMBIENTES 
AQUÁTICOS BRASILEIROS: PRIMEIRO PASSO PARA A SELEÇÃO DE MICRO-
ORGANISMOS BIORREMEDIADORES DA POLUIÇÃO POR MERCÚRIO 

Anna De Falco 



40 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 

DETERMINAÇÃO DE POLUENTES ORGÂNICOS PERSISTENTES (POP`S) EM 
AMOSTRAS DE SEDIMENTO DE FUNDO DOS RIOS MURUCUPI E PARÁ, CIDADE DE 
BARCARENA, PARÁ 

ANNA SYLMARA 
DA COSTA 
LOPES 

41 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 

ANÁLISE DE BTEX POR CROMATOGRAFIA GASOSA/ESPECTROMETRIA DE 
MASSAS UTILIZANDO EXTRAÇÃO POR HEADSPACE EM AMOSTRAS DE ÁGUAS 
SUPERFICIAIS COLETADAS NA ZONA PORTUÁRIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM- 
PARÁ 

ANNA SYLMARA 
DA COSTA 
LOPES 

42 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS E DE ESTRESSE OXIDATIVO EM PEIXES 
RHAMDIA QUELEN APÓS EXPOSIÇÃO AO DICLOFENACO 

Ariane Ghelfi 

43 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
ADAPTAÇÃO DA METODOLOGIA DE ANÁLISE DE METEMOGLOBINA COMO 
BIOMARCADOR DE EFEITO DA EXPOSIÇÃO AO AGROTÓXICO DIFLUBENZURON 

Ariane Leites 
Larentis 

44 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
NÍVEIS DE ESTANHO EM FLUIDOS BIOLÓGICOS DE POPULAÇÃO RESIDENTE NO 
ENTORNO DE UMA INDÚSTRIA DE LIGAS LOCALIZADA EM VOLTA REDONDA 

AZEVEDO S.V. 

45 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
NÍVEIS DE CROMO EM POPULAÇÃO DE RONDÔNIA AMBIENTALMENTE EXPOSTA  Baptista F.P. 

46 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
TESTE DE TOXICIDADE AGUDA COM VIBRIO FISCHERI PARA AVALIAR EFLUENTES 
E O LODO GERADO POR UMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA VETERINÁRIA 

Bianca de Souza 
Maselli 

47 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 

PADRONIZAÇÃO DO USO DAS INFLORESCENCIAS DE BAUHINIA SP E DE   
TIBOUCHINA  GRANULOSA  PARA DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE ABORTO EM 
GRÃOS DE POLEN  PARA  ESTUDOS DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

Bonaldo G.L.  

48 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DE CINZAS DE QUEIMADAS DO CERRADO SOBRE 
ORGANISMOS AQUÁTICOS 

BRITO, D. Q, 

49 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MUTAGÊNICO E GENOTÓXICO DAS ÁGUAS DO RIO 
BENEVENTE NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES- ES. 

Camila Bruschi 
Tonon 

50 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
AVALIAÇÃO DOS EFETOS DOS CORANTES DISPERSE RED 1 E DISPERSE RED 13 NA 
REGENERAÇÃO DE HYDRA ATTENUATA 

Carina Cristina 
de Jesus 
Azevedo 

51 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
TOXICOLOGIA IN SILICO:  APLICAÇÃO E ACEITAÇÃO REGULATÓRIA DE MÉTODOS 
PARA PREDIÇÃO DA TOXICIDADE  

Carlos Eduardo 
Matos dos 
Santos 

52 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 

REFERENCE VALUES OF BLOOD LEAD AND SOCIODEMOGRAPHIC AND LIFESTYLE 
FACTORS ASSOCIATED WITH LEAD EXPOSURE AMONG BLOOD DONORS OF RIO 
BRANCO, ACRE STATE, BRAZIL 

Carmen Freire 



53 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TÓXICO DE LODO DE UMA INDÚSTRIA TÊXTIL DE 
AMERICANA-SP - ENSAIO DE COMPORTAMENTO E DE TOXICIDADE AGUDA COM 
EISENIA ANDREI  
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Ecotoxicologia 

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS ANTRÓPICOS NO RIO PARDINHO, RS ? BRASIL 
UTILIZANDO O TESTE DO MICRONÚCLEOS EM ASTYANAX FASCIATUS (CUVIER, 
1819) 

RAQUEL DA 
SIQUEIRA 

148 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
TOXICIDADE AGUDA DO SULFATO DE COBRE AO ORGANISMO MYSIDOPSIS 
JUNIAE 

RENATA 
AMANDA 
GONÇALVES 

149 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 

AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE POLUENTES EM AMOSTRAS DE ÁGUA E SEDIMENTO 
DE FUNDO NO IGARAPÉ GURUPIZINHO, MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS - ESTADO 
DO PARÁ  

Rosivaldo de 
Alcântara 
Mendes 

150 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
ALTERAÇÃO DO GENE CYP26 NO MOLUSCO MYTILUS EDULIS EXPOSTO À TBT 

SABRINA 
PEÇANHA 
GOMES 

151 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 

USO DE AR ATMOSFÉRICO E POEIRA DOMÉSTICA COMO INDICADOR DE 
CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL NO ENTORNO DE UMA INDÚSTRIA DE LIGAS DE 
ESTANHO LOCALIZADA EM VOLTA REDONDA 

SAYONARA 
VIEIRA DE 
AZEVEDO 

152 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
ECOTOXICOLOGIA DE TERAPÊUTICOS E SUAS MISTURAS PARA O MATO GROSSO 
(HYPHESSOBRYCON EQUES) 

Silvia Patrícia 
Carraschi 



153 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
APLICAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA NA VIABILIZAÇÃO DE TERAPÊUTICO DE 
INTERESSE AMBIENTAL 

Silvia Patrícia 
Carraschi 

154 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
UTILIZAÇÃO DA PLANTA TESTE TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM) PARA 
DETECÇÃO DO HERBICIDA 2,4-D (ÁCIDO DICLOROFENOXIACÉTICO) 

Stefanie 
Caroline 
Mayumi Mizuno 

155 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
TOXICIDADE AGUDA DA MISTURA DE HIDRÓXIDO DE COBRE E DIQUAT PARA A 
MACRÓFITA AQUÁTICA A. CAROLINIANA 

Taise Florêncio 

156 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
TOXICIDADE AGUDA DO HIDRÓXIDO DE COBRE PARA AS MACRÓFITAS 
AQUÁTICAS AZOLLA CAROLINIANA E LEMNA MINOR 

Taise Florêncio 

157 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
AVALIAÇÃO IN VITRO DE ESGOTO DOMÉSTICO BRUTO E TRATADO Taize Peruzzo 

158 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 

UTILIZAÇÃO DE HIDROCABONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPA?S) COMO 
TRAÇADOR DE TOXICIDADE AGUDA DO PETRÓLEO PARA O ORGANISMO 
MYSIDOPIS JUNIAE 

TAMILA KLEINE 

159 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 

AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO HUMANA AO MERCÚRIO (HG) NA 
POPULAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO DE 
JIRAU, BACIA DO RIO MADEIRA, AMAZÔNIA OCIDENTAL BRASILEIRA 

Tania Machado 
da Silva 

160 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
EFEITOS DA EXPOSIÇÃO ÀO ATRAZINA EM PARÂMETROS ESPERMÁTICOS 
(MOTILIDADE E TEMPO DE MOTILIDADE) NA ESPÉCIE POECILIA VIVIPARA 

TATIANE 
ROSSALES 
XAVIER 

161 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
AVALIAÇÃO DE AGROTÓXICOS ORGANOFOSFORADOS EM POPULAÇÃO EXPOSTA 
AMBIENTALMENTE 

Tatyane Pereira 
dos Santos 

162 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
EFEITOS HISTOLÓGICOS E GENOTÓXICOS DA EXPOSIÇÃO AGUDA AO ALUMÍNIO 
EM PEIXES DA ESPÉCIE ASTYANAX JACUHIENSIS 

Thaís Dalzochio 

163 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
PARÂMETROS DE TOXICIDADE AGUDA DE BISFENOL A SOBRE EISENIA ANDREI Thelma Pavesi 

164 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
TOXICIDADE AGUDA DE INDIGO CARMIM E FOTOPRODUTOS SOBRE EISENIA 
ANDREI 

Thelma Pavesi 

165 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 

GLUTATHIONE S-TRANSFERASE  CONTRIBUTION AND POSSIBLE INVOLMENT OF 
CYP450 ENZYMES  IN THE METABOLIZATION OF THE DISPERSE RED 1 DYE IN 
DAPHNIA SIMILIS 

Tsai Hsin Yu 

166 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 

UPTAKE, DETOXIFICATION AND PHYSIOLOGICAL ALTERATIONS IN LOMARIOPSIS 
LINEATA, FONTINALIS ANTIPYRETICA, RICCIA FLUITNAS AND TAXIPHYLLUM 
BARBIERI DUE TO ?-N-METHYLAMINO-L-ALANINE (BMAA) EXPOSURE, A 
?SIMPLE? BUT ?UNDERESTIMATED? CYANOBACTERIAL TOXIN 

Valeska 
Contardo Jara  



167 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
ALTERAÇÃO TRANSCRICIONAL DE CYP1A EM EMBRIÕES DE PEIXE-ZEBRA 
EXPOSTOS À HPAS 

Vanessa Duarte 
Gonçalves da 
Silva 

168 
Toxicologia Ambiental e 

Ecotoxicologia 
MONITORAMENTO DE MERCÚRIO NA ICTIOFAUNA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO 
APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO JIRAU (AHE JIRAU), AMAZÔNIA, BRASIL 

Wllyane Silva 
Figueiredo 

169 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

ARTEMISININ ANTIMALARIALS DURING PREGNANCY: TOXIC IN ANIMALS, SAFE 
IN HUMANS? 

Abolaji A.O. 

170 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES TÓXICOS NA INFÂNCIA POR MEIO 
DE VISITA ORIENTADA EM CASA MODELO 

Alberto Nicolella 

171 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DE CU, ZN E CD EM MAQUIAGEM  PARA OLHOS 
EDXRF 

Aline Dias 
Batista  

172 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

PHOTOPROTECTIVE POTENTIAL, MUTAGENICITY AND CLASTOGENICITY 
EVALUATION OF HOLOMITRIOPSIS LAEVIFOLIA AND LEUCOBRYUM SP. 
EXTRACTS 

Andréia da Silva 
Fernandes 
Campos 

173 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

PREGNANCY, MATERNAL EXPOSURE TO ANALGESIC MEDICINES AND LEUKEMIA 
IN BRAZILIAN CHILDREN < 2 YEARS OF AGE  

Arnaldo C. Couto 

174 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

AVALIAÇÃO DE TEORES DE SI, P, K, MN E FE EM DE RÍMEL POR EDXRF 
Bruno 
Brenneisen 
Tolini 

175 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

INVESTIGAÇÃO DO POTENCIAL MUTAGÊNICO DE UMA HIDRAZINA ANÁLOGA DA 
ISONIAZIDA 

Carlos Fernando 
Araujo Lima 

176 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

ATORVASTATIN ANALOGUE IS CYTOTOXIC IN A BACTERIAL REVERSE MUTATION 
MODEL 

Carlos Fernando 
Araujo Lima 

177 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A LC-CAD METHOD FOR THE 
DETERMINATION OF LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE IN CAPSULE 

Carlos, G. 

178 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

EFICÁCIA PRÉ-CLÍNICA COMPARADA DE METILPREDNISOLONA, 
CICLOFOSFAMIDA, ACETILSALICILATO DE LISINA, N-ACETILISTEÍNA E 
ASSOCIAÇÕES NO TRATAMENTO DA INTOXICAÇÃO POR PARAQUAT EM RATOS 
WISTAR. 

Dallegrave E 



179 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

INVESTIGATION OF THE MUTAGENIC ACTIVITY OF THE LLL-3, A STAT3 
INHIBITOR, USING SALMONELLA MICROSOME ASSAY 

Elisa Raquel 
Anastácio Ferraz 

180 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

AVALIAÇÃO DA MUTAGENICIDADE DO ÓLEO FIXO DE CARAPA GUIANENSIS 
(MELIACEAE, AUBLET 1982) 

Erika Morais 
Gomes 

181 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DE 
NICOTINA CLOZAPINA E SEU METABÓLITO N-DESMETILCLOZAPINA EM PLASMA 
HUMANO UTILIZANDO HPLC-UV 

Eveline Camillo 

182 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

PERFIL DOS PACIENTES INTOXICADOS POR MEDICAMENTOS REGISTRADOS PELO 
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ATRAVÉS DE ANÁLISE ESTATÍSTICA DE 
MINERAÇÃO DE 2007 A 2012 

Flávia Neri 
Meira de 
Oliveira 

183 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MUTAGÊNICO E GENOTÓXICO DE ANÁLOGOS DO 
MEGAZOL 

Francisco do 
Vale Chaves e 
Mello 

184 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO CROMATOGRÁFICO PARA ANÁLISE DE 
PARABENOS EM BATOM 

Gabriella 
Padovani Tahan 

185 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

RABDOMIÓLISE ASSOCIADA COM INTOXICAÇÃO AGUDA POR CIPROFIBRATO: 
UM RELATO DE CASO 

Glauco Rocha e 
Silva 

186 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

CARACTERIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA CLASSE ANTIDEPRESSIVOS EM 
FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS EM UM MUNICÍPIO DO SUL DO BRASIL 

HANAN LAILA 

187 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

INTOXICAÇÕES POR PARACETAMOL REGISTRADAS NO ESTADO DE GOIÁS NO 
PERÍODO DE 2008 À 2012 

JÉSSICA 
EMANUELLE 
RODRIGUES E 
WANESSA 
MENDES 
FERREIRA 

188 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

VIGILÂNCIA DAS INTOXICAÇÕES MEDICAMENTOSAS EM UM MUNICÍPIO DA 
SERRA GAÚCHA 

JOSÉ ANTÔNIO 
RODRIGUES DA 
ROSA 

189 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

PERFIL DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS EM UM CENTRO DE TERAPIA 
INTENSIVA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGISTRADO PELO CIT/AM NOS 
MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 

Karenthan 
Abreu da Silva  



190 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

PERFIL DOS PORTADORES DE HEPATITE C EM TRATAMENTO FARMOTERAPICO 
COM O USO DE UM ADJUVANTE 

Keila Maria 
Mendes Ceresér 

191 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS NO TRANSTORNO BIPOLAR 
Keila Maria 
Mendes Ceresér 

192 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

CHARACTERIZATION OF THERAPEUTIC ERRORS CONSULTATIONS RECEIVED AT 
THE CENTER OF TOXICOLOGICAL INFORMATION OF THE CATHOLIC UNIVERSITY 
OF CHILE DURING THE YEAR 2012 

Laura Cid 

193 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

AVALIAÇÃO DE DANOS EM DNA INDUZIDOS POR PLANTAS MEDICINAIS DA 
CAATIGA 

Leonice 
Alexandre Alves 

194 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

DIMINUIÇÃO DA IRRITAÇÃO CUTÂNEA DE CAPSAICINA IN VIVO ATRAVÉS DA 
NANOENCAPSULAÇÃO  

Luiza Abrahão 
Frank 

195 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

POSSÍVEL ESTRATÉGIA PARA DIMINUIÇÃO DA IRRITAÇÃO DE FÁRMACOS PARA 
APLICAÇÃO NA VIA VAGINAL 

Luiza Abrahão 
Frank 

196 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

CONHECIMENTO DA TOXICIDADE DE PLANTAS MEDICINAIS POR USUÁRIOS DO 
SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS 

MAIARA 
SCHENKEL 

197 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

REDUÇÃO DOS EFEITOS GENOTÓXICOS INDUZIDOS POR DOX E AUSÊNCIA DE 
MUTAGENICIDADE DE ZIZIPHUS JOAZEIRO MART. REVELADAS PELO ENSAIO DO 
MICRONÚCLEO 

Marcelo Fabiano 
Gomes Boriollo 

198 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

MUTAGENICITY EVALUATION OF ANTICHAGASIC DRUGS 
Mariana 
Marques da 
Costa Lima 

199 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MUTAGÊNICA DA ANFEPRAMONA 
Marisa Fernanda 
da silva Nunes 

200 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

AVALIAÇÃO ?IN SILICO? DA INTERAÇÃO ENTRE RECEPTORES NUCLEARES DO 
TIPO PPAR E OS ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS CLOZAPINA, OLANZAPINA E SEUS 
METABÓLITOS. 

Mauricio 
Homem-de-
Mello 

201 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

INTOXICAÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ADOLESCENTES E ADULTOS: UM 
RETRATO DOS CASOS REGISTRADOS EM GOIÁS NO PERÍODO DE 2009 A 2011. 

Michelle Ribeiro 
Silva 



202 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

INTOXICAÇÕES MEDICAMENTOSAS EM CRIANÇAS NO ESTADO DE GOIÁS: UMA 
ABORDAGEM DESCRITIVA DOS CASOS DE 2009 A 2011 

Patrícia Paula da 
Silva Xavier 

203 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

CHARACTERIZACION OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM MEDICATION EXPOSURES 
REGISTERED AT THE CENTER OF TOXICOLOGICAL INFORMATION OF THE 
CATHOLIC UNIVERSITY BETWEEN 2006-2012 

Paula Bermedo 

204 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE GENOTÓXICA E MUTAGÊNICA DO EXTRATO FOLIAR 
DE PINHÃO-ROXO [JATROPHA GOSSYPIIFOLIA L.], MEDIANTE SISTEMA-TESTE 
ALLIUM CEPA L. 

Pedro Marcos 
de Almeida 

205 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

TENTATIVA DE SUICÍDIO POR PARACETAMOL ? RELATO DE CASO 
Renata Loureiro 
Vianna 

206 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE INTOXICAÇÕES POR MEDICAMENTOS NA 
POPULAÇÃO DA PARAÍBA: UM ESTUDO COMPARATIVO 

Santos, A.K.F.S. 

207 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

PERFIL DE USUÁRIOS DE FENOBARBITAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES 
CARNEIRO (HUAC). 

Sayonara Maria 
Lia Fook 

208 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

INTOXICAÇÕES MEDICAMENTOSAS EM UMA CIDADE POLO DO INTERIOR DA 
PARAÍBA 

Sayonara Maria 
Lia Fook 

209 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

PERFORMANCE DO ENSAIO DA MEMBRANA CÓRION-ALANTÓIDE CORADA PELO 
AZUL TRIPAN (CAM-TBS) FRENTE A DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DO 
TENSOATIVO DODECIL SULFATO DE SÓDIO (SDS) PARA AVALIAÇÃO DO 
POTENCIAL IRRITANTE OCULAR DE PRODUTOS COSMÉTICOS E SANEANTES 

Silva R. S. 

210 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL CITOTÓXICO, MUTAGÊNICO E GENOTÓXICO DE 
EUPHORBIA HYSSOPIFOLIA POR MEIO DO TESTE DE ALLIUM CEPA L 

Silvany de Sousa 
Araújo 

211 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

USO DE MODELO IN VITRO DE PELE RECONSTITUIDA PARA DESENVOLVIMENTO 
E SCREENING DE PRODUTOS ANTIPERSPIRANTES 

Silveira J. E. P. S. 

212 
Toxicologia de 

Medicamentos e 
Cosméticos 

INVESTIGAÇÃO DA MUTAGENECIDADE DE 2 CORANTES USADOS NA 
FORMULAÇÃO  DE TINTURA PARA CABELO (TONALIDADE PRETA), POR MEIO DO 
TESTE DO MICRONUCLEOS EM CÉLULAS HEPG2 

Tafurt- Cardona 
Y 

213 Toxicologia dos Alimentos 
EFEITO CITOTÓXICO DO EXTRATO DA CASCA DE TUCUMÃ (ASTROCARIUM 
ACULEATUM) EM CÉLULAS HT-29 DE ADENOCARCINOMA DE CÓLON HUMANO 

Alencar Kolinski 
Machado 



214 Toxicologia dos Alimentos 
DETERMINAÇÃO DE AFLATOXINAS EM SILAGEM DESTINADA À ALIMENTAÇÃO 
DO GADO LEITEIRO, DA REGIÃO NORTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Alexandre 
Ehrhardt 

215 Toxicologia dos Alimentos 
CONCENTRAÇÃO DE MERCÚRIO TOTAL EM PEIXES COMERCIALIZADOS NO 
MERCADO DO VER-O-PESO EM BELÉM- PARÁ 

AMARO, C.S.O 

216 Toxicologia dos Alimentos 
INGESTA DIÁRIA ESTIMADA DE BIFENILOS POLICLORADOS (PCBS) EM LEITE EM 
PÓ INTEGRAL  

Andreia 
Niederauer 
Coelho 

217 Toxicologia dos Alimentos 
ANÁLISE DE BIFENILOS POLICLORADOS EM ALIMENTO LÁCTEO DE PRÉ-
ESCOLARES 

Andreia 
Niederauer 
Coelho 

218 Toxicologia dos Alimentos 
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO CRÔNICA DA POPULAÇÃO BRASILEIRA AOS 
RESÍDUOS DOS FUNGICIDAS TRIAZÓIS E DITIOCARBAMATOS PRESENTES NOS 
ALIMENTOS PELO MÉTODO PROBABILÍSTICO 

Andreia Nunes 
Oliveira Jardim 

219 Toxicologia dos Alimentos 
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGUDA A RESÍDUOS DE PESTICIDAS 
ORGANOFOSFORADOS/CARBAMATOS, PIRETRÓIDES E TRIAZÓIS PRESENTES NOS 
ALIMENTOS PELO MÉTODO PROBABILÍSTICO 

Andreia Nunes 
Oliveira Jardim 

220 Toxicologia dos Alimentos 
MICOTOXINAS EM FARELO DE TRIGO: INCIDÊNCIA, PREVENÇÃO, TRATAMENTO 
E REGULAMENTAÇÃO 

Caio César de 
Sousa Ribeiro 

221 Toxicologia dos Alimentos EVALUATION OF SORBITOL MUTAGENIC ACTIVITY 
Carlos Fernando 
Araujo Lima 

222 Toxicologia dos Alimentos 
AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS DAS BULAS DE FITOTERÁPICOS 
CONTENDO ISOFLAVONAS DE SOJA 

Eduardo Kinio 
Sugawara 

223 Toxicologia dos Alimentos 
DETERMINAÇÃO DE METANOL EM VINHOS COLONIAIS DA REGIÃO DA 
CAMPANHA-RS 

Eliza Beti de 
Cassia Stefanon 

224 Toxicologia dos Alimentos PREVALÊNCIA DE DESOXINIVALENOL EM TRIGO E FARINHA  
Eliza Beti de 
Cassia Stefanon 

225 Toxicologia dos Alimentos 
CAMPOMANESIA ADAMANTIUM PROTEGE HEPATÓCITOS DA TOXICIDADE IN 
VITRO DESENCADEADA PELO TETRACLORETO DE CARBONO 

FERNANDES, T. 
O. 

226 Toxicologia dos Alimentos 
EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DE GENGIBRE (ZINGIBER OFFICINALE ROSCOE) 
SOBRE O FUNGO TOXIGÊNICO FUSARIUM GRAMINEARUM SCHWABE 

Francine Maery 
Dias Ferreira 

227 Toxicologia dos Alimentos 
AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO POR HIDROCARBONETOS POLICICLICOS 
AROMATICOS EM LEITE EM PÓ COMERCIALIZADO NA ARGENTINA E BRASIL 

Garcia L. P. 

228 Toxicologia dos Alimentos 
RESIDUOS DO HERBICIDA CLOMAZONE EM ÁGUAS DE IRRIGAÇÃO DE ARROZ 
UTILIZADAS NA PISICULTURA 

Garcia L. P. 



229 Toxicologia dos Alimentos EFEITO INIBITÓRIO DE ÓLEOS ESSNCIAIS EM FUSARIUM VERTICILLIOIDES 
Geleys Braido 
Avanço 

230 Toxicologia dos Alimentos 
ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE AÇAFRÃO (CURCUMA LONGA 
L.) 

Geleys Braido 
Avanço 

231 Toxicologia dos Alimentos 
BIFENILOS POLICLORADOS EM TAINHAS DO LITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, 
BRASIL  

Giane Magrini 
Pigatto 

232 Toxicologia dos Alimentos 
MICOTOXINAS EM AMOSTRAS DE MILHO E AMENDOIM: UM COMPARATIVO 
COM OS LIMITES MÁXIMOS TOLERADOS PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

Ingrid Duarte 
dos Santos  

233 Toxicologia dos Alimentos INTOXICAÇÕES ALIMENTARES E A VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
JOSÉ ANTÔNIO 
RODRIGUES DA 
ROSA 

234 Toxicologia dos Alimentos 
AVALIAÇÃO DO EFEITO DO ASSAMENTO DO PÃO NOS NÍVEIS DE AFLATOXINA 
B1, OCRATOXINA E ZEARALENONA 

JULIANE ELISA 
WELKE 

235 Toxicologia dos Alimentos 
DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO SIMULTÂNEA DE 
AFLATOXINA, OCRATOXINA E ZEARALENONA EM FARINHA DE TRIGO  

JULIANE ELISA 
WELKE 

236 Toxicologia dos Alimentos 
SIMULTANEOUS QUANTITATIVE DETERMINATION OF MELAMINE AND 
CYANURIC ACID IN COW?S MILK BY LIQUID CHROMATOGRAPHY-ELECTROSPRAY 
IONIZATION TANDEM MASS SPECTROMETRY 

Leonardo 
Zanchetti 
Meneghini 

237 Toxicologia dos Alimentos 
EVALUATION OF A LLE EXTRACTION SYSTEM FOR DETERMINING PESTICIDE 
RESIDUES IN MILK USING DOEHLERT DESIGN 

Leonardo 
Zanchetti 
Meneghini 

238 Toxicologia dos Alimentos 
ANÁLISE CRÍTICA DOS VALORES DE INGESTÃO DIÁRIA ACEITÁVEL 
ESTABELECIDOS PARA PRAGUICIDAS NO BRASIL, EM RELAÇÃO ÀS AGÊNCIAS 
INTERNACIONAIS, E SUAS IMPLICAÇÕES NA AVALIAÇÃO DO RISCO 

Ligia Mesquita 
Sampaio do 
Amaral 

239 Toxicologia dos Alimentos 
ESTUDO DA ATIVIDADE MUTAGÊNICA E ANTIMUTAGÊNICA DA PRÓPOLIS 
BRASILEIRA E DO ARTEPELIN C ATRAVÉS DO TESTE SMART 

Luciana Ciarelli 
Plentz 

240 Toxicologia dos Alimentos 
AÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE TOMILHO (THYMUS VULGARIS L.) NO 
DESENVOLVIMENTO MICELIAL E VIABILIDADE DO FUSARIUM VERTICILLIOIDES 
(SACCARDO) NIRENBERG 

Lydiana Pollis 
Nakasugi 

241 Toxicologia dos Alimentos 
AUSÊNCIA DE MUTAGENICIDADE E REDUÇÃO DOS EFEITOS GENOTÓXICOS 
INDUZIDOS POR DOX DE SEMENTES DE HELIANTHUS ANNUUS LINNÉ (GIRASSOL) 
REVELADOS PELO ENSAIO DO MICRONÚCLEO 

Marcelo Fabiano 
Gomes Boriollo 



242 Toxicologia dos Alimentos 

EFEITO ANTIMUTAGENICO DO NASTURTIUM OFFICINALE (AGRIÃO), BRASSICA 
OLERACEA VAR. CAPITATA (REPOLHO BRANCO) E  BRASSICA OLERACEA VAR. 
VIRIDIS (REPOLHO VERMELHO)  NA AFLATOXINA  B1, UTILIZANDO O TESTE DE 
AMES 

Marta Scuteri 

243 Toxicologia dos Alimentos 
ATIVIDADE GENOTÓXICA DO EXTRATO ETANÓLICO DE ACHYROCLINE 
SATUREIOIDES SOBRE CÉLULAS MONONUCLEARES DE SANGUE PERIFÉRICO 

Matheus 
Dellaméa 
Baldissera 

244 Toxicologia dos Alimentos 
INVESTIGAÇÃO DO POTENCIAL ANTIGENOTÓXICO DA ALCACHOFRA EM CÉLULAS 
DE HEPATOMA HUMANO 

Michele A 
Mendes 

245 Toxicologia dos Alimentos 
EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DE TOMILHO (THYMUS VULGARIS L.) SOBRE O 
FUNGO TOXIGÊNICO ASPERGILLUS FLAVUS LINK 

Miguel 
Machinski Junior 

246 Toxicologia dos Alimentos 
ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE GENGIBRE (ZINGIBER 
OFFICINALE ROSCOE) SOBRE O DESENVOLVIMENTO MICELIAL DO FUSARIUM 
GRAMINEARUM SCHWABE 

Natália da Silva 
Bomfim 

247 Toxicologia dos Alimentos 
ENSAIO DO MICRONÚCLEO EM MEDULA ÓSSE DE CAMUNDONGOS REVELA 
RISCOS GENOTÓXICOS ASSOCIADOS COM CORANTES AZÓICOS 

Nelma de Mello 
Silva Oliveira 

248 Toxicologia dos Alimentos 
AVALIAÇÃO DA MUTAGENICIDADE DO ÓLEO DE GIRASSOL (HELIANTHUS 
ANNUUS LINNÉ) ATRAVÉS DO ENSAIO DE  SALMONELLA/MICROSOMA 

Nelma de Mello 
Silva Oliveira 

249 Toxicologia dos Alimentos 
EXPOSIÇÃO DIETÉTICA AO CHUMBO ATRAVÉS DO CONSUMO DE PESCADO EM 
CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES DE UMA COMUNIDADE DE PESCADORES NA BAÍA DE 
TODOS OS SANTOS, SALVADOR, BAHIA, BRASIL 

NEUZA MARIA 
MIRANDA DOS 
SANTOS 

250 Toxicologia dos Alimentos 
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL CITOTÓXICO DE LUEHEA DIVARICATA MART ET. 
ZUCARINI EM CULTURA DE LINFÓCITOS HUMANOS 

Pablo Sebastian 
Britto de 
Oliveira 

251 Toxicologia dos Alimentos 
MERCÚRIO NO LEITE MATERNO DE DOADORAS DE BANCOS DE LEITE DO 
DISTRITO FEDERAL 

Patricia Diniz 
Andrade 

252 Toxicologia dos Alimentos 
O NOVO SISTEMA DA ANVISA DE REGISTRO DE COMPONENTES DE 
AGROTÓXICOS  

Patricia Souza 
Xavier 

253 Toxicologia dos Alimentos 
ÓLEOS ESSENCIAIS E SUA AÇÃO NO CONTROLE DE FUNGOS E PRODUÇÃO DE 
MICOTOXINAS 

Paula Andréia de 
Souza Rodrigues 
dos Santos 

254 Toxicologia dos Alimentos AVALIAÇÃO IN VITRO DA ATIVIDADE DO EUGENOL SOBRE ASPERGILLUS FLAVUS 
Paula Andréia de 
Souza Rodrigues 
dos Santos 



255 Toxicologia dos Alimentos 
DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE GENOTOXICOLÓGICA IN VITRO DO EXTRATO 
AQUOSO DE LUFFA OPERCULATA SOBRE LINFÓCITOS HUMANOS 

Priscila  
Marquezan 
Copetti 

256 Toxicologia dos Alimentos 
EFEITO DE COMPOSTOS NATURAIS CONTRA FUSARIUM GRAMINEARUM E 
MICOTOXINAS 

Renata 
Heidtmann-
Bemvenuti 

257 Toxicologia dos Alimentos 
POTENCIAL GENOTÓXICO E ANTIGENOTÓXICO DE UMA AMOSTRA DE ACEROLA 
(MALPIGHIA GLABRA L.) PROVENIENTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

ROBERTA 
NUNES HORTA 

258 Toxicologia dos Alimentos 
A PROTEOMIC APPROACH FOR IDENTIFICATION AND QUANTIFICATION OF S. 
AUREUS ENTEROTOXINS TYPES 

RODRIGO 
BARCELLOS 
HOFF 

259 Toxicologia dos Alimentos OCORRÊNCIA DE ÁCIDO CICLOPIAZÔNICO EM ALIMENTOS NO BRASIL SANTOS A.C 

260 Toxicologia dos Alimentos AFLATOXINAS: OCORRÊNCIA EM ALIMENTOS NO BRASIL Santos A.C . 

261 Toxicologia dos Alimentos 
ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS EM ASPERGILLUS FLAVUS LINK EXPOSTO AO ÓLEO 
ESSENCIAL DE CURCUMA LONGA LINN 

Simone 
Aparecida 
Galerani Mossini 

262 Toxicologia dos Alimentos 
RESÍDUOS DE AGROQUÍMICOS EM LEITE, IOGURTES E QUEIJOS E POSSÍVEL 
RISCO A SAÚDE HUMANA 

SOUZA, L. F. C. 
B. 

263 Toxicologia dos Alimentos 
RESÍDUOS DE BIFENILOS POLICLORADOS EM MÉIS DA REGIÃO CENTRAL DO RIO 
GRANDE DO SUL, BRASIL 

Susana Mohr 

264 Toxicologia dos Alimentos 
MEL DE ABELHAS COMO BIOINDICADOR DA CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL POR 
ENDOSULFAN: OCORRÊNCIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Susana Mohr 

265 Toxicologia dos Alimentos 
AVALIAÇÃO DO EFEITO DE MATRIZ NA ANÁLISE DE AINES EM MÚSCULO SUÍNO 
POR LC-MS/MS 

Tamara dos S. 
Castilhos 

266 Toxicologia dos Alimentos 
NÍVEIS DE BIFENILOS POLICLORADOS (PCBS) EM MILHO E FARINHA DE MILHO 
DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL. 

Thiago 
Guilherme 
Schwanz 

267 Toxicologia dos Alimentos RESÍDUOS DE ORGANOFOSFORADOS EM LEITE ORGÂNICO E CONVENCIONAL 
VANUSA 
GRANELLA 

268 Toxicologia Ocupacional 
LEUKEMIA MORTALITY AMONG FARM WORKERS, RIO DE JANEIRO: A 
POPULATION-BASED CASE-CONTROL STUDY, 2006 ? 2010 

Adalberto L. 
Miranda Filho  



269 Toxicologia Ocupacional 
DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DAS COLINESTERASES EM AGENTES DE 
COMBATE À DENGUE NO SUL DE MINAS GERAIS: COMPARAÇÃO ENTRE O 
MÉTODO DE REFERÊNCIA E O ENSAIO COMERCIAL DISPONÍVEL 

ALESSANDRA 
CRISTINA PUPIN 
SILVÉRIO 

270 Toxicologia Ocupacional 
AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE COTININA URINÁRIA EM FUMICULTORES DA REGIÃO 
NORTE DO RIO GRANDE DO SUL 

Alexandre 
Ehrhardt 

271 Toxicologia Ocupacional 
AVALIAÇÃO DA PENETRAÇÃO DAS FORMULAÇOES DE HERBADOX® 400EC E 
PROWL® 3,3EC EM TECIDO PLANO HIDRORREPELENTE APÓS LAVAGENS. 

Ana Carla 
Coleone 

272 Toxicologia Ocupacional 
O DESAFIO DA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE AOS USUÁRIOS DE DROGAS: PERCEPÇÃO 
DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Anai Adario 
Hungaro 

273 Toxicologia Ocupacional AVALIAÇÃO DO EFEITO ANSIOGÊNICO DO GLIFOSATO EM RATOS MACHOS 
Angela Nathalia 
La Falce 
Decorato 

274 Toxicologia Ocupacional 
AVALIAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES DE INTOXICAÇÕES EXÓGENAS DE POPULAÇÕES 
EXPOSTAS A AGROTÓXICOS EM ALAGOAS. 

Bento, A.J. 

275 Toxicologia Ocupacional 
MICRONUCLEI, DNA DAMAGE AND OTHER NUCLEAR ABNORMALITIES IN THE 
ORAL EPITHELIUM OF RURAL WORKERS EXPOSED TO A COMPLEX MIXTURE OF 
PESTICIDES IN CEARA STATE (NORTHEAST BRAZIL) 

Bomfim I.S. 

276 Toxicologia Ocupacional 

AGRICULTURA FAMILIAR E SEUS RISCOS: UM ESTUDO SOBRE INTOXICAÇÃO POR 
ORGANOFOSFORADOS E CARBAMATOS E FATORES ASSOCIADOS EM 
TRABALHADORES RURAIS E SEUS FAMILIARES NO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA - 
RS 

Cleber 
Cremonese 

277 Toxicologia Ocupacional 
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AO BENZENO EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS NA 
ZONA NORTE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

Costa-Amaral 
.IC. 

278 Toxicologia Ocupacional 
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AO DIFLUBENZURON E DO PERFIL DE GUARDAS DE 
ENDEMIAS ATUANTES NA REGIÃO METROPOLITANA DA CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO 

CRISTIANE 
BARATA SILVA 

279 Toxicologia Ocupacional 
IMPACTO DA INOVAÇÃO E MINIATURIZAÇÃO DE MÉTODOLOGIAS NA GESTÃO 
DE RESÍDUOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS SOBRE OS CUSTOS OPERACIONAIS DE 
UM LABORATÓRIO DE ENSAIO 

Cristina 
Belíssimo Dias 
Ribeiro 

280 Toxicologia Ocupacional 
ANÁLISE HISTÓRICA DO USO DE DROGAS ENTRE MOTORISTAS PROFISSIONAIS: 
ESTUDO REALIZADO EM RODOVIAS FEDERAIS ENTRE 2009-2012  

Daniele Mayumi 
Sinagawa 

281 Toxicologia Ocupacional 
AVALIAÇÃO DA GENOTOXICIDADE EM TRABALHADORES EXPOSTOS A 
SOLVENTES ORGÂNICOS EM INDÚSTRIA CALÇADISTA NO MUNICÍPIO DE SANTA 
CRUZ DO SUL, RS, BRASIL 

Danieli R. 
Dallemole 



282 Toxicologia Ocupacional 
CONHECIMENTOS E ATITUDES FRENTE AOS RISCOS OCUPACIONAIS EM 
LABORATÓRIOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS 

Danielle 
Hoeltgebaum 

283 Toxicologia Ocupacional 
VALIDAÇÂO DE MÉTODO ANALÍTICO PARA A QUANTIFICAÇÃO DO ÁCIDO TRANS, 
TRANS-MUCÔNICO URINÁRIO COMO BIOMARCADOR DE EXPOSIÇÃO AO 
BENZENO 

Eduardo Kinio 
Sugawara 

284 Toxicologia Ocupacional 
BENZENO: NOVOS PARADIGMAS PARA A AVALIAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO 
RISCO CARCINOGÊNICO 

Eduardo 
Macedo Barbosa 

25 Toxicologia Ocupacional 
AVALIAÇÃO DA GENOTOXICIDADE EM AGRICULTORES QUE TRABALHAM  NA 
FUMICULTURA 

Elisiane Lima de 
Freitas 

286 Toxicologia Ocupacional 
ANÁLISE DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DE TRABALHADORES DE UMA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

GABRIELA 
TASSOTTI 
GELATTI 

287 Toxicologia Ocupacional 
ESTUDO DE MONITORAMENTO OCUPACIONAL EM CAMPO PARA AVALIAÇÃO 
DA EXPOSIÇÃO DÉRMICA DE TRABALHADORES RURAIS A PRAGUICIDAS: ANÁLISE 
CRÍTICA DE METODOLOGIA E APLICABILIDADE 

Giuliana da 
Fontoura 
Rodrigues Selmi 

288 Toxicologia Ocupacional 
USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS POR MOTOCICLISTAS VÍTIMAS DE 
ACIDENTES DE TRÂNSITO ATENDIDOS EM UNIDADES DE EMERGÊNCIA NA 
REGIÃO OESTE DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Julia Maria 
D'Andrea Greve 

289 Toxicologia Ocupacional 
AVALIAÇÕES DE MARCADORES DE ESTRESSE OXIDATIVO EM TRABALHADORES 
RURAIS EXPOSTOS A PESTICÍDAS AGRÍCOLAS 

Juliana Sorraila 
de Oliveira 

290 Toxicologia Ocupacional 
AVALIAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DOS PERIGOS DO USO PROLONGADO DE 
AGROTÓXICOS NO BRASIL 

Konrad Georg 
Antonius 
Behrens 

291 Toxicologia Ocupacional 
LEVANTAMENTO INTOXICAÇÕES POR AGROTÓXICOS EM AGRICULTORES DE  
BOA VISTA DO CADEADO, RS 

Lenise Deon 
Pompêu 

292 Toxicologia Ocupacional 
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO CROMO EM INDÚSTRIA DE 
CURTUME 

Lenise Deon 
Pompêu 

293 Toxicologia Ocupacional 
USO DE ANFETAMINAS POR CAMINHONEIROS QUE TRAFEGAM EM RODOVIAS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO APÓS IMPLEMENTAÇÃO DA RDC 52/2011 

Ligia Goes Endo 

294 Toxicologia Ocupacional 
AVALIAÇÕES DE MARCADORES HEPÁTICOS E RENAIS E DA ATIVIDADE DA 
ENZIMA COLINESTERASE PLASMÁTICA EM TRABALHADORES RURAIS EXPOSTOS 
A PESTICÍDAS AGRÍCOLAS 

Luana Pereira 
Magni 

295 Toxicologia Ocupacional 
ESTUDO MULTICÊNTRICO PARA AVALIAÇÃO DO GRAU DE NÃO-
CONFORMIDADES NOS RÓTULOS DE AGROTÓXICOS 

LUDMILA DE 
ARAÚJO RIOS 



296 Toxicologia Ocupacional 
BENEFICIO DA OPERAÇÃO DE PASSAGEM COM FERRO ELÉTRICO QUENTE SOBRE 
A VIDA ÚTIL DE MATERIAIS HIDRORREPELENTES AO GLIFOSATO 

Manuela 
Teodoro de 
Oliveira 

297 Toxicologia Ocupacional 
ESTUDO SOBRE A EFICIÊNCIA DE COSTURAS DE MATERIAIS HIDRORREPELENTES 
A DIFERENTES FORMULAÇÕES DE AGROTÓXICOS. 

Manuela 
Teodoro de 
Oliveira 

298 Toxicologia Ocupacional 
 APLICAÇÃO DA TÉCNICA ESPECTROMETRIA DE EMISSÃO ATÔMICA COM 
PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO (ICP-OES) NA DETERMINAÇÃO DE 
BIOMARCADORES EM URINA  

Marcos Paulo 
Lavatori 

299 Toxicologia Ocupacional 
FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA DE RESÍDUOS QUÍMICOS (FDSR) E 
ROTULAGEM - UMA PROTEÇÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE  

MICHELA 
DENOBILE 

300 Toxicologia Ocupacional 
AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE MERCÚRIO TOTAL EM DUAS POPULAÇÕES 
GARIMPEIRAS NA AMAZÔNIA 

MIRANDA 
A.M.M1 

301 Toxicologia Ocupacional 
RISCOS QUÍMICOS E TRABALHO NA ENFERMAGEM: ANÁLISE DA PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA SOBRE O TEMA 

Natalina Maria 
da Rosa 

302 Toxicologia Ocupacional 
O EFEITO IN VITRO DE TÓRIO, CÉRIO E LANTÂNIO EM PROPRIEDADES BÁSICAS 
DE OSTEOBLASTOS HUMANOS E A IMPORTANCIA DAS INTERAÇÕES QUÍMICAS. 

Oliveira, Monica 
Stuck 

303 Toxicologia Ocupacional 
DETERMINAÇÃO SIMULTÂNEA DE SOLVENTES ORGÂNICOS EM URINA ATRAVÉS 
DE HEADSPACE ACOPLADO EM CROMATÓGRAFO GASOSO 

Reinaldo de 
Sousa da Silva 

304 Toxicologia Ocupacional 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DAS COLINESTERASES EM 
VITICULTORES DA REGIÃO SUL DO BRASIL 

RENATA SANO 
LINI 

305 Toxicologia Ocupacional 
IMPLEMENTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA PARA GENOTIPAGEM DA REGIÃO 
PROMOTORA DO GENE DO TNF-? E SUA APLICAÇÃO EM UMA POPULAÇÃO 
EXPOSTA À SÍLICA 

SANTOS, D. S 

306 Toxicologia Ocupacional 
DETERMINAÇÃO DO CROMO URINÁRIO EM FUNCIONÁRIOS DE UM CURTUME 
DA REGIÃO CENTRO-OESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Shaiane Fontana 

307 Toxicologia Ocupacional 
ENZIMA ÁCIDO ?-AMINOLEVULÍNICO DESIDRATASE COMO BIOINDICADOR DE 
EFEITO DOS AGROTÓXICOS UTILIZADOS NA CULTURA DA UVA 

Simone 
Aparecida 
Galerani Mossini 

308 Toxicologia Ocupacional 
POLIMORFISMOS DE DETOXICAÇÃO DO BENZENO EM UMA POPULAÇÃO 
OCUPACIONALMENTE EXPOSTA 

Simone Mitri 
Nogueira 

309 Toxicologia Ocupacional 
MODELO DE IMPLEMENTAÇÃO DO GHS NAS INDUSTRIAS E LABORATÓRIOS: UM 
ESTUDO DE CASO 

Talita Chinellato 
dos Santos 



310 Toxicologia Ocupacional 
AVALIAÇÃO DO PERFIL DE EXPOSIÇÃO A SOLVENTES ORGÂNICOS AROMÁTICOS 
EM COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA ATRAVÉS DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE 
URINA POR HPLC-PDA 

Tereza Cristina 
de Deus Honório 

311 Toxicologia Ocupacional 
IMPACTOS DOS INSETICIDAS STANDAK (FIPRONIL) E THIAMETOXAM SOBRE A 
SAÚDE HUMANA AVALIADOS POR TESTE IN VITRO 

Thaís Cristina 
Casimiro 
Fernandes 

312 Toxicologia Ocupacional 
DIFERENÇAS NA ADOÇÃO DO GHS ENTRE COMUNIDADE EUROPEIA, EUA E 
BRASIL 

Thamiris 
Burgueno da 
Silva 

313 Toxicologia Ocupacional 
PERFIL DE USO DE DROGAS POR MOTORISTAS DE CAMINHÃO EM UM TERMINAL 
PORTUÁRIO NO BRASIL 

Tiago Severo 
Peixe 

314 Toxinologia 
PEÇONHA DE CALLOSELASMA RHODOSTOMA: LESÕES GENÔMICAS EM 
LINFÓCITOS HUMANOS. 

Amanda Ribeiro 
Barroso 

315 Toxinologia 
REGISTROS DE OFIDISMO EM UM CENTRO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA EM 
JOÃO PESSOA-PB 

Ana Paula Lopes 
Nunes 

316 Toxinologia 
REGISTROS DE LOXOCELISMO EM UM CENTRO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA 
EM JOÃO PESSOA-PB 

BASTOS, K.X 

317 Toxinologia 
BIOACTIVE PEPTIDES FROM B. JARARACA SNAKE VENOM CAN AFFECT THE 
STRUCTURE OF SEMINIFEROUS EPITHELIUM IN MICE 

Carlos Alberto-
Silva 

318 Toxinologia 
CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DO EPITÉLIO SEMINÍFERO DE CAMUNDONGOS 
APÓS ENVENENAMENTO INDUZIDO VIA INTRAMUSCULAR PELA AÇÃO DO 
VENENO DA SERPENTE BOTHROPS JARARACA 

Daniele Yuri 
Ishihara 

319 Toxinologia 
AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES INDUZIDAS PELO VENENO DO SAPO RHINELLA 
SCHNEIDERI NOS PARÂMETROS ENERGÉTICOS E OXIDATIVOS EM 
MITOCÔNDRIAS 

Elisa Corrêa 
Fornari Baldo 

320 Toxinologia 
AVALIAÇÃO DO EFEITO DO EXTRATO AQUOSO DE RENEALMIA GUIANENSES 
SOBRE A ATIVIDADE COAGULANTE INDUZIDA PELA PEÇONHA DE BOTHROPS 
ATROX 

Gabriela Ribeiro 
Pena 

321 Toxinologia 
EFEITO NEUTRALIZANTE DA TETRACICLINA SOBRE AS ATIVIDADES PROTEOLÍTICA 
E FOSFOLIPÁSICA IN VITRO INDUZIDAS PELO VENENO DE BOTHROPOIDES 
ERYTHROMELAS 

João Victor de 
Almeida Santos 

322 Toxinologia 
ENVENENAMENTO GRAVE POR SERPENTE MICRURUS CORALLINUS EM 
CRIANÇA: RELATO DE CASO 

Juliana Loes 
Torres 



323 Toxinologia 
A UTILIZAÇÃO DA TELEMEDICINA POR IMAGEM NA IDENTIFICAÇÃO DAS 
ESPÉCIES DO GÊNERO BOTHROPS - ACIDENTES REGISTRADOS NO CENTRO DE 
INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA DO RIO GRANDE DO SUL 

Kátia Rosana 
Lima de Moura 
da Silva 

324 Toxinologia 
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA CAVIDADE ORAL DE SERPENTES BOTHROPS 
JARARACA E BOTHROPS PUBESCENS DO NÚCLEO DE TOXINAS NATURAIS (NTOX) 
DO CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA DO RIO GRANDE DO SUL ? CIT/RS 

Kátia Rosana 
Lima de Moura 
da Silva 

325 Toxinologia 
EFEITOS DO EXTRATO BRUTO DE BUNODOSOMA CAISSARUM NO TRANSPORTE 
E EXCREÇAO DE ELETRÓLITOS EM RIM ISOLADO DE RATOS 

Lenise de Morais 
Nogueira 

326 Toxinologia 

REGISTRO DE ACIDENTES CAUSADOS POR RHINOCRICUS PADBERGI 
(DIPLOPODA, SPIROBOLIDA, RHINOCRICIDAE) NO CENTRO DE INFORMAÇÃO 
TOXICOLÓGICA DO RIO GRANDE SUL (CIT- RS) ? COM IDENTIFICAÇÃO POR 
IMAGEM DO AGENTE E LESÃO 

Maria da Graça 
Boucinha 
Marques 

327 Toxinologia 
  REGISTRO DE ACIDENTE CAUSADO POR LATRODECTUS CURACAVIENSIS NO 
LITORAL DO RIO GRANDE SUL: UM ALERTA EPIDEMIOLÓGICO 

Maria da Graça 
Boucinha 
Marques 

328 Toxinologia 
ACIDENTE CAUSADO POR SARSINA VIOLASCENS (HERRICH-SCHÄFFER) 
(LEPIDOPTERA, EREBIDAE, LYMANTRIINAE): PRIMEIRO REGISTRO DO CENTRO DE 
INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA DO RIO GRANDE DO SUL (CIT/RS). 

Maria Gorete 
Rossoni 

329 Toxinologia 
INVESTIGAÇÃO DE PLANTAS TÓXICAS EM UNIDADES DE SAÚDE DO GRUPO 
HOSPITALAR CONCEIÇÃO (GHC), PORTO ALEGRE, RS.  

Maria Gorete 
Rossoni 

330 Toxinologia 
DNA FRAGMENTATION OF LYMPHOCYTES BY CROTALUS DURISSUS 
COLLILINEATUS AND CROTALUS DURISSUS CASCAVELLA SNAKE VENOMS 

Nathália 
Mariano dos 
Santos 

331 Toxinologia 
COMPLEXOS VITAMÍNICOS COMO POTENCIAIS INIBIDORES DE TOXINAS 
PRESENTES EM PEÇONHAS DE SERPENTES: GÊNEROS BOTHROPS E LACHESIS 

Oliveira, C.H.M 

332 Toxinologia SÍNDROME COMPARTIMENTAL NO ACIDENTE BOTRÓPICO: RELATO DE CASO 
Patrícia 
Drumond Ciruffo 

333 Toxinologia FORMA CUTÂNEA GRAVE DE LOXOSCELISMO: RELATO DE CASO 
Patrícia 
Drumond Ciruffo 

334 Toxinologia 
AVALIAÇÃO DO CLEARANCE DE CREATININA E ATIVIDADE PROTEOLÍTICA DA 
PEÇONHA DE BOTHROPS AYERBEI. 

ROSA ELAYNE 
MARQUES DE 
FREITAS 

335 Toxinologia 
AVALIAÇÃO DOS EXTRATOS AQUOSOS DE CECROPIA FICIFOLIA E RENEALMIA 
GUIANENSES SOBRE A ATIVIDADE FOSFOLIPÁSICA INDUZIDA PELA PEÇONHA DE 
BOTHROPS ATROX. 

Samara Graziela 
Guimarães da 
Silva 



336 Toxinologia 
EFFECTS OF THE LOW MOLECULAR WEIGHT FRACTION OF THE BOTHROPS 
JARARACA VENOM IN CULTURED HIPPOCAMPAL CELLS 

Samyr Machado 
Querobino 

337 Toxinologia 
ESCORPIONISMO GRAVE EM PACIENTE COM SÍNDROME DE BECKER - RELATO 
DE CASO 

Saulo Peconick 
Ventura 

338 Toxinologia 
EFEITOS RENAIS INDUZIDOS PELO PEPTÍDEO NATRIURÉTICO SINTETIZADO DO 
VENENO BRUTO DA SERPENTE CROTALUS DURISSUS CASCAVELLA 

Silveira, J. A. M. 
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350 
Genômica, Proteômica e 

Metabolômica em 
Toxicologia 

ANÁLISE PROTEÔMICA DO POLIMORFISMO PON1 Q192R EM UMA 
POPULAÇÃO DO NORTE DO PARANÁ 

André de Souza 
Nogueira 

351 
Genômica, Proteômica e 

Metabolômica em 
Toxicologia 

AVALIAÇÃO DO DANO DE DNA DO EXTRATO AQUOSO DE OCIMUM BASILICUM 
(MANJERICÃO) 

Camila Martins Güez 

352 
Genômica, Proteômica e 

Metabolômica em 
Toxicologia 

AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DO EXTRATO AQUOSO DE OCIMUM 
BASILICUM (MANJERICÃO) 

Camila Martins Güez 

353 
Genômica, Proteômica e 

Metabolômica em 
Toxicologia 

ESTUDO METALOPROTEÔMICO DO MERCÚRIO EM LEITE MATERNO COLETADO 
DA POPULAÇÃO RIBEIRINHA DO RIO MADEIRA - RONDÔNIA. 

Felipe André dos 
Santos 

354 
Genômica, Proteômica e 

Metabolômica em 
Toxicologia 

ANTIGENOTOXIC EFECT OF THE DIPHENYL DITELLURIDE AGAINST SEVERAL 
MUTAGENS IN V79 CELLS 

Juchem, ALM 

355 
Genômica, Proteômica e 

Metabolômica em 
Toxicologia 

DETERMINAÇÃO DA POSSÍVEL AÇÃO GENOTOCOLÓGICA IN VITRO DE 
MONOLAURATO DE GLICEROL EM CULTURA DE LINFÓCITOS HUMANOS 

Pablo Sebastian Britto 
de Oliveira  

356 
Genômica, Proteômica e 

Metabolômica em 
Toxicologia 

EFEITOS PROTETORES DO EXTRATO DE SALVIA HISPANICA L. SOBRE 
PARÂMETROS GENOTOXICOLÓGICOS INDUZIDOS POR PERÓXIDO DE 
HIDROGÊNIO EM LEUCÓCITOS HUMANOS EM CULTURA. 

Raul Oliveira de Souza 

357 
Genômica, Proteômica e 

Metabolômica em 
Toxicologia 

OXIDATIVE AND ADVANCED GLYCATION DAMAGE IN A MODEL OF DIABETIC 
RATS 

Santos F. A. 

358 
Genômica, Proteômica e 

Metabolômica em 
Toxicologia 

AVALIAÇÃO DO EFEITO QUIMIOPREVENTIVO DO DITELURETO DE DIFENILA 
CONTRA A TOXICIDADE INDUZIDA PELA DOXORRUBICINA EM CÉLULAS V79 

Trindade C 

359 Toxicologia Analítica 
DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO EMPREGANDO UPLC-MS/MS PARA 
DETERMINAÇÃO DE DROGAS DE ABUSO E SEUS METABÓLITOS EM ESGOTO 

Adriano Otávio 
Maldaner  



360 Toxicologia Analítica 
SÍNTESE DE UM POLÍMERO DE IMPRESSÃO MOLECULAR RESTRITO A LIGAÇÃO 
COM MACROMOLÉCULAS POR MEIO DE REVESTIMENTO COM ALBUMINA 
PARA EXTRAÇÃO DE BENZODIAZEPÍNICOS SEGUIDOS DE ANÁLISE POR HPLC  

Aline Alves Swerts 

361 Toxicologia Analítica 
OTIMIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO PARA ANÁLISE SIMULTÂNEA DE 
SOLVENTES ORGÂNICOS EM FLUIDO ORAL COLETADO POR QUANTISAL? 

Ana Laura Bemvenuti 
Jacques 

362 Toxicologia Analítica 
DETERMINAÇÃO DE BENZODIAZEPÍNICOS E SEUS PRODUTOS DE 
BIOTRANSFORMAÇÃO EM AMOSTRAS DE URINA POR MICROEXTRAÇÃO EM 
FASE LÍQUIDA (LPME) UTILIZANDO DUPLA DERIVATIZAÇÃO 

André Valle de Bairros 

363 Toxicologia Analítica 
VALIDATION OF AN ANALYTICAL METHOD FOR SIMULTANEOUS 
QUANTITATION OF DNA LESIONS RELATED TO OXIDATIVE STRESS AND 
ADVANCED GLYCATION 

Antonio Anax Falcão 
de Oliveira 

364 Toxicologia Analítica 
DETERMINAÇÃO DE METAIS EM EXTRATOS DE FOLHAS DE VIDEIRA (VITIS 
LABRUSCA VAR. BORDO) ORGÂNICA E CONVENCIONAL 

Bokowski, L.V.V. 

365 Toxicologia Analítica 
MÉTODO SIMPLES E RÁPIDO PARA OBTENÇÃO DE AMOSTRA DE REFERÊNCIA 
RICA EM THC A PARTIR DE EXTRATO HEXÂNICO DE CANNABIS SATIVA L. 

Bruna Tassi Borille 

366 Toxicologia Analítica 
OTIMIZAÇÃO DA DLLME NA DETERMINAÇÃO SIMULTANEA DOS PRINCIPAIS 
ADULTERANTES DA COCAÍNA EM URINA EMPREGANDO HPLC-PDA 

Carlos Vinicius Costa 
da Conceição 

367 Toxicologia Analítica 
VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍTICA DE QUANTIFICAÇÃO DE MESILATO 
DE IMATINIBE EM PLASMA POR HPLC-PDA  

Caroline Rego 
Rodrigues 

368 Toxicologia Analítica 
VALIDAÇÃO DE MÉTODO PARA ANÁLISE SIMULTÂNEA DE EFEDRINA, 
OCTOPAMINA SINEFRINA E CAFEÍNA EM COMPOSTOS EMAGRECEDORES POR 
CG/DIC 

Charline Fernanda 
Backes  

369 Toxicologia Analítica 
INEFICÁCIA DOS MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE ENDOTOXINAS DESCRITOS NAS 
FARMACOPEIAS AMERICANA E EUROPEIA PARA A DETERMINAÇÃO DA 
CONTAMINAÇÃO PIROGÊNICA EM DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Cristiane Caldeira da 
Silva 

370 Toxicologia Analítica 
O IMPACTO DE TUBOS PLÁSTICOS EDTA K2 LIVRES DE METAL NA ANÁLISE DE 
METAIS TRAÇO. 

Denize Duarte Pereira 

371 Toxicologia Analítica 
DETERMINAÇÃO DE LISDEXANFETAMINA E ANFETAMINA EM FLUIDO ORAL 
POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA ACOPLADA A DETECTOR DE MASSAS 

Eloisa Comiran 

372 Toxicologia Analítica 
USO DE CARTAS-CONTROLE E MATERIAL DE REFERÊNCIA INTERNO EM 
ANÁLISES DE CHUMBO EM SANGUE E ÁCIDO DELTA-AMINOLEVULÍNICO EM 
URINA: COMPARAÇÃO DE FONTES DE INCERTEZA 

Fabiano O. Silva 



373 Toxicologia Analítica 
MONITORAÇÃO TERAPÊUTICA DE CARBAMAZEPINA, FENITOÍNA, 
FENOBARBITAL E LAMOTRIGINA EM PLASMA POR HPLC/PDA 

Fernando Gomes 
Ferreira Oliveira 

374 Toxicologia Analítica 
DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO FÓRMICO EM URINA POR CROMATOGRAFIA A GÁS 
COM AMOSTRAGEM POR HEADSPACE PARA AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 
OCUPACIONAL AO FORMALDEÍDO 

Giovana Piva Peteffi 

375 Toxicologia Analítica 
DETERMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE NEBIVOLOL EM PLASMA PARA 
APLICAÇÃO EM ESTUDO FARMACOCINÉTICO EXPERIMENTAL 

Joice Oliveira Brito 

376 Toxicologia Analítica 
USO DE FAST-GC-MS PARA ANÁLISE RÁPIDA DE COCAÍNA E SUBSTÂNCIAS 
RELACIONADAS 

Jose Luiz da Costa 

377 Toxicologia Analítica 
USO DE HEADSPACE-GC-MS PARA ANÁLISE SUBSTÂNCIAS PRESENTES EM 
INALANTES APREENDIDOS 

José Luiz da Costa 

378 Toxicologia Analítica 
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO HUMANA A HPA'S (HIDROCARBONETOS 
POLICÍCLICOS AROMÁTICOS) ATRAVÉS DA DETERMINAÇÃO URINÁRIA DO 1-
HIDROXIPIRENO POR HPLC 

Juliana Lima Gomes 
Rodrigues 

379 Toxicologia Analítica 
DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO ANALÍTICO PARA DETECÇÃO DE 
ANFETAMINAS EM URINA POR CLAE-DAD 

Juliana Takitane 

380 Toxicologia Analítica 
INVESTIGAÇÕES SOBRE A CONCENTRAÇÃO DO ETANOL EM MATRIZ: HUMOR 
VÍTREO OLHO DIREITO VERSUS OLHO ESQUERDO 

Karla Ribeiro de Lima 
Cardoso 

381 Toxicologia Analítica 

EMPREGO DE POLÍMEROS DE IMPRESSÃO MOLECULAR RESTRITOS À LIGAÇÃO 
COM MACROMOLÉCULAS POR MEIO DE REVESTIMENTO COM ALBUMINA 
PARA A EXTRAÇÃO DIRETA DE ANTIDEPRESSIVOS INIBIDORES DA RECAPTAÇÃO 
DE SEROTONINA EM PLASMA HUMANO SEGUIDO DE ANÁLISE POR HPLC 

Katrine Kyona Muniz 
Sirgom 

382 Toxicologia Analítica 
HPLC ACOPLADO A FLUORESCÊNCIA VS UPLC ACOPLADO A ESPECTROMETRIA 
DE MASSAS/ COMPARAÇÃO DE MÉTODOS PARA ANÁLISE DE METOPROLOL EM 
ESTUDOS FARMACOCINÉTICOS 

Kawano, T 

383 Toxicologia Analítica 

EMPREGO DE POLÍMEROS DE IMPRESSÃO MOLECULAR PARA EXTRAÇÃO EM 
FASE SÓLIDA ON-LINE DE PRAGUICIDAS PIRETRÓIDES EM AMOSTRAS 
AMBIENTAIS SEGUIDA DE ANÁLISE POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA 
BIDIMENSIONAL 

Larissa Meirelles 
Rodrigues da Silva 

384 Toxicologia Analítica 
IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DE IMPUREZAS DE AMOSTRAS DE CRACK ATRAVÉS 
DE CROMATOGRAFIA A GÁS ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE MASSAS 

LÍDIA LÚCIA BEZERRA 
LEITE 

385 Toxicologia Analítica IDENTIFICAÇÃO DOS ALCALÓIDES DA AYAHUASCA EM SUOR POR GC-MS Lidiane Silva Tavares 



386 Toxicologia Analítica 
DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO VALPRÓICO EM MANCHAS DE SANGUE SECO EM 
PAPEL POR CROMATOGRAFIA GASOSA ASSOCIADA A ESPECTROMETRIA DE 
MASSAS 

LINDEN, R. 

387 Toxicologia Analítica 
DETERMINAÇÃO DE ANTIMICROBIANOS EM LEITE PERTENCENTES A 
DIFERENTES CLASSES POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA ACOPLADA À 
ESPECTROMETRIA DE MASSAS POR TEMPO DE VÔO 

Louise Jank 

388 Toxicologia Analítica 
EXTRACTION OPTIMIZATION USING EXPERIMENTAL DESIGN AND METHOD 
VALIDATION FOR ETHANOL IN ORAL FLUID BY HS-GC/FID AND HS-GC/MS. 

MAÍRA KERPEL DOS 
SANTOS 

389 Toxicologia Analítica 
EMPREGO DA EXTRAÇÃO ACELERADA POR SOLVENTE NA DETERMINAÇÃO DOS 
BIOMARCADORES DA EXPOSIÇÃO FETAL À COCAÍNA/CRACK EM AMOSTRAS DE 
MECÔNIO 

Mantovani CC 

390 Toxicologia Analítica 
DETERMINAÇÃO DE METANOL, ETANOL E ACETONA NA URINA PELA TÉCNICA 
DE CROMATOGRAFIA GASOSA COM HEAD-SPACE 

Marcel Tavares de 
Farias 

391 Toxicologia Analítica 
IDENTIFICAÇÃO DE COCAÍNA E METABÓLITOS EM AMOSTRAS DE CABELO 
UTILIZANDO A TÉCNICA DE COLUMN SWITCHING E LC-MS-MS 

MARCELA NOGUEIRA 
RABELO ALVES 

392 Toxicologia Analítica 
ULTRA HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY?ELECTROSPRAY 
IONIZATION MASS SPECTROMETRY METHOD FOR ANALYSIS OF A STIMULANT 
MAZINDOL IN ORAL FLUID 

Marcella Herbstrith 
de Oliveira 

393 Toxicologia Analítica 
QUANTITATIVE DETERMINATION OF ANTIDEPRESSANTS FROM WHOLE BLOOD 
BY THREE-PHASE HOLLOW FIBER LIQUID PHASE MICROEXTRACTION AND GAS 
CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY 

Marcelo Filonzi 

394 Toxicologia Analítica 
EXTRAÇÃO ONLINE MOLECULARMENTE IMPRESSA DE BETA-BLOQUEADORES 
EM URINA E ANÁLISE DIRETA POR ESPECTROMETRIA DE MASSAS 

Mariane Gonçalves 
Santos 

395 Toxicologia Analítica 
DETERMINAÇÃO DE BENZOILECGONINA EM MANCHAS DE URINA SECA POR 
CROMATOGRAFIA GASOSA ACOPLADA A ESPECTRÔMETRO DE MASSAS 

Marina Venzon 
Antunes 

396 Toxicologia Analítica 
DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO 
PLASMÁTICA DE OMEPRAZOL E OMEPRAZOL SULFONA POR CLAE-DAD 
APLICADO À FENOTIPAGEM DA CYP3A4 

Marina Venzon 
Antunes 

397 Toxicologia Analítica 
PLASMA DETERMINATION OF FENPROPOREX, DIETHYLPROPION AND 
AMPHETAMINE BY SOLID-PHASE MICROEXTRACTION AND GAS 
CHROMATOGRAPHY?MASS SPECTROMETRY 

Mariotti K.C. 

398 Toxicologia Analítica 
PROCEDIMENTO ALTERNATIVO DE CLEANUP PARA DETERMINAÇÃO DE 
RESÍDUOS DE SEDATIVOS EM RIM SUÍNO POR LC-MS/MS 

Oliveira L. G 



399 Toxicologia Analítica 
MICROMÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO VALPRÓICO EM SORO POR 
CROMATOGRAFIA GASOSA ASSOCIADA A ESPECTROMETRIA DE MASSAS 

Rafael Linden 

400 Toxicologia Analítica 
VIABILIDADE DO REÚSO DE REAGENTES UTILIZADOS NA DETERMINAÇÃO DA 
FIBRA EM DETERGENTE ÁCIDO EM PLANTAS FORRAGEIRAS 

Rafael Silvio Bonilha 
Pinheiro 

401 Toxicologia Analítica 
STEREOSELECTIVE ANALYSIS OF VENLAFAXINE AND ITS METABOLITES 
GLUCURONIDES IN PLASMA: APPLICATION IN CLINICAL PHARMACOKINETIC 
STUDY 

Rocha A. 

402 Toxicologia Analítica 
MÉTODO DE LC-MS/MS PARA DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE 
BENZIMIDAZÓIS E NITROIMIDAZÓIS EM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

Rübensam, G. 

403 Toxicologia Analítica 
HPLC-ESI-MS/MS METHOD TO QUANTIFY AND DETERMINE THE KINETIC 
PROFILE OF TWO PROTOTYPE CANDIDATES OF ANTINEOPLASIC DRUGS 

SANDRO ANTÔNIO 
GOMES 

404 Toxicologia Analítica 
DETERMINATION OF 11-NOR-Δ9-TETRAHYDROCANNABINOL-CARBOXYLIC ACID 
IN URINE SAMPLES BY APPLYING THE CONCEPTS OF MEASUREMENT 
UNCERTAINTY 

SARAH CAROBINI 
WERNER DE SOUZA 
ELLER 

405 Toxicologia Analítica 
IDENTIFICAÇÃO DA CROTAMINA NA PEÇONHA DE SERPENTES CROTALUS 
DURISSUS COLLILINEATUS 

Sayonara Ay More de 
Oliveira 

406 Toxicologia Analítica 
DETERMINAÇÃO SIMULTÂNEA DE NITRATO E NITRITO EM AMOSTRAS LÁCTEAS 
EMPREGANDO ANÁLISE POR INJEÇÃO EM FLUXO COM COLUNA REDUTORA DE 
CÁDMIO E DETECÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA 

Thrícia Christina 
Garcia Diniz Rezende 

407 Toxicologia Clínica 
EFFECTS OF CHILDHOOD AND ADOLESCENT BLOOD LEAD LEVELS ON 
BEHAVIORAL OUTCOMES IN MONTEVIDEO, URUGUAY 

Adriana Sosa 

408 Toxicologia Clínica 
DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE CARBOXIEMOGLOBINA E 
METEMOGLOBINAEM BOLSAS DE SANGUE 

ALESSANDRA 
CRISTINA PUPIN 
SILVÉRIO 

409 Toxicologia Clínica 
DIETA E NÍVEIS DE MERCÚRIO TOTAL EM CRIANÇAS RIBEIRINHAS DO 
MUNICIPIO DE CAMETÁ, ESTADO DO PARÁ, 2012 

AMARO,CSO 

410 Toxicologia Clínica 
COMPROMETIMENTO CARDIORRESPIRATÓRIO POR USO PROLONGADO DE 
COCAÍNA: RELATO DE CASO 

Ana Carolina Conchon 
Costa 

411 Toxicologia Clínica 
O USO DE CIPROEPTADINA PODE RESULTAR EM FALSO POSITIVO PARA 
ANTIDEPRESSIVO TRICÍCLICO EM TESTE DE TRIAGEM TOXICOLÓGICA: RELATO 
DE CASO 

Ana Caroline 
Hillesheim da Cruz 

412 Toxicologia Clínica 
INTOXICAÇÕES POR AGROTÓXICOS: REGISTROS DE UM CENTRO DE CONTROLE 
DE 

Anai Adario Hungaro 



413 Toxicologia Clínica 
PARÂMETROS CLÍNICO-LABORATORIAIS NA DIFERENCIAÇÃO ENTRE ACIDENTES 
CROTÁLICO E ESCORPIÔNICO: RELATO DE CASO 

Andrade G.M. 

414 Toxicologia Clínica 
RELATO DE CASO: PICADA DE BOTHROPS DESENCADEANDO ANEMIA 
HEMOLÍTICA MICROANGIOPÁTICA (AHM) 

Andreza Mariane de 
Azeredo 

415 Toxicologia Clínica 
MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA DOS ANTIEPILÉPTICOS CARBAMAZEPINA, 
FENITOÍNA E FENOBARBITAL: APLICAÇÃO DE SOFTWARES 

Bruno Jose Dumêt 
Fernandes 

416 Toxicologia Clínica 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO AMBIENTE ESCOLAR COMO ESTRATÉGIA PARA 
PREVENÇÃO DAS INTOXICAÇÕES  

Camila Cristiane 
Formaggi Sales 

417 Toxicologia Clínica 
INTOXICAÇÕES POR HERBICIDA GLIFOSATO NA REGIÃO NOROESTE DO 
PARANÁ 

Camila Cristiane 
Formaggi Sales 

418 Toxicologia Clínica HEPATOTOXICIDADE INDUZIDA POR FÁRMACOS: RELATO DE CASO Cancian G.F.V 

419 Toxicologia Clínica 
MONITORAÇÃO TERAPÊUTICA E AVALIAÇÃO PLASMÁTICA DE MESILATO DE 
IMATINIBE POR HPLC-PDA EM PACIENTES COM LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA 

Caroline Rego 
Rodrigues 

420 Toxicologia Clínica 
RELATO DE CASO: ALUCINAÇÕES PERSISTENTES EM CRIANÇA APÓS 
INTOXICAÇÃO POR ORFENADRINA 

Castro M.M. 

421 Toxicologia Clínica 
RELATO DE CASO: HIPOTENSÃO REFRATÁRIA INDUZIDA POR ATENOLOL EM 
SUPERDOSAGEM 

Castro, M.M. 

422 Toxicologia Clínica 
IMPACTO DA DOSAGEM SÉRICA DE ACETAMINOFENO EM INGESTÃO 
ACIDENTAL POR PACIENTES PEDIÁTRICOS 

Cigolini MP 

423 Toxicologia Clínica 
CORRELAÇÃO ENTRE A DOSE RELATADA E O NÍVEL SÉRICO DE 
ACETAMINOFENO EM INGESTÕES INTENCIONAIS 

Cigolini MP 

424 Toxicologia Clínica 
CHEMOPROTECTIVE EFFECTS OF ESSENTIAL OIL OF ALPINIA ZERUMBET 
(ZINGIBERACEAE)  AGAINST HYDROGEN PEROXIDE IN CULTURED MAMMALIAN 
CELLS 

Dos Santos M.A.A.G 

425 Toxicologia Clínica 
CYTOTOXIC AND MUTAGENIC EVALUATION OF NITRODERIVATIVES DESIGNED 
FROM SAFROLE 

Dos Santos M.A.A.G. 

426 Toxicologia Clínica 
EVOLUÇÃO PARA INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA RELACIONADA A ACIDENTES 
POR ANIMAIS PEÇONHENTOS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NO ESTADO DO 
PARÁ NO ANO DE 2011 

Fábio Luciano Brito 
dos Santos e Irineu 
Neres Corrêa Filho 



427 Toxicologia Clínica 
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS EXPOSIÇÕES OCULARES TÓXICAS E NÃO TÓXICAS 
REGISTRADAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO DO ESPÍRITO 
SANTO DE 2010 A 2012. 

FELIPE POUBEL TIMM 
DO CARMO 

428 Toxicologia Clínica 
CLASSIFICAÇÃO DA GRAVIDADE DE INTOXICAÇÕES INFANTIS: ANÁLISE 
RETROSPECTIVA EM UM CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES 

Flávia Maria Derhun 

429 Toxicologia Clínica RELATO DE CASO: INTOXICAÇÃO POR FORATO 
Flávia Sabrina Roloff 
Serafim 

430 Toxicologia Clínica ALTERAÇÃO ELETROCARDIOGRÁFICA EM INTOXICAÇÃO POR TIORIDAZINA Guilherme Leví Tres 

431 Toxicologia Clínica 
INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS CLÍNICO-PATOLÓGICAS SOBRE A EFICÁCIA DA 
QUIMIOTERAPIA NEOADJUVANTE DO CÂNCER DE MAMA 

Hayra de Andrade 
Vieira Monteiro 

432 Toxicologia Clínica 
LESÕES CAUSADAS POR CONTATO COM ARTRÓPODO DA CLASSE DIPLOPODA 
``PIOLHO-DE-COBRA´´: DESCRIÇÃO DE UMA SÉRIE DE CASOS 

Hillmann B.R. 

433 Toxicologia Clínica 
GESTAÇÃO, TABAGISMO MATERNO E LEUCEMIA EM MENORES DE 2 ANOS NO 
BRASIL 

Jeniffer Dantas 
Ferreira 

434 Toxicologia Clínica 
AVALIAÇÃO DO ESTRESSE OXIDATIVO EM PACIENTES OBESAS SUBMETIDAS À 
CIRURGIA BARIÁTRICA 

Jéssica Cavalheiro 
Soares 

435 Toxicologia Clínica ANÁLISE DE ALTERAÇÕES RENAIS EM FUMANTES CRÔNICOS Jordana Pereira Lírio 

436 Toxicologia Clínica 
POSSÍVEL TRANSMISSÃO TRANSPLACENTÁRIA DE INIBIDOR DE 
COLINESTERASE: RELATO DE CASO 

Leite GMRD 

437 Toxicologia Clínica 
INGESTÃO INTENCIONAL DE CLOROFÓRMIO EVOLUINDO À INSUFICIÊNCIA 
HEPÁTICA AGUDA: UM RELATO DE CASO 

Luísa Backes 

438 Toxicologia Clínica 
ESTUDO COMPARATIVO DAS TENTATIVAS DE SUICÍDIO POR PARAQUAT E 
OUTROS AGROTÓXICOS REGISTRADAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO 
TOXICOLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO NO PERÍODO DE 2008 A 2012 

Machado R.A.A. 

439 Toxicologia Clínica 
ESTUDO QUANTITATIVO DOS CASOS DE INTOXICAÇÃO POR DOMISSANITÁRIOS 
(INCLUINDO AGROTÓXICOS DOMÉSTICOS) NOTIFICADOS POR UM CENTRO DE 
ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA EM JOÃO PESSOA-PB 

MAGALHÃES, H.I.F 

440 Toxicologia Clínica 
ASPECTOS CLÍNICOS EPIDEMIOLÓGICOS DOS ACIDENTES CAUSADOS POR 
ANIMAIS AQUÁTICOS EM PERNAMBUCO 

Maria Lucineide Porto 
Amorim 



441 Toxicologia Clínica 
PERFIL CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO DAS INTOXICAÇÕES POR ARSÊNICO NO 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

Maria Lucineide Porto 
Amorim 

442 Toxicologia Clínica 
APLICABILIDADE DE SOFTWARES DESENVOLVIDOS PARA ESTUDOS 
FARMACOCINÉTICOS 

Maurício Ramos 
Oliveira 

443 Toxicologia Clínica 
RELATO DE CASOS DE INTOXICAÇÃO POR GLICÓIS: ABORDAGEM TERAPÊUTICA 
E CRITÉRIOS PARA ADMINISTRAÇÃO DE ANTAGONISTAS 

Menezes H.C.M. 

444 Toxicologia Clínica 
TOXICOVIGILÂNCIA PELO MÉTODO DE BUSCA ATIVA: PERFIL DE CASOS EM UM 
CENTRO DE ASSISTENCIA TOXICOLÓGICA DO PARANÁ 

Michele Cristina 
Santos Silvino 

445 Toxicologia Clínica 
CRIAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS PARA UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA 
TOXICOLÓGICA NA PARAÍBA 

MUNIZ, V.M. 

446 Toxicologia Clínica 
INTOXICAÇÃO POR METANOL: ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS ALCOOLEMIAS 
REALIZADAS PELO LABORATÓRIO DE EMERGÊNCIAS TOXICOLÓGICAS - CCISP 

Natália Gomes 
Monteiro 

447 Toxicologia Clínica 
ATIVIDADE ANTITUMORAL DO ÓLEO ESSENCIAL DE PIPER GAUDICHAUDIANUM 
KUNTH E SEUS COMPONENTES MAJORITÁRIOS  

Paula Regina Manini 

448 Toxicologia Clínica 
ASSOCIAÇÃO MEDICAMENTOSA NOS ÓBITOS OCORRIDOS POR DROGAS 
PSICOATIVAS EM PERNAMBUCO. 

Pedro de Lima 
Santana Neto 

449 Toxicologia Clínica 
EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM SEMENTE DE LINUM USITATISSIMUM L. 
SOBRE OS PARÂMETROS DE ESTRESSE OXIDATIVO DE PACIENTES COM 
SÍNDROME METABÓLICA 

PILAR B.C. 

450 Toxicologia Clínica RELATO DE CASO: ACIDENTE COM HIMENÓPTEROS 
Raísa Dall'Agnol 
Fiorentin 

451 Toxicologia Clínica 
ESTUDO DOS CASOS CUTÂNEO-VISCERAIS DE LOXOSCELISMO REGISTRADOS 
NO  CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS DE SANTA CATARINA 

Samuel Cristaldo 
Domínguez 

452 Toxicologia Clínica 
INTOXICAÇÃO POR CLORETO DE POTÁSSIO NO AMBIENTE DE TRABALHO: 
RELATO DE CASO FATAL 

SANTANA, C.J. 

453 Toxicologia Clínica 
RELATO DE EXPERIÊNCIA: TOXICOVIGILÂNCIA PELO MÉTODO DE BUSCA ATIVA 
EM UM HOSPITAL DE ENSINO DO NOROESTE DO PARANÁ 

SANTANA, C.J. 

454 Toxicologia Clínica 
DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE COTININA EM CABELO DE TABAGISTAS E SUA 
CORRELAÇÃO COM O ESCORE DO QUESTIONÁRIO DE DEPENDÊNCIA À 
NICOTINA DE FAGERSTRÖM 

Silva CFR 

455 Toxicologia Clínica 
INTOXICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO AÉREA DE AGROTÓXICO EM ESCOLA RURAL 
DE RIO VERDE-GOIÁS 

Simone Moraes 
Stefani Nakano  



456 Toxicologia Clínica 
PERFIL DAS INTOXICAÇÕES EM RECÉM-NASCIDOS NOTIFICADAS AO CENTRO 
DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES DE SÃO PAULO 

Souza VC 

457 Toxicologia Clínica INTOXICACOES POR AGROTOXICOS AGRARIOS E VETERINARIOS NO URUGUAI Taran L. 

458 Toxicologia Clínica 
METEMOGLOBINEMIA POR INTOXICAÇÃO DEVIDO À INGESTÃO DE LEITE COM 
EXCESSO DE NITRITO: DESCRIÇÃO DE SÉRIE DE CASOS  

Telma Libna 
Rodrigues Borburema 

459 Toxicologia Clínica 
INGESTA DE PARAQUAT EM TENTATIVA DE SUICÍDIO: SÉRIE DE CASOS COM 
ACOMPANHAMENTO DO LABORATÓRIO DO CIT/RS 

Thais Christ 

460 Toxicologia Clínica ANÁLISE DE ALTERAÇÕES HEPÁTICAS EM FUMANTES CRÔNICOS 
Vanderlei Silva Ribas 
Júnior 

461 Toxicologia Clínica 
NEUROLOGICAL DISORDERS IN FARMERS FROM CORONEL FREITAS (SC) AFTER 
EXPOSURE TO FORMULATIONS CONTAINING GLYPHOSATE. 

Vanessa Fontoura dos 
Santos 

462 Toxicologia Clínica 
EXPOSIÇÃO ACIDENTAL AO ENDOSULFAN COM EVOLUÇÁO FATAL: RELATO DE 
CASO 

Zucoloto AD 

463 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE TOXICOLÓGICA DO EXTRATO DAS FOLHAS DE 
KALANCHOE BRASILIENSES EM CAMUNDONGOS SWISS 

ALDILANE 
GONÇALVES DA 
FONSECA 

464 Toxicologia Experimental 
EFEITO DE UM CAMPO MAGNÉTICO ESTÁTICO NA VIABILIDADE E ESTRESSE 
OXIDATIVO DE DUAS LINHAGENS DE CÉLULAS CANCERÍGENAS (MCF7 E HT29) 

ALENCAR KOLINSKI 
MACHADO 

465 Toxicologia Experimental 
EFEITO DO TRATAMENTO SUBCRÔNICO COM SUCO DE UVA BRANCO SOBRE O 
COMPORTAMENTO DE RATOS NO TESTE DO CAMPO ABERTO 

Alice Spiecker de 
Oliveira 

466 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS OXIDATIVOS EM CÓRTEX CEREBRAL DE RATOS 
PROVOCADOS PELO TETRACLORETO DE CARBONO E O POSSÍVEL EFEITO 
PROTETOR DO SUCO DE UVA BRANCO 

Alice Spiecker de 
Oliveira 

467 Toxicologia Experimental 
EFEITO CITOTÓXICO E INDUÇÃO DE APOPTOSE POR VENENO DE  
BOTHROPOIDES PAULOENSIS EM LINHAGEM DE CÉLULA MDCK 

Aline Diogo Marinho 

468 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CICATRIZANTE DO CREME CONTENDO ÓLEO 
ESSENCIAL DE RUTA GRAVEOLENS L. EM RATOS 

Aline Rosset 

469 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO SUBCRÔNICA DO ÓLEO ESSENCIAL E DO EXTRATO 
HIDROALCOÓLICO DA RUTA GRAVEOLENS L. SOBRE PARÂMETROS 
BIOQUÍMICOS EM CAMUNDONGOS 

Aline Rosset 



470 Toxicologia Experimental 
RUTHENIUM COMPLEX (II) COORDINATED TO AMINOACID TRIGGERS G0/G1 
ARREST AND MITOCHONDRIA-MEDIATED APOPTOSIS IN SARCOMA 180 
TUMOR CELLS 

Aliny Pereira de Lima 
Lima, A.P. 

471 Toxicologia Experimental 
GENOTOXIC EVALUATION IN LEUKOCITES OF URERA BACCIFERA GAUDICH EX 
WEDD. (URTICACEAE) LEAVES 

Amanda Leitão Gindri 

472 Toxicologia Experimental 
GENOTOXIC EVALUATION OF URERA BACCIFERA LEAVES INFUSIONS IN ALLIUM 
CEPA 

Amanda Leitão Gindri 

473 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA EXPOSIÇÃO À FUMAÇA DO CIGARRO NA 
RESPOSTA INFLAMATORIA DO SNC DURANTE VIGÊNCIA DE PROCESSO 
INFLAMATÓRIO SISTÊMICO 

Ana Carolina Cardoso 
dos Santos Durão 

474 Toxicologia Experimental 
CRYPTORCHIDISM AND ORCHIDOPEXY INDUCTIONS IN MALE RATS ? AN 
EXPERIMENTAL MODEL 

Ana Paula Ferragut 
Cardoso 

475 Toxicologia Experimental 
ESTUDO FITOQUÍMICO, TOXICOLÓGICO E MICROBIOLÓGICO DAS FOLHAS DE 
COSTUS SPICATUS JACQ. 

Antônio Paulo Ribeiro 
Bitencourt 

476 Toxicologia Experimental 
USO DE FERRAMENTAS ANALÍTICAS E MOLECULAR PARA AVALIAÇÃO DO 
POTENCIAL DE QUIMIOPROTEÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS: EUGENIA 
DYSENTERICA DC. X CR(VI) 

Ávila R.I. 

477 Toxicologia Experimental 
COMBINED USE OF FLUCONAZOLE AND SEMI-SYNTHETIC KAURANE-TYPE 
DITERPENE IN VITRO AGAINST CANDIDA PARAPSILOSIS IS DEVOID OF 
CYTOTOXICITY AND MUTAGENICITY IN MAMMALIAN CELLS 

Bomfim I.S. 

478 Toxicologia Experimental 
ATIVIDADE HEPATOPROTETORA DO EXTRATO ETANÓLICO DOS FRUTOS DE 
PHYSALIS PUBESCENS EM CAMUNDONGOS SWISS 

Bruna Claudia Coppe 

479 Toxicologia Experimental 
ESTUDO DA EFICÁCIA ANTITUMORAL DO 4-
FLUORBENZALDEIDOTIOSSEMICARBAZONA EM CÉLULAS PC-3  

Bruna dos Santos 
Rodrigues 

480 Toxicologia Experimental 
GENOTOXICITY AND OXIDATIVE STRESS EVALUATION OF JUÇARA FRUIT PULP 
IN LIVER AND KIDNEY OF RATS 

Bruno Franco 
Fernandes Barbosa 

481 Toxicologia Experimental 
ESTUDO DA TOXICIDADE ORAL AGUDA E SUBAGUDA DO EXTRATO DE 
LAFOENSIA PACARI 

Camila Carvalho 
Ferreira 

482 Toxicologia Experimental 
EFEITOS DA BIDENS PILOSA ASSOCIADA À CURCUMA LONGA EM ANIMAIS 
PORTADORES DE MUCOSITE INTESTINAL 

CARLA CAROLINE 
CUNHA BASTOS 

483 Toxicologia Experimental 
REPRODUCTIVE TOXICITY OF HYDROETHANOLIC EXTRACT OF TROPAEOLUM 
MAJUS 

Caroline Gomes 



484 Toxicologia Experimental 
IN VIVO AND IN VITRO ANTIOXIDANT ACTIVITY OF HYDROETHANOLIC EXTRACT 
OF TROPAEOLUM MAJUS 

Caroline Gomes 

485 Toxicologia Experimental 
TOXICIDADE AGUDA DO EXTRATO AQUOSO DA BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS 
(KUNTH) O. BERG 

Catieli da Silva Rigão 

486 Toxicologia Experimental 
TESTING STRATEGY TO INVESTIGATE PHENOBARBITAL-LIKE MODE OF ACTION 
FOR LIVER TUMOR FORMATION - FLUXAPYROXAD CASE STUDY 

CHRISTOPH WERNER 

487 Toxicologia Experimental 
ESTUDO DA GENOTOXICIDADE DE HOODIA GORDONII EM LINFÓCITOS 
HUMANOS 

Citó, MCO 

488 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA PROGÊNIE DE RATAS SUBMETIDAS AO 
TRATAMENTO COM ÓLEO RESINA DE COPAÍBA (COPAIBA DUCKEI) 

Clarice Flexa da Rocha 

489 Toxicologia Experimental 
AÇÃO DO NONI COMO UM POSSÍVEL ANTIOXIDANTE EM CAMUNDONGOS 
TRATADOS COM CICLOFOSFAMIDA 

Cristina Schmitt 
Gregolin 

490 Toxicologia Experimental 
INDUÇÃO À OBESIDADE EM CAMUNDONGOS SWISS: ANÁLISE A CERCA DOS 
RISCOS E DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

Cybelle de Arruda 
Navarro Silva 

491 Toxicologia Experimental 
A INFLUÊNCIA DE DIFERENTES TERAPIAS NAS CORRELAÇÕES ?URINÁRIA QUALI 
X QUANTITATIVA E CONCENTRAÇÃO SÉRICA X URINÁRIA? DE PARAQUAT EM 
RATOS WISTAR. 

Dallegrave E. 

492 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO BIOLÓGICA DOS ESTIGMAS ZEA MAYS CULTIVAR PREZOTTO E ZEA 
MAYS VARIEDADE CAIANO 

Daniele Marin 

493 Toxicologia Experimental 
INDUÇÃO DE APOPTOSE E ATIVAÇÃO DE CALPAÍNAS PARA DIFERENCIAÇÃO DA 
NEUROTOXICIDADE DOS ENANTIÔMEROS DO METAMIDOFÓS 

Dayana Veruska Lentz 

494 Toxicologia Experimental 
EFEITO DO EXTRATO AQUOSO DE SOLANUM GUARANITICUM SOBRE A 
ATIVIDADE DA ENZIMA  Δ-ALA-D EM ERITRÓCITOS HUMANOS 

De Lucca L. 

495 Toxicologia Experimental 
ANÁLISE QUÍMICA E TOXICOLÓGICA DO EXTRATO DAS SEMENTES DE LUPINUS 
GUARANITICUS (HASSL.) C. P. SM EM RATAS. 

Denise Diedrich 

496 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE E GENOTOXICIDADE DO EXTRATO AQUOSO 
DE EUPHORBIA TIRUCALLI EM LEUCÓCITOS HUMANOS 

Diones Caeran Bueno 

497 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE HEPATOPROTETORA E ANTIOXIDANTE DO EXTRATO 
AQUOSO DAS FOLHAS DE APEIBA TIBOURBOU AUBL EM CAMUNDONGOS 

Dorcas Fernandes dos 
Anjos Melo 

498 Toxicologia Experimental 
NEUROTOXICIDADE DO CHÁ DA AYAHUASCA (BANISTERIOPSIS CAAPI AND 
PSYCHOTRIA VIRIDIS) EM RATAS WISTAR APÓS EXPOSIÇÃO AGUDA 

Eloisa Dutra Caldas 



499 Toxicologia Experimental 
EFEITO DO EXTRATO DE SEMENTES DE JATOBÁ SOB O ESTRESSE OXIDATIVO 
INDUZIDO POR TUMOR DE ERLICH EM CAMUNDONGOS 

Emilia Chuina 
Tomazeli 

500 Toxicologia Experimental 
AÇÃO DA PUNICA GRANATUM L. (ROMÃ) E MORINDA CITRIFOLIA LIN (NONI) 
SOBRE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS DE CAMUNDONGOS EXPOSTOS A 
CICLOFOSFAMIDA. 

Emilia Chuina 
Tomazeli 

501 Toxicologia Experimental 
PAPEL ANTIOXIDANTE DA PUNICA GRANATUM L. EM CAMUNDONGOS 
TRATADOS POR CICLOFOSFAMIDA 

Esley Ribeiro Santos 

502 Toxicologia Experimental 
AÇÃO ANTIOXIDANTE DO FLAVONÓIDE 3,5,7,3’,4’ PENTAHIDROXI FLAVONA 
EM TESTÍCULOS DE RATOS WISTAR TRATADOS COM PCBS 

Fabricio Luís Lovato 

503 Toxicologia Experimental 
ANÁLISE FLUORIMÉTRICA DA AÇÃO GENOPROTETORA DA QUERCETINA EM 
CÉLULAS DO SISTEMA REPRODUTIVO MASCULINO DE RATOS TRATADOS COM 
BIFENILAS POLICLORADAS 

Fabricio Luís Lovato 

504 Toxicologia Experimental 
EFEITO DO TRATAMENTO COM EXTRATO ORGÂNICO E CONVENCIONAL DE 
FOLHA DE VIDEIRA SOBRE O COMPORTAMENTO DE RATOS WISTAR 

Fernanda de Souza 
Machado 

505 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E NEUROPROTETORA DO EXTRATO 
DE BRÁCTEAS DE ARAUCÁRIA SOBRE O ESTRESSE OXIDATIVO INDUZIDO PELA 
AZIDA SÓDICA EM HIPOCAMPO DE RATOS 

Fernanda de Souza 
Machado 

506 Toxicologia Experimental ESTUDO DA TOXICIDADE DE HOODIA GORDONII EM CAMUNDONGOS FERNANDES, M.L. 

507 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS TÓXICOS SISTÊMICOS DA EXPOSIÇÃO POR VIA 
PULMONAR À FUMAÇA DE CRACK DURANTE 14 DIAS EM RATOS WISTAR 

Fernando Ponce 

508 Toxicologia Experimental 
EFEITOS DE UMA FORMULAÇÃO MUCOADESIVA COM EXTRATO DE CURCUMA 
LONGA L. EM ANIMAIS PORTADORES DE MUCOSITE INTESTINAL 
EXPERIMENTAL INDUZIDA POR 5-FLUOROURACIL 

FILHO, Edvande 
Xavier dos Santos 

509 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA DA DOXORRUBICINA VEICULADA POR 
MICROEMULSÃO LIPIDICA EM RATOS WISTAR E CAMUNDONGOS SWISS. 

FORMARIZ-PILON, T.P 

510 Toxicologia Experimental 
BACCHARIS TRIMERA: A POSSIBLE THERAPEUTIC AGENT FOR ALCOHOLIC FATTY 
LIVER DISEASE? 

Francislaine Lívero 
Vieira 

511 Toxicologia Experimental 
A REUTILIZAÇÃO DE COELHOS SUBMETIDOS AO TESTE DE PIROGÊNIO COM 
SOROS HIPERIMUNES SUJEITO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Freitas JCBR 

512 Toxicologia Experimental LQFM-018: CITOTOXICIDADE, MIELOTOXICIDADE E POTENCIAL HEMOLÍTICO 
Gabriel Campos 
Teixeira 



513 Toxicologia Experimental 
SISTEMA TESTE DE ALLIUM CEPA COMO BIOINDICADOR DE TOXICIDADE, 
CITOTOXICIDADE E GENOTOXICIDADE DO ÓLEO EXTRAÍDO DA POLPA DA 
ACROCOMIA ACULEATA (JACQ.) LODD. EX MART. 

Giseli Karenina 
Traesel 

514 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DO CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EM 
POLIFENOIS NA GESTAÇÃO E O ESTRESSE OXIDATIVO 

Guilherme Borges 
Bubols 

515 Toxicologia Experimental 
CARDIOTOXICIDADE AO DUCTO FETAL APÓS CONSUMO DE POLIFENOIS NA 
GESTAÇÃO: ENVOLVIMENTO DE VASOCONSTRIÇÃO E ÓXIDO NÍTRICO 

Guilherme Borges 
Bubols 

516 Toxicologia Experimental 
ATIVIDADE ANTITUMORAL DA FRAÇÃO CLOROFÓRMICA DA CASCA DE 
BOWDICHIA VIRGILIOIDES KUNT EM LINHAGEM CELULAR CCRF CEM  

Heloísa de Carvalho 
Matos 

517 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE MATERNA E FETAL DE RATAS WISTAR TRATADAS 
DURANTE ESTUDO DA TOXICIDADE  REPRODUTIVA DO ÓLEO ESSENCIAL DE 
ORÉGANO (ORIGANUM VULGARE L.) 

Hollenbach, C. B. 

518 Toxicologia Experimental 
AVALIÇÃO DO TRATAMENTO IN VITRO COM Z-SELENIOFENIL-ESTIRENO SOBRE 
O ESTRESSE OXIDATIVO EM CÓRTEX CEREBRAL DE RATOS JOVENS 

Holsbach L. 

519 Toxicologia Experimental 
EFEITO ANTIOXIDANTE IN VITRO DO ORGANOCALCOGÊNIO Z-SELENIOFENIL-
ESTIRENO 

Holsbach L. 

520 Toxicologia Experimental 
ATIVIDADE CITOTÓXICA DO EXTRATO AQUOSO DE BOWDICHIA NITIDA SPRUCE 
EX BENTH 

Ingrid Duarte dos 
Santos 

521 Toxicologia Experimental 
ENSAIOS DE TOXICIDADE IN VITRO DO CHÁ DE BIRIBA  (ESCHWEILERA OVATA 
(CAMBESS.) MIERS) 

JAMIILLE CANEVA 
OLIVEIRA REBÊLO 

522 Toxicologia Experimental 
SAPONINS FROM THE FRUIT OF SOLANUM ANGUIVI PROTECT AGAINST 
OXIDATIVE  DAMAGE MEDIATED BY FE 2+ AND SNP IN RAT BRAIN 
SYNAPTOSOME P2 FRACTION 

JEAN PAUL KAMDEM 

523 Toxicologia Experimental 
TOXICIDADE INFLAMATÓRIA AGUDA DA EXAUSTÃO DO DIESEL E BIODIESEL EM 
DIFERENTES CONCENTRAÇÕES 

Jôse Mára de Brito 

524 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE HIPOCOLESTEROLEMIANTE E DA TOXICIDADE SUB-
CRÔNICA DA DRIMYS BRASILIENSIS MIERS (CASCA DA ANTA) 

Josueli Merotto 

525 Toxicologia Experimental NEUROTOXICIDADE AGUDA DO CHÁ DE AYAHUASCA EM RATAS WISTAR 
Juliana Alves de 
Morais 

526 Toxicologia Experimental 
NÍVEIS ELEVADOS DE MANGANÊS EM BANANAS CULTIVADAS EM ÁREA 
CONTAMINADA POR METALÚRGICA FERRO-MANGANÊS E AVALIAÇÃO DO 
RISCO DE BIOACUMULAÇÃO E NEUROEFEITO EM UM MODELO ANIMAL 

Juliana Lima Gomes 
Rodrigues 



527 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA E SUBAGUDA E EFEITOS ANTI-
INFLAMATÓRIOS DO EXTRATO HIDROETANÓLICO DA CASCA DOS FRUTOS DE 
CAMPOMANESIA ADAMANTIUM (MYRTACEAE) EM ROEDORES 

Juliane Coelho de 
Souza 

528 Toxicologia Experimental 
ESTUDO FITOQUÍMICO E TOXICIDADE DO EXTRATO BRUTO E ALCALOIDICO 
DAS FOLHAS DE PSYCHOTRIA COLORATA EM ARTEMIA SALINA 

Laiane Teixeira Sousa 
Moura 

529 Toxicologia Experimental 
MECANISMOS DE NEUROTOXICIDADE INDUZIDA PELO PRAGUICIDA 
ORGANOFOSFORADO TRICLORFOM: ESTUDOS EM CÉLULAS SH-SY5Y DE 
NEUROBLASTOMA HUMANO 

Lais da Silva 
Fernandes 

530 Toxicologia Experimental EFEITO DO GLIFOSATO EM DROSOPHILA SIMULANS 
LAIS MATTOS DE 
AGUIAR TISSOT 

531 Toxicologia Experimental 
EXPOSIÇÃO AO FUMO PASSIVO NO INÍCIO DO PERÍODO PÓS-NATAL INDUZ 
PREJUÍZO AO APRENDIZADO E MEMÓRIA E À SINAPTOGÊNESE NO 
HIPOCAMPO 

Larissa Helena Lobo 
Torres 

532 Toxicologia Experimental 
INFLUÊNCIA DO AZEITE DE OLIVA OZONIZADO NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS 
INDUZIDAS POR VENENO DA SERPENTE BOTHROPS ATROX DA REGIÃO 
AMAZÔNICA 

Lene Safira Gonçalves 
Pinheiro 

533 Toxicologia Experimental 
PROTOCOLO DE INDUÇÃO DE ÚLCERA EM RATOS WISTAR POR VENENO DE 
BOTHROPS ATROX 

Lene Safira Gonçalves 
Pinheiro , Renê Silva 
Pimentel 

534 Toxicologia Experimental 
O CORANTE DIRETO BASIC RED 51 INDUZ A DISFUNÇÃO DE MITOCÔNDRIAS 
ISOLADAS E MORTE DE CÉLULAS HEPG2. 

LÍLIAN CRISTINA 
PEREIRA 

535 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ESTRUTURA-ATIVIDADE TÓXICA SOBRE 
MITOCÔNDRIAS DE DOIS RETARDANTES DE CHAMA BROMADOS.  

LÍLIAN CRISTINA 
PEREIRA 

536 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS DE ESTRESSE OXIDATIVO INDUZIDO PELO  
TETRACLORETO DE CARBONO E O POSSÍVEL EFEITO PROTETOR DO SUCO  DE 
UVA BRANCO EM FÍGADO DE RATOS  

Lima, J.D.O 

537 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS EM RATOS TRATADOS  
AGUDAMENTE COM EXTRATO DE BRÁCTEAS DE ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA 

Lima, J.D.O 

538 Toxicologia Experimental 
ATIVIDADE CITOTÓXICA DO EXTRATO AQUOSO DA BLEPHAROCALYX 
SALICIFOLIUS (KUNTH) O. BERG 

Liziane Vargas 
Romero 

539 Toxicologia Experimental 
ATIVIDADE CITOTÓXICA DO EXTRATO AQUOSO DA BLEPHAROCALYX 
SALICIFOLIUS (KUNTH) O. BERG 

Liziane Vargas 
Romero 



540 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA EM CAMUNDONGOS DE UMA FRAÇÃO PROTÉICA 
ISOLADA DO LÁTEX DE PLUMERIA RUBRA L. 

Luana David do 
Carmo 

541 Toxicologia Experimental 
INIBIÇÃO DE PARÂMETROS DE METABOLISMO ENERGÉTICO PELO 
TETRACLORETO DE CARBONO E O POSSÍVEL EFEITO PROTETOR DO EXTRATO 
DE FOLHA DE VIDEIRA EM CÉREBRO DE RATOS 

Luciana Kneib 
Gonçalves 

542 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE RATOS TRATADOS 
SUBCRONICAMENTE COM SUCO DE UVA BRANCO 

Luciana Kneib 
Gonçalves 

543 Toxicologia Experimental 
ALTERAÇÃO NEUROMOTORA EM RATOS SUBMETIDOS À EXPOSIÇÃO 
SUBAGUDA AO GLIFOSATO 

Luciana Pereira de 
Pereira 

544 Toxicologia Experimental 
USO DE ENSAIOS IN VITRO PARA AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DE EXTRATOS 
VEGETAIS COM POTENCIAL FITOTERÁPICO 

Luciana Rizzieri 
Figueiró 

545 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO PRÉ-CLÍNICA DO PERFIL FARMACOCINÉTICO DO PROTÓTIPO 
ANTITUMORAL LQFM030 EM ROEDORES 

LUCIANA VIEIRA 
QUEIROZ LABRE 

546 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DA [5-(5-BROMO-1H-INDOL-3-METIELENO)-3-(4-
CLORO-BENZIL)-TIAZOLIDINA-2,4-DIONA)] (LYSO-07) 

Luis Fernando Guerta 
Salina 

547 Toxicologia Experimental 
EVALUTION OF ANTICONVULSANT ACTIVITY IN ZEBRAFISH ADMINISTERED 
WITH PHLOROGLUCINOL AND DERIVATIVES 

Lunardelli, S. 

548 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA E HEMATOLÓGICA DO TRATAMENTO COM 
DOSES MÚLTIPLAS DE PRIMAQUINA E SEU PRÓ-FÁRMACO (PHE-ALA-PQ) EM 
RATOS. 

Marcelo Gomes 
Davanço 

549 Toxicologia Experimental 
EFEITO IN VITRO DE METAIS DIVALENTES SOBRE A ATIVIDADE DA 
PORFOBILINOGÊNIO SINTASE DE PLACENTA DE RATAS WISTAR 

Mariana Mesquita 

550 Toxicologia Experimental 
ATIVIDADE ANTIOXIDANTE IN VITRO E HEPATOPROTEÇÃO DE ECHINODORUS 
GRANDIFLORUS “CHAPÉU DE COURO” 

Mariane Farias 
Wohlenberg 

551 Toxicologia Experimental 
ATIVIDADE NEUROPROTETORA DE EXTRATO DE FOLHAS DE VIDEIRA SOBRE O 
ESTRESSE OXIDATIVO INDUZIDO PELO TETRACLORETO DE CARBONO EM 
CÓRTEX CEREBRAL DE RATOS WISTAR 

Mariane Farias 
Wohlenberg 

552 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DO EFEITO DO TRATAMENTO AGUDO COM EXTRATO DE 
BRÁCTEAS DE ARAUCARIA AUGUSTIFOLIA SOBRE O COMPORTAMENTO DE 
RATOS WISTAR 

Massolini M.M. 

553 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTIOXIDANTE DO CHAPÉU DE COURO (ECHINODORUS 
GRANDIFLORUS) NO CÓRTEX CEREBRAL DE RATOS WISTAR. 

Massolini M.M. 



554 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DA CITOTOXIDADE E TOXICIDADE AGUDA DO OLEO ESSENCIAL DE 
CROTON POLYANDRUS SPRENG. (EUPHORBIACEAE) 

Meireles, D.R.P. 

555 Toxicologia Experimental 
EXOPOLYSACCHARIDE LASIODIPLODAN DID NOT INDUCED DNA DAMAGE IN 
HEPATIC CELLS OF WISTAR RATS  

Michela Bianchi de 
Mello 

556 Toxicologia Experimental 
ANTIINFLAMMATORY ACTIVITY AND ACUTE TOXICITY ORAL OF SALVIA 
OFFICINALIS L. ETHANOL EXTRACT IN WISTAR RATS 

Michela Bianchi de 
Mello 

557 Toxicologia Experimental 
ANÁLISE DO ESTRESSE OXIDATIVO DE CAMUNDONGOS EXPOSTOS A 
PARTÍCULAS ATMOSFÉRICAS CONCENTRADAS E TRATADOS COM 4-
(METILNITROSAMINO)-1-(3-PIRIDIL)-1-BUTANONA (NNK) 

Michelle Francini Del 
Rigo Santos Dias 

558 Toxicologia Experimental 
REPEATED-DOSES TOXICITY STUDY OF MO-CBP4: A PROTEIN FROM MORINGA 
OLEIFERA SEEDS WITH THERAPEUTICAL PROPERTIES 

Mirella Leite Pereira 

559 Toxicologia Experimental 
INFLUÊNCIA DA IVEMECTINA NA ESFERA SEXUAL DE RATOS E RATAS: PREJUÍZO 
NO COMPORTAMENTO SEXUAL DAS FÊMEAS 

MOREIRA, N. 

560 Toxicologia Experimental 
ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA DO EXTRATO ETANÓLICO DE MAYTENUS 
OFFICINALIS MABB EM CAMUNDONGOS 

Morgana Pistore  

561 Toxicologia Experimental 
ESTUDO DA TOXICIDADE SUBCRÔNICA DO ÓLEO ESSENCIAL E DO EXTRATO 
HIDROALCOÓLICO DE RUTA GRAVEOLENS L. (ARRUDA)  EM CAMUNDONGOS 
SWISS 

Morgana Pistore  

562 Toxicologia Experimental 
TOXICIDADE REPRODUTIVA DO EXTRATO BRUTO DE SIPARUNA GUIANENSIS 
EM RATOS WISTAR 

Nahuria Rosa Karajá 
Javaé 

563 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS, BIOQUÍMICOS E 
HISTOPATOLÓGICOS EM RATOS WISTAR EXPOSTOS À MIMOSINA 

Naila A.Oliveira 

564 Toxicologia Experimental 
ANÁLISE DOS EFEITOS PROTETORES DA FRAÇÃO ENRIQUECIDA EM GINGEROIS 
DO ZINGIBER OFFICINALE ROSCOE SOBRE OS MARCADORES DE FUNÇÃO 
RENAL EM UM MODELO DE NEFROTOXICIDADE 

Natacha Teresa 
Queiroz Alves 

565 Toxicologia Experimental 
EXPOSIÇÃO À FUMAÇA DO CIGARRO NO INÍCIO DO PERÍODO PÓS-NATAL 
INDUZ PREJUÍZO À MIELINIZAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

Natalia Trigo Balestrin 

566 Toxicologia Experimental 
EXPOSURE TO DIBUTYL-PHTHALATE, ACRYLAMIDE AND CYCLOPHOSPHAMIDE 
DURING PREGNANCY AND LACTATION ? EFFECTS ON BODY AND ORGAN 
WEIGHTS OF DAMS AND FEMALE OFFSPRING 

Nathália Pereira de 
Souza 

567 Toxicologia Experimental 
NTE E ACHE DE CELULAS SH-SY5Y PARA DIFERENCIAR A NEUROTOXICIDADE 
DOS ENANTIOMEROS DE METAMIDOFÓS 

Paris,M 



568 Toxicologia Experimental 
HIGH DOSES OF UNCARIA TOMENTOSA (CAT´S CLAW) CAN PROMOTE 
HEPATOTOXICITY AND HYPOGLYCAEMIA 

Patrícia Franciscone 
Mendes  

569 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DA CELULOSE BACTERIANA EM CULTIVOS 
CELULARES 

Patricia Winter 
Rovaris 

570 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DO EFEITO IN VITRO DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE SOLANUM 
SESSILIFLORUM (CUBIU) NA OXIDAÇÃO DE LIPOPROTEÍNAS DE BAIXA 
DENSIDADE 

Pauline Christ Ledur 

571 Toxicologia Experimental 
EFEITO AGUDO DO EXTRATO DE PAULLINIA CUPANA (GUARANÁ) EM CULTURA 
DE CÉLULAS DE CÂNCER DE BEXIGA (T24) 

Pauline Christ Ledur 

572 Toxicologia Experimental 
RUTHENIUM COMPLEX (II) INDUCES GENE EXPRESSION VIA APOPTOTIC BAX 
CAUSING  

Pereira, F. C 

573 Toxicologia Experimental 
CENTRO BRASILEIRO PARA VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS 
(BRACVAM) E REDE NACIONAL DE MÉTODOS ALTERNATIVOS (RENAMA): 
PERSPECTIVAS PARA A VALIDAÇÃO DE MÉTODOS TOXICOLÓGICOS IN VITRO 

Presgrave O 

574 Toxicologia Experimental 
EFEITOS DO ÓLEO DE NEEM SOBRE A MORFOLOGIA DAS GLÂNDULAS 
SALIVARES DE FÊMEAS DE CARRAPATOS RHIPICEPHALUS SANGUINEUS. 

Rafael Neodini 
Remedio 

575 Toxicologia Experimental 
INFLUENCE OF FIXATION IN THE DETECTION OF ULTRASTRUCTURAL 
PROLIFERATIVE CHANGES CHEMICALLY INDUCED BY THE DIURON IN THE 
EPITHELIUM OF URINARY BLADDER OF MALE WISTAR RATS 

Rafaela Marono Fava 

576 Toxicologia Experimental 
EFEITO DO 3-METIL-1-FENIL-2-(FENILSELENO)OCT-2-EN-1-ONA E SELENATO DE 
SÓDIO SOBRE A VIABILIDADE CELULAR EM FATIAS DE CÓRTEX DE RATOS 
JOVENS 

Raphaela Maleski 
Borges 

577 Toxicologia Experimental 
EFEITO CITOTÓXICO DO EXTRATO AQUOSO DE SOLANUM GUARANITICUM EM 
LINFÓCITOS ESPLÊNICOS DE RATOS, IN VITRO 

Raphaela Maleski 
Borges,  

578 Toxicologia Experimental 
HYPOXIC-ISCHEMIC BRAIN INJURY: EVALUATION OF ACETHYLCOLINESTERASE 
ACTIVITY AND LIPID PEROXIDATION IN THE CEREBRAL CORTEX 

Reichert KP 

579 Toxicologia Experimental 
INFLUÊNCIA DO LED 627 NM E ÓLEO DE PIQUIÁ EM ÚLCERAS INDUZIDAS POR 
VENENO DE BOTHROPS ATROX EM MODELO EXPERIMENTAL 

Renê Pimentel, Lene 
Safira Gonçalves 
Pinheiro 

580 Toxicologia Experimental 
ESTUDO DOS RISCOS DA ISOQUERCITRINA (INIBIDOR DA ENZIMA 
CONVERSORA DE ANGIOTENSINA) DURANTE O PERÍODO DE PRÉ-
IMPLANTAÇÃO 

Rhanany Alan Calloi 
Palozi 



581 Toxicologia Experimental 
BPA EXPOSURE DISRUPTS BONE MARROW CELL COUNT IN VIVO AND INDUCES 
OXIDATIVE STRESS AND EPIGENETIC ALTERATIONS IN VITRO 

Ribeiro, A.L.T. 

582 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS EM RATOS TRATADOS  SUB-
CRONICAMENTE COM SCUTIA BUXIFOLIA 

Robson Borba Freitas 

583 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DA CITOTOXIDADE E TOXICIDADE AGUDA DO ÓLEO ESSENCIAL DE 
HYPTIS UMBROSA SALZM. (LAMIACEAE) 

Rolim, T.L. 

584 Toxicologia Experimental 
NEUROTOXICIDADE E TOXICIDADE SISTÊMICA DO INSETICIDA METAMIDOFÓS 
EM RATOS ADULTOS APÓS A EXPOSIÇÃO PROLONGADA 

Samanta Luiza de 
Araújo 

585 Toxicologia Experimental 
OXIDATIVE AND ADVANCED GLYCATION DAMAGE IN A MODEL OF DIABETIC 
RATS 

Santos F. A. 

586 Toxicologia Experimental AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA DO MONOTERPENO (-)- MIRTENOL Santos, A.K.F.S. 

587 Toxicologia Experimental 
IDENTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO ANTINOCICEPTIVA DO VENENO DA SERPENTE 
CROTALUS DURISSUS COLLILINEATUS CROTAMINA-NEGATIVO E AVALIAÇÃO 
DA TOXICIDADE AGUDA. 

Sayonara Ay More de 
Oliveira 

588 Toxicologia Experimental 
ALTERAÇÕES DOS PARÂMETROS BIOQUÍMICOS EM SORO DE RATOS WISTAR 
TRATADOS COM TETRACLORETO DE CARBONO E O EFEITO PROTETOR DO 
SUCO DE UVA BRANCO 

Sheila Pereira Feijó 

589 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DE ALTERAÇÕES DOS PARÂMETROS BIOQUÍMICOS EM SORO DE 
RATOS TRATADOS COM TETRACLORETO DE CARBONO E O EFEITO PROTETOR 
DOS EXTRATOS DE VIDEIRA 

Sheila Pereira Feijó 

590 Toxicologia Experimental 
ENSAIO DE TOXICIDADE COM ARTEMIA SALINA DO EXTRATO BRUTO 
ETANÓICO DAS CASCAS DE CARAPA GUIANENSIS AUBL. 

Silva F.R.P. 

591 Toxicologia Experimental INFLUÊNCIA DO DIABETES MELLITUS NA ATIVIDADE DO CYP2D6 EM RATOS Simões.J.S. 

592 Toxicologia Experimental 
ALTERAÇÕES HISTOPATOLÓGICAS NAS PLACENTAS DE FÊMEAS DE RATOS 
WISTAR EXPOSTAS AO EXTRATO ETANÓLICO DE MAYTENUS OFFICINALIS MABB 

Tanara Beatriz Weber 

593 Toxicologia Experimental 
EFEITO DO TRATAMENTO SUBCRÔNICO COM SUCO DE UVA BRANCO SOBRE A 
ATIVIDADE DA ENZIMA PIRUVATO QUINASE EM DIFERENTES ESTRUTURAS 
CEREBRAIS DE RATOS TRATADOS COM TETRACLORETO DE CARBONO 

Tatiane Gabardo 



594 Toxicologia Experimental 

EXPOSIÇÃO AGUDA AO ORGANOSELÊNIO 3-METIL-1-FENIL-
2(SELENIOFENIL)OCT-2-EN-1-ONA ALTERA O COMPORTAMENTO DE RATOS NO 
TESTE DO CAMPO ABERTO E DIMINUI A ATIVIDADE DA CREATINA QUINASE NO 
CÓRTEX CEREBRAL 

Tatiane Gabardo 

595 Toxicologia Experimental 
COMPARAÇÃO DA TOXICIDADE DOS EXTRATOS DE SOLANUM GUARANITICUM 
E SYZYGIUM JAMBOS 

Thainan Paz da Silva 

596 Toxicologia Experimental 
EFFECT OF ORGANIC SELENIUM COMPOUND ON ADENOSINE DEAMINASE 
ACTIVITY AND THE STATUS OF NON ENZYMATIC ANTIOXIDANT DEFENSES 

Thainan Paz da Silva 

597 Toxicologia Experimental 
TOXICOLOGIA COMPORTAMENTAL E O LABIRINTO DE BARNES: MODELO PARA 
AVALIAR A FUNÇÃO COGNITIVA DE RATOS SENESCENTES 

Thaísa Meira Sandini 

598 Toxicologia Experimental 
CELL METABOLIC AND BIOENERGETIC CHANGES INDUCED BY B[A]P: A 
POSSIBLE NEW PATHWAY OF MALIGNANT TRANSFORMATION 

Tiago Franco de 
Oliveira 

599 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DA MEMÓRIA DE LONGA DURAÇÃO EM RATOS SUBMETIDOS A 
DOSES ORAIS DE GLIFOSATO. 

Vanessa Fontoura dos 
Santos 

600 Toxicologia Experimental 
EVALUATION OF GENOTOXIC AND CYTOTOXIC EFFECTS OF TEA AYAHUASCA IN 
WISTAR RATS 

Willian Melo Junior 

601 Toxicologia Experimental 
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL CITOTÓXICO DO DERIVADO BENZOTIAZÓLICO (E)-
2-((2- (BENZO[D]TIAZO-2-ILA)HIDRAZONO)METIL)-4-NITROFENOL EM CÉLULAS 
DE MELANOMA HUMANO 

ZANAIR SOARES 
VASCONCELOS 

602 Toxicologia Forense 
APLICAÇÃO DA ESPECTROSCOPIA RAMAN ASSOCIADA AO MÉTODO PLS-DA NA 
ANÁLISE DE COCAÍNA E SEUS ADITIVOS 

Amadeu Cardoso 
Júnior 

603 Toxicologia Forense 
DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DROGAS DE ABUSO 
EM CABELOS/PELOS POR GC-MS/MS UTILIZANDO O MONITORAMENTO 
SELETIVO DE REAÇÕES (SRM) 

Amadeu Cardoso 
Júnior 

604 Toxicologia Forense 
MODERNIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TOXICOLOGIA FORENSE DO 
LABORATÓRIO CENTRAL DE POLÍCIA TÉCNICA DO ESTADO DA BAHIA ? ESTUDO 
DE CASO 

Ana Cecilia Cardoso 
Bandeira 

605 Toxicologia Forense 
AVALIAÇÃO DE CARBOXIHEMOGLOBINA EM CORPOS CARBONIZADOS 
NECROPSIADOS NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL DE SÃO PAULO 

Ana Cristina Mielli 

606 Toxicologia Forense 
MULTIPLEX SCREENING OF DRUGS OF ABUSE FROM A SINGLE SAMPLE OF A 
VARIETY OF SPECIMENS USING BIOCHIP ARRAYS 

Andrade, G. 

607 Toxicologia Forense 
FATORES ASSOCIADOS À REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR 
ALCOOLEMIA NO SUL DO BRASIL 

Aurinez Rospide 
Schmitz  



608 Toxicologia Forense 
TOXICOLOGIA FORENSE: USO DE MIPS COMO “CLEAN UP” PARA ANÁLISE DE 
TECIDO CARDÍACO POR FT-ICR MS 

CARLA GIANE LOSS 

609 Toxicologia Forense 
ANÁLISE DE CABELO EM EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS EM ATIVIDADES DE ALTO 
RISCO NO BRASIL 

Cristina Pisaneschi 
Azevedo 

610 Toxicologia Forense 
SEPARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE Δ9-THC, CNB E CND DA PLANTA DE 
CANNABIS SATIVA ATRAVÉS DA TÉCNICA DE CROMATOGRAFIA EM CAMADA 
DELGADA UTILIZANDO A ARGENTINIZAÇÃO DAS CROMATOPLACAS  

Daniel Scolmeister 

611 Toxicologia Forense 
PRIMEIRO CASO DE COMÉRCIO ILÍCITO DE MONOFLUORACETATO DE SÓDO 
(“1080”) E SEU EMPREGO EM EPISÓDIO DE SUICÍDIO NO RS 

Daniel Solmeister 

612 Toxicologia Forense 
USO DE ELETROFORESE CAPILAR COM DETECÇÃO POR ARRANJO DE DIODOS 
(CE-DAD) PARA INVESTIGAÇÃO DA PUREZA ENANTIOMÉRICA DA 
METANFETAMINA UTILIZADA COMO DROGA DE ABUSO 

Debora Bressanim de 
Aquino Calemi, 
Calemi D.B.A 

613 Toxicologia Forense 
INVESTIGAÇÃO POSTMORTEM DE SANGUE E URINA EM 100 CADÁVERES 
VITIMAS DE MORTE VIOLENTA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Diego Rissi Carvalhosa 

614 Toxicologia Forense 
PERFIL TOXICOLÓGICO DE MOTORISTAS ENVOLVIDOS EM ACIDENTES DE 
TRÂNSITO NO RIO GRANDE DO SUL 

EDSON BERNARDI 

615 Toxicologia Forense 
EXAME DE ETANOL NA URINA AUXILIA AS PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS DE 
EMBRIAGUEZ? 

Eliza Cristiana Faria 
de Oliveira 

616 Toxicologia Forense 
INTERPRETAÇÕES DO EXAME DE ETANOL NAS PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS DE 
EMBRIAGUES- UMA DISCUSSÃO MULTIDISCIPLINAR 

Fabio Dias da Rocha 

617 Toxicologia Forense 
AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE DROGAS DE ABUSO EM AMOSTRAS DE SANGUE 
COLHIDAS DE VÍTIMAS FATAIS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE VITÓRIA - ES 

FABRÍCIO SOUZA 
PELIÇÃO 

618 Toxicologia Forense 
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DE EXAMES TOXICOLÓGICOS NOS CASOS DE 
HOMICÍDIOS EM JOINVILLE E REGIÃO METROPOLITANA 

Gisele Chibinski 
Parabocz 

619 Toxicologia Forense 
ANÁLISE DE AMOSTRAS ENTOMOLÓGICAS PARA 11 SUBSTÂNCIAS POR LC-
MS/MS 

Jéssica Aguiar França 

620 Toxicologia Forense 
SCREENING TOXICOLÓGICO PARA ANÁLISE DE DESIGNERS DRUGS POR LC-
MS/MS 

JOICY ROBERTA 
EVANGELISTA 
BARBOSA 

621 Toxicologia Forense 
HUMOR VÍTREO: USO DE MISPE-MS/MS PARA ANÁLISE METABOLÔMICA DE 
COCAÍNA 

JULIO CESAR SANTOS 
JUNIOR 



622 Toxicologia Forense TOXICOLOGIA VÍTREA: ANÁLISE METABOLÔMICA DE COCAÍNA POR FT-ICR MS 
JULIO CESAR SANTOS 
JUNIOR 

623 Toxicologia Forense 
PERFIL DA IDADE, SEXO E PREVALÊNCIA DO USO DE DROGAS PSICOTRÓPICAS 
ENTRE VÍTIMAS DE SUICÍDIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Karina Nonemacher 

624 Toxicologia Forense 
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE ARMAZENAMENTO DE AMOSTRA DE SANGUE 
POST MORTEM CONTENDO ETANOL 

Marcelo Barbosa 
Pessoa 

625 Toxicologia Forense 
ESTUDO DE CASO: HOMICÍDIO DE VULNERÁVEIS EM NÚCLEO FAMILIAR POR 
INTOXICAÇÃO COM CARBOFURANO 

Marcos José Souza 
Carpes 

626 Toxicologia Forense 
PROFILE OF THE DRUG PREVALENCE, AGE AND SEX OF KILLED IN TRAFFIC 
ACCIDENTS IN STATE OF SANTA CATARINA, BRAZIL 

Mariotti K.C. 

627 Toxicologia Forense 
CORRELAÇÃO DA CINÉTICA DO ETANOL EM SANGUE PERIFÉRICO E AR 
EXALADO APÓS INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA 

Pablo Alves Marinho 

628 Toxicologia Forense 
ETANOL NO SANGUE E NO AR EXALADO: CONSTATAÇÃO DE IMPORTANTES 
DIFERENÇAS NAS CONCENTRAÇÕES EM CONDIÇÕES CONTROLADAS 

Prates, A.M. 

629 Toxicologia Forense 
MORTE POR INFUSÃO INTRAVENOSA ACIDENTAL DE PERFLUOROCARBONO-
FC770 EM TRÊS PACIENTES EM CLÍNICA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

Rafael Lanaro 

630 Toxicologia Forense 
COUNTERFEIT CIALIS AND VIAGRA FINGERPRINTING BY ATR-FTIR 
SPECTROSCOPY WITH CHEMOMETRY: CAN THE SAME PHARMACEUTICAL 
POWDER MIXTURE BE USED TO FALSIFY TWO MEDICINES? 

Rafael S. Ortiz 

631 Toxicologia Forense PROFILING COUNTERFEIT CIALIS, VIAGRA AND ANALOGS BY UPLC?MS Rafael S. Ortiz 

632 Toxicologia Forense 
UTILIZAÇÃO DA CROMATOGRAFIA A GÁS ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE 
MASSAS NA ANÁLISE TOXICOLÓGICA SISTEMÁTICA DE SANGUE POST MORTEM 

Rony Anderson 
Rezende Costa 

633 Toxicologia Forense 
PROTOCOLO PARA COLETA POSTMORTEM DAS AMOSTRAS HUMOR VÍTREO, 
SANGUE E MEDULA ÓSSEA  

Silvia Falcão de 
Oliveira 

634 Toxicologia Forense 
ASSOCIATIONS BETWEEN SUBSTANCE USE AND ARREST FOR DRUGGED 
DRIVING: A CASE-CONTROL STUDY 

Stig Tore Bogstrand 

635 Toxicologia Forense 
APLICAÇÃO DO KIT IMUNOCROMATOGRÁFICO ABONTM MULTI-DROGAS EM 
AMOSTRAS DE SANGUE POST-MORTEM DE CASOS REGISTRADOS NO 
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DO ESTADO DE GOIÁS 

Vania Rodríguez 

636 Toxicologia Forense 
PRIMEIRO CASO COMPROVADO DE APREENSÃO DE N,N DIMETILTRIPTAMINA 
(DMT) NO ESTADO DO RS 

Viviane Fassina 



637 Toxicologia Social 
ANÁLISE DE TEOR ALCOÓLICO EM CERVEJAS COM O APELO COMERCIAL “SEM 
ÁLCOOL” 

Alice A da Matta 
Chasin 

638 Toxicologia Social 
ASSOCIAÇÃO ENTRE USO DE DROGAS E TIPOS DE ATOS INFRACIONAIS 
REINCIDENTES EM UMA AMOSTRA DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE 
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

Andrea Donatti 
Galassi  

639 Toxicologia Social 
USE OF PSYCHOATIVE SUBSTANCES AND INTENT TO DRIVE AMONG 
NIGHTCLUB PATRONS IN SAO PAULO, BRAZIL  

Anna Pagano 

640 Toxicologia Social 
DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODOLOGIA ANALÍTICA PARA 
DETERMINAÇÃO DE HIDROXIPIRENO EM LÍQUIDO AMNIÓTICO 

Bianca Leonardi 

641 Toxicologia Social 
AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA 
TOXICOLÓGICA 

Catiuscia Rodrigues 
Guerreiro 

642 Toxicologia Social 
THIRDHAND SMOKE: AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA COLETA E 
EXTRAÇÃO 

Dantas D.C.M. 

643 Toxicologia Social 
CONSUMO DE ÁLCOOL DURANTE A GESTAÇÃO: PERCEPÇÃO DE RISCO E 
AVALIAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA 

Fabiana Spineti dos 
Santos 

644 Toxicologia Social 
MONITORAMENTO DA FARMACODEPENDÊNCIA EM UMA COMUNIDADE 
TERAPÊUTICA DO NOROESTE DO PARANÁ 

Fernanda Pilatti da 
Silva 

645 Toxicologia Social 
DIFERENÇAS ENTRE GÊNEROS QUANTO TEMPO DE EXPOSIÇÃO, IDADE DE 
EXPERIMENTAÇÃO E CARGA TABÁGICA EM 3 COORTES DE NASCIMENTO DE 
IDOSOS BRASILEIROS 

Gabriela Arantes 
Wagner 

646 Toxicologia Social AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO HEPÁTICA DE USUÁRIOS CRÔNICOS DA AYAHUASCA 
Gabriela de Oliveira 
Silveira 

647 Toxicologia Social 
DROGAS PSICOTRÓPICAS E CRIMINALIDADE: APREENSÕES ENCAMINHADAS 
PARA A PERÍCIA OFICIAL NA REGIÃO DE BLUMENAU/SC 

Gelso Luiz Borba 
Junior 

648 Toxicologia Social 
REGISTROS DE INTOXICAÇÃO POR RATICIDAS NO CEATOX DE JOÃO PESSOA, 
ESTADO DA PARAÍBA 

GUEDES, E.C 

649 Toxicologia Social 
CONSUMO DE RISCO DE ÁLCOOL ENTRE IDOSOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
DAS ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA 

Ivany Rolim Vinhote 

650 Toxicologia Social 
REGISTRO DE INTOXICAÇÕES POR ETANOL NOS ANOS DE 2010 E 2011 EM 
BARRA DO GARÇAS - MT. 

Jefferson Annunciatto 

651 Toxicologia Social 
OCORRÊNCIAS DE INTOXICAÇÕES EM BARRA DO GARÇAS-MT: DADOS 
EPIDEMIOLÓGICOS REGISTRADOS EM 2011. 

Jefferson Annunciatto 



652 Toxicologia Social 
PREVALÊNCIA DO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS DE ABUSO EM VÍTIMAS 
FATAIS DE CAUSAS EXTERNAS AUTOPSIADAS NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL DE 
SERGIPE 

Joyce Dalline Silva 
Andrade 

653 Toxicologia Social 
ATIVIDADE DA ENZIMA ?-AMINOLEVULÍNICO DESIDRATASE ESTÁ ALTERADA 
EM PACIENTES COM CÂNCER DE PULMÃO 

Karine Paula Reichert 

654 Toxicologia Social 
USO DE ANFETAMÍNICOS E DE ANOREXÍGENOS POR ESTUDANTES DO 
TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO 

KELLI LUISA 
KONFLANZ 

655 Toxicologia Social 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS TENTATIVAS DE SUICÍDIO POR 
ENVENENAMENTO EM MENORES DE 19 ANOS REGISTRADAS NO CENTRO DE 
ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO DO ESPIRÍTO SANTO NO PERÍODO DE 2008 À 
2012. 

LORAINE ENTRINGER 
FALQUETO 

656 Toxicologia Social 
PERFIL SOCIOECONÔMICO E DEMOGRÁFICO DE MORADORES DE UMA 
COMUNIDADE COM INDICADORES ELEVADOS DE USO DE DROGAS DE ABUSO 

Lúcia Margarete dos 
Reis 

657 Toxicologia Social 
DROGAS DE ABUSO E VIOLÊNCIA: PERCEPÇÃO SOCIAL EM UMA COMUNIDADE 
DO NOROESTE DO PARANÁ 

Lúcia Margarete dos 
Reis 

658 Toxicologia Social O AMBIENTE FAMILIAR PODE INFLUENCIAR O USO DE CRACK? 
Michele Cristina 
Santos Silvino 

659 Toxicologia Social 
DRUG TESTING IN THE WORKPLACE: RESULTS OF BRAZILIAN COMPANIES OF 
THE LAST DECADE 

Rafael Menck de 
Almeida 

660 Toxicologia Social 
DETECÇÃO DE COCAÍNA EM URINA DE LACTENTE AMAMENTADO POR 
USUÁRIA DE “CRACK”: RELATO DE CASO 

Renata Loureiro 
Vianna 

661 Toxicologia Social 
HOSPITALIZAÇÕES POR TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS 
DEVIDO AO USO DE ÁLCOOL E SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 2008 A 2012. 

Samuel Heemann 

662 Toxicologia Social 
INTERVENÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA E SEUS EFEITOS NAS LESÕES 
CAUSADAS PELO TRÂNSITO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

Sandra Lucia Vieira 
Ulinski Aguilera 

663 Toxicologia Social 
O CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE CONDUTORES E A RESISTÊNCIA AO TESTE DE 
ETILÔMETRO ENTRE CONDUTORES DE CURITIBA, BRASIL 

Sandra Lucia Vieira 
Ulinski Aguilera 

664 Toxicologia Social 
INTOXICAÇÕES CAUSADAS POR MEDICAMENTOS  NOTIFICADAS PELO CENTRO 
DE ASSISTÊNCIA EM TOXICOLOGIA  DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE 
DO PARANÁ 

Susanah Sella Langer 

665 Toxicologia Social 
MODELO DE EXPOSIÇÃO INALATÓRIA PARA ESTUDO DOS EFEITOS DO CRACK 
EM RATOS 

Virgínia Martins 
Carvalho 



666 Toxicologia Veterinária 
PROTEÇÃO DA VITAMINA E SOBRE A INFERTILIDADE CAUSADA PELO GOSSIPOL 
EM RATOS 

Andréia Tieme de 
Santana 

667 Toxicologia Veterinária 
AVALIAÇÃO EFEITO ANTIOXIDANTE DA MENTHA ARVENSIS UTILIZANDO TESTES 
“IN VITRO” COM ERITROCITOS DE VACAS COM E SEM MASTITE BOVINA 

Cecilia Gabriela 
Rubert Possenti 

668 Toxicologia Veterinária 
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS TÓXICOS DA MONOCROTALINA EM RATOS:  
ASPECTOS HEMATOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS  

Cruz A.M. 

669 Toxicologia Veterinária 
AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ANTIMICROBIANOS EM RAÇÕES PARA 
ALIMENTAÇÃO ANIMAL NO PERÍODO DE 2012-2013  

Diana Alves de Sousa 

670 Toxicologia Veterinária 
O ROMPIMENTO DE UM PARADIGMA EM MEDICINA VETERINÁRIA: EFEITOS 
TIREOTÓXICOS DA MIMOSINA DE LEUCAENA LEUCOCEPHALA EM ANIMAL 
MONOGÁSTRICO 

DIPE V. V. 

671 Toxicologia Veterinária 
AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DA INTOXICAÇÃO POR ASTRAGALUS 
LENTIGINOSUS EM CABRAS: RESULDADOS PRELIMINARES 

Flavia Gontijo de Lima 

672 Toxicologia Veterinária ÓBITO DE UM COELHO POR FIPRONIL: RELATO DE CASO Gomes C.C.M. 

673 Toxicologia Veterinária 
PERFIL HEMATOLÓGICO E BIOQUÍMICO E ANÁLISE TOXICOLÓGICA DE ANIMAIS 
COM SUSPEITA DE INTOXICAÇÃO ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA  

Horta, D.F. 

674 Toxicologia Veterinária 
TOXICIDADE REPRODUTIVA DA ASSOCIAÇÃO DE BETA-GLUCANA E 
ITRACONAZOL EM RATAS 

Jéssica Caetano da 
Fré 

675 Toxicologia Veterinária 
RELATO DE CASO: INTOXICAÇÃO OCASIONADA POR METAL PESADO EM UMA 
CHINCHILA (CHINCHILLA LANIGERA) REGISTRADO NO CENTRO ANTIVENENO 
DA BAHIA (CIAVE/BA) 

MARIA DAS GRAÇAS 
RODRIGUES BARBOSA 

676 Toxicologia Veterinária 
MECANISMOS DE TOXICIDADE DO FIPRONIL EM HEPATÓCITOS ISOLADOS DE 
RATOS 

Marieli Guelfi 

677 Toxicologia Veterinária 
INTOXICAÇÃO POR INIBIDOR DE COLINESTERASE ("CHUMBINHO?") EM UM 
FELINO 

RIBOLDI, E. 

678 Toxicologia Veterinária 
EXPOSIÇÃO ACIDENTAL A CEBOLA (ALLIUM CEPA) EM UM CANINO DA RAÇA 
YORKSHIRE REGISTRADO NO CENTRO ANTIVENENO DA BAHIA (CIAVE/BA): 
RELATO DE CASO 

ROSILEIA SILVA 
SOUZA 

679 Toxicologia Veterinária 
ENVENENAMENTO ACIDENTAL DE ÉGUA POR DICUMARÍNICOS - RELATO DE 
CASO 

SOUZA, L. F. C. B. 
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Sala01 
 

Sala01 07/10/13 - SEGUNDA 08/10 - TERÇA 09/10 - QUARTA 10/10 - QUINTA 

8h – 9h SECRETARIA 

Colocação e visitação aos pôsteres 

“Sessão coordenada” 
Apresentação de trabalhos  

(3 apresentações orais com 15 minutos cada) 

Colocação e visitação aos pôsteres 

“Sessão coordenada” 
Apresentação de trabalhos  

(3 apresentações orais com 15 minutos cada) 

“Sessão coordenada” 
Apresentação de trabalhos  

(3 apresentações orais com 15 minutos cada) 

9h -10h15 

 

 

Curso pré-congresso 11 (3h; 9h-12h) 

“Cultura celular como método alternativo a animais na 

plataforma de triagem de moléculas” 

Dr. Silvia Berlanga de Moraes Barros (USP-SP) 

Dr. SilvyaStuchi Maria-Engler (USP-SP) 

Sociedade Brasileira de Sinalização Celular 

“Sinalização Celular na Neurotoxicidade de Metais Pesados” 

Mediador: Rodrigo Ribeiro Resende (UFMG) 

“Ação de agentes neurotóxicos como metais sobre a transdução de sinal em 

períodos críticos do desenvolvimento do sistema nervoso central (SNC)” 

Dr. Rodrigo Bainy Leal (UFSC) 

“Mecanismos moleculares de neurotoxicidade induzida por mercúrio” 

Dr. Jeferson Luis Franco (UNIPAMPA) 

 

“Avaliação toxicológica in vitro” 

Mediador: Dr. Fernando Remião (UP, REQUIMTE, Portugal) 

“Modelos in vitro em toxicologia: estado da arte”  

Dr. Helena Carmo (UP, REQUIMTE, Portugal) 

“Modelos in vitro para avaliação de hepatotoxicidade” 

Dr. MathieuVinken (ESTIV, VRIJE, Bélgica) 

“Mecanismos de toxicidade e proteção” 

Mediador: MSc. Marcelo Dutra Arbo (UP, REQUIMTE, Portugal) 

“Bombas de efluxo: indução e ativação como mecanismos de proteção 

celular” 

Dr. Fernando Remião (UP, REQUIMTE, Portugal) 

“Mecanismos de cardiotoxicidade: conciliando estudos in vitro e in 

vivo” 

Dr. Luciana Grazziotin Rossato (UPF) 

10h15 – 10h45 COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK 

10h45 - 12h15 

Curso pré-congresso 11 (3h; 9h-12h) 

“Cultura celular como método alternativo a animais na 

plataforma de triagem de moléculas” 

Dr. Silvia Berlangade Moraes Barros (USP-SP) 

Dr. SilvyaStuchi Maria-Engler (USP-SP) 

 “Mecanismos da toxicidade ao sistema imune por poluentes ambientais” 

Dr. Sandra Helena PoliselliFarsky (USP-SP) 

“Alterations on adaptative immune system after formaldehyde exposure” 

Dr. Adriana Lino dos Santos Franco (USP-SP) 

“Air pollution in autoimmune rheumatic diseases” 

Dr. AlfésioLuís Ferreira Braga (USP/UNISANTOS-SP) 

“Alterations on lymphocyte membrane molecule caused by in vivo PCB126 

exposure” 

Dr. Ana Lúcia Borges Shimada (USP-SP) 

“Modelos in vitro para avaliação da toxicidade de drogas e 

medicamentos” 

Mediador: Rachel Picada Bulcão (Polícia Científica/PR) 

 “Cardiotoxicidade: estudos in vitro”  

 Dr. Fernando Remião (UP, REQUIMTE, Portugal) 

“Designer drugs derivadas da piperazina: avaliação da toxicidade 

em diferentes modelos in vitro” 

MSc. Marcelo Dutra Arbo (UP, REQUIMTE, Portugal) 

“Avaliação de alterações no genoma: adutos de DNA e marcas 
epigenéticas” 

Mediador: Dr. Ana Paula de Melo Loureiro (USP) 
“Processos metabólicos Redox e modificações no DNA por 

xenobióticos” 
Dr. Tiago Franco de Oliveira (USP) 

“Os efeitos da poluição e da luz UVA no genoma humano: formação e 

reparo de adultos de DNA” 

Dr. Camila Carrião Machado Garcia (USP) 

“Alterações epigenéticas associadas a estresse crônico: impacto na 

transformação maligna” 

Dr. Miriam GalvonasJasiulionisLeon (UNIFESP) 

12h15 – 14h 
ALMOÇO 

SECRETARIA 
ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 

14h – 15h15 

Curso pré-congresso 12 (3h; das 14h as 17h15) 

“Avaliação in vitro da segurança de compostos” 

Dr. Maria de Lourdes Bastos (UP, Portugal) 

Dr. Helena Carmo (UP, Portugal) 

Dr. Fernando Remião (UP, Portugal) 

“Genômica, proteômica e metabolômicaem toxicologia” 

Mediador: Dr. Silvia Berlangade Moraes Barros (USP-SP) 

“Genomicsapplied in Toxicology: 

deepeningtheunderstandingofthemodeofactionofchemicals” 

Dr. ShadiaIhlasehCatalano (BASF) 

“Mecanismos epigenéticos envolvidos na carcinogênese e na quimio-prevenção 

do câncer”  

Dr. Aline de Conti (NCTR/FDA) 

“Toxicidade órgão-específica: modelos in vitro para avaliação” 

Mediador: Dr. Helena Carmo (UP, REQUIMTE, Portugal) 

“Modelos in vitro para avaliação da neurotoxicidade” 

Dr. Marcel Leist (Konstanz, Alemanha) 

“Validation and Use of primary culture of human proximal tubular 

cells for the study of mechanisms of nephrotoxicity”  

Dr. Lawrence H. Lash (Wayne State University, USA) 

“Quimiometria como ferramenta na pesquisa toxicológica” 

Mediador: Dr. Luís Flávio Souza de Oliveira (UNIPAMPA) 

Dr. Marco Flores Ferrão (UFRGS) 

15h15 - 15h45 COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK 

15h45 - 17h15 

Curso pré-congresso 12 (3h; das 14h as 17h15) 

“Avaliação in vitro da segurança de compostos” 

Dr. Maria de Lourdes Bastos (UP, Portugal) 

Dr. Helena Carmo (UP, Portugal) 

Dr. Fernando Remião (UP, Portugal) 

“Genômica, proteômica e metabolômicaemtoxicologia” 

Mediador: Dr. Aline de Conti (NCTR/FDA)  

 “Decipheringcellsignalingatsub-minute time scale (8/10)” 

Dr. Pierre Thibault (UM, Canadá)  

“Cyanobacteriasecondarymetabolites - thecyanotoxinsandbioactivepeptides” 

Dr. Ernani Pinto Junior (USP-SP) 

Curso aberto PRÉ-SIDAT 
Mediador: Tanara Sousa (CPAD/HCPA) 

“Anintroductiontoprinciplesofmonitoringandevaluating drink-
driving Road safetyinterventions”  
Mr. Jeffrey Craig Lunnen (JHPSPH) 

Dr. Ricardo Perez (JHPSPH) 
(Horário especial: 15h30-18h30) 

“Desafios analíticos e regulatórios em Análises Forenses” 

Mediador:Mediador:Perita MSc. Carolina Lupi Dias (IGP-RS) 

 “Perfil químico e tecnológico de medicamentos falsificados:  
o caso do Viagra e cialis” 

Dr. Rafael Scorsatto Ortiz (DPF-RS)  
“Perfil químico e tecnológico de medicamentos falsificados:  

o caso dos rebites” 
Dr. Kristianede Cássia Mariotti (UFRGS) 

17h15 - 18h30 SECRETARIA Visitação aos pôsteres Visitação aos pôsteres Planejamento CBTOX 2015 / 2017 

Encerramento CBTOX 2013 

18h30 - 20h30 

Solenidade de Abertura 

Dr. Maria de Lourdes Bastos (UP, Portugal) 

Coquetel 

Assembléia da Sociedade Brasileira de Toxicologia 

(Centro de Eventos, Auditório Itapema) 

Premiação  

Melhores Trabalhos 
SIDAT  

 Simpósio Internacional Drogas, Álcool e Transito 



 

SALA 02 – SALA PAINEIRA (CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL) 
ATUALIZAÇÃO 24set13   

 

Sala 02 07/ 10/ 13 - SEGUNDA 08/ 10 - TERÇA 09/ 10 - QUARTA 10/ 10 - QUINTA 

8h – 9h SECRETARIA 

Colocação e visitação aos pôsteres 
“Sessão coordenada” 

Apresentação de t rabalhos  
(3 apresentações orais com 15 minutos cada) 

Colocação e visitação aos pôsteres 
“Sessão coordenada” 

Apresentação de trabalhos  
(3 apresentações orais com 15 minutos cada) 

 “Sessão coordenada” 
Apresentação de t rabalhos  

(3 apresentações orais com 15 minutos cada) 

9h - 10h15 
Curso pré-congresso 21 (3h; 9h-12h) 

“Toxicologia veterinária” 
Dr. Eliane Dallegrave (UFCSPA) 

“Efeitos da metilecgonidina, produto de pirólise da  cocaína, no sistema nervoso central” 
Mediador: Perita MSc. Carolina Lupi Dias (IGP-RS) 

Dr. Tânia Marcourakis (USP) 

“New psychoiactive Substances (NPS)” 
Dr. Lya Rebelo (LGC, UK) 

“Uso de concentrações intracelulares de fármacos no  
monitoramento terapêutico 

Mediador: Dr. Flavia Valladão Thiesen (PUCRS) 
"Optimization of immunosuppressive drugs: analytica ls, 

pharmacokinetics and pharmacodynamics... the ideal alliance" 
Dr. Pierre Wallemacq (Université Catolique de Louvain, Bélgica) 

“Uso e detecção de álcool e outras drogas durante a  gravidez”  
Mediador: Felipe D´Ávilla (UFRGS)  

 “Uso de cocaína/crack durante a gravidez e lactaçã o” 
Dr. Gabrielle Bocchese da Cunha (HMIPV)  

“Uso y deteccion de alcohol y otras drogas durante la  gravidez”  
Dr. Raquel Magri (Universidad de la Republica de Uruguay, 

Montevideo) 

10h15 – 10h45 COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK 

10h45 - 12h15 
Curso pré-congresso 21 (3h; 9h-12h) 

“Toxicologia veterinária” 
Dr. Eliane Dallegrave (UFCSPA) 

“Os novos paradigmas do ensino da toxicologia”   
 Mediador: Dr. Alice Aparecida da Matta Chasin (FOC-SP) 

“Novos Paradigmas no Ensino de Graduação em Toxicol ogia”   
Dr. Flavia Valladão Thiesen (PUC-RS) 

 “Analise e perspectivas das novas tecnicas de ensi no/ aprendizagem em toxicologia” 
Dr. Silvia de Oliveira Santos Cazenave (PUC-Campinas)  

“Novas perspectivas no monitoramento terapêutico de  fármacos”  
Mediador: Dr. Flavia Valladão Thiesen (PUCRS) 

"Use of intracellular drug concentrations in therap eutic drug 
monitoring" 

Dr. Pierre Wallemacq (Université Catolique de Louvain, Bélgica) 
“Aplicação do MTF em oncologia“ 

Dr. Rafael Linden (FEEVALE)  

“Abordagem clínica da drogadição”  
Mediador: Dr. Denise Conceição Mesquita Dantas (UFCSPA) 

“Experiência Clínica com Usuários de Crack” 
Dr. Félix Kessler (CPAD/HCPA) 

"O uso de testes toxicológicos no tratamento do depe ndente 
químico" 

Lisia Von Diemen (CPAD/HCPA) 
“A experiência com usuários de maconha em um serviç o de  

teleatendimento em saúde” 
Dr. Simone Fernandes dos Santos (VIVAVOZ-UFCSPA) 

12h15 – 14h 
ALMOÇO 

SECRETARIA 
ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 

14h –15h15 

Curso pré-congresso 22 (3h; 14h-17h) 
“Acidentes com animais peçonhentos” 

Dr. Kát ia Rosana Lima de Moura da Silva (CIT-RS) 
Dr. Maria da Graça Boucinha Marques (CIT-RS) 
Dr. Francisco Oscar de Siqueira França (FMUSP) 

“ Intoxicação por gases asfixiantes e irritantes pr oduzidos por degradação térmica: o caso 
de Santa Maria" 

Mediador: Dr. Gabriela Cristina Schimtt (UFRGS) 
Dr. Carlos Nunes Tietboehl Filho (HCPA) 

 

“New perspectives on TDM”, and the title for my pre sentation 
“PK/PD modeling as a tool to improve dosing of anti microbials” 

Mediador: Eloisa Comian (UFRGS) 
Dr. Elisabet  Nielsen (Uppsala University, Suécia)  

 
 

“Certificação de Laboratórios de controle de Dopage m”  
Mediador: Prof. MSc. Marco Aurélio Neto Dorneles (UFRGS) 

Dr. Bennjaminn Velasco (CONADE, México) 
 “Dopagem nos esportes”  
Dr. Eduardo De Rose (COB)  

 

15h15 - 15h45 COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK 

15h45 - 17h15 

Curso pré-congresso 22 (3h; 14h-17h) 
Acidentes com animais peçonhentos 

Dr. Kát ia Rosana Lima de Moura da Silva (CIT-RS) 
Dr. Maria da Graça Boucinha Marques (CIT-RS) 
Dr. Francisco Oscar de Siqueira França (FMUSP) 

“Análises post mortem  de gases tóxicos ” 
Mediador: Perita Fernanda Rafaela Jardim (IGP-RS) 

“Intoxicação por gases tóxicos: O caso de Santa Mar ia – Análises post- mortem de cianeto e 
carboxiemoglobina” 

Perita Farm. Emmanuele Vianna Baggio (IGP-RS) 
“Análises post mortem de gases tóxicos” 

Perita MSc. Maria Cristina Franck (IGP-RS) 
Perito MSc. Edson Bernardi (IGP-RS) 

Perita Dr. Angela Malysz Sgaravat ti (IGP-RS) 

“O uso do fluido oral como matriz biológica para an álises 
forenses” 

Mediador: Pedro Eduardo Fröehlich (UFRGS) 
 “Monitoreo de fármacos en saliva y sus implicancia s 
Farmacocinéticas, Biofarmacéuticas y Terapéuticas” 

Dr. Pietro Fagiolino  
(Universidad de la República - Uruguay)  

“Tecnologia no controle de dopagem”  
Mediador: Adriana Nunes Wolffenbüttel (UFRGS) 
Prof. MSc. Marco Aurélio Neto Dorneles (UFRGS) 

 

“LC/ MS na investigação de compostos desconhecidos -  Aplicações 
em Toxicologia Forense” 

Alana Figueiredo (Agilent Technologies) 

17h15 - 18h30 SECRETARIA Visitação aos pôsteres Visitação aos pôsteres  Planejamento CBTOX 2015 /  2017 

Encerramento CBTOX 2013  

18h30 - 20h30 
Solenidade de Abertura 

Dr. Maria de Lourdes Bastos (UP, Portugal) 
Coquetel 

Assembléia da Sociedade Brasileira de Toxicologia 
(Centro de Eventos, Auditório Itapema)  

Premiação  
Melhores Trabalhos SIDAT  

 Simpósio Internacional Drogas, Álcool e Transito   
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SALA03 07/10/13 - SEGUNDA 08/10 - TERÇA 09/10 - QUARTA 10/10 - QUINTA 

8h – 9h SECRETARIA 

Colocação e visitação aos pôsteres 

“Sessão coordenada” 
Apresentação de trabalhos  

(3 apresentações orais com 15 minutos cada) 

Colocação e visitação aos pôsteres 

“Sessão coordenada” 
Apresentação de trabalhos  

(3 apresentações orais com 15 minutos cada) 

“Sessão coordenada” 
Apresentação de trabalhos  

(3 apresentações orais com 15 minutos cada) 

9h - 10h15 

Curso pré-congresso 54 (3h; 9h-12h) 

“Espéciesgenotóxicasemfármacos: Origens, detecção e 
regulamentação.” 

Denise Bohrer (UFSM) 

 “Simpósio aspectos químicos do carvão” 

Mediador: Dr. Juliana da Silva (ULBRA) 

“PIXE measurements of coal: an overview” 

Dr. Johnny Ferraz Dias (UFRGS) 

“Toxicologia e dano oxidativo do carvão” 

Dr. Jairo J. Zocche (UNESC) 

“Simpósio Genotoxicidade” 

Mediador: Dr. Ivana Beatrice Mânica Da Cruz (UFSM)  

 “Genotoxicidade de metais pesados”  

Dr. Luís Flávio Souza de Oliveira (UNIPAMPA) 

 

“Simpósio de Toxicologia Regulatória” 

Mediador: Virginia Drapper (CEVS/SES/RS) 

“Regulating pollutants in German drinking-water, old friends and 

new foes” 

Dr. Alexander Eckhardt (UBA) 

“O desafio da  derivaçao de critérios de potabilidade no Brasil” 

Dr. Gisela de Aragão Umbuzeiro (UNICAMP) 

10h15 – 10h45 COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK 

10h45 - 12h15 

Curso pré-congresso 54 (3h; 9h-12h) 

“Espéciesgenotóxicasemfármacos: Origens, detecção e 
regulamentação.” 

Denise Bohrer (UFSM) 

“Genotoxicidade ocasionada pela exposição ocupacional ao carvão” 

Mediador: Dr. Juliana da Silva (ULBRA) 

“Biomonitoramento ambiental” 

Dr. Vanessa Moraes de Andrade (UNESC) 

“Genética toxicológica ocupacional e ambiental” 

Dr. Juliana da Silva (ULBRA) 

“Simpósio genotoxicidade” 

Mediador:Fabiane Moreira Farias (UNIPAMPA) 

“Papel da dieta na genômica toxicológica” 

Dr. Ivana Beatrice MânicaDa Cruz (UFSM) 

 

“Simpósio de Toxicologia Regulatória” 

Mediador: Dr. Gisela de Aragão Umbuzeiro (UNICAMP) 

“Rede de Laboratórios nas áreas de Saúde Ambiental e Ocupacional - 

estratégia da OPAS para as Américas” 

Dr. Ana Boischio (OPAS)  

“Levantamento dos agrotóxicos usados no estado do Rio Grande do 

Sul por Bacia Hidrográfica” 

Salzano Barreto (CEVS/SES/RS) 

12h15 – 14h 
ALMOÇO 

SECRETARIA 

ALMOÇO 

 
ALMOÇO ALMOÇO 

Palestra técnicaGerstel 

“Automatedsamplepreparation for 

theanalyticaltoxicologylaboratory: SoeasyevenNeymarcan do it”   

Dr. Oscar G. Cabrices(Gerstel) 

Palestra técnica Psychemedics 

“Hairtesting for drugsof abuse: criteria for forensicacceptance” 

Dr. Thomas Cairns (Psychemedics) 

Palestra técnica Psychemedics 

“HairTesting: DrasticImprovement in TransportationSafety” 

Marcello Santos (Psychemedics Brasil) 

  Jim Dyke (Psychemedics Corporation) 

14h – 15h15 

Curso pré-congresso 53 (3h; 14h-17h) 

“Interpreting oral fluid drug concentration for various medications”  
Dr. Christine Moore (Immunalysis, Estados Unidos) 

“Toxicidade dos metais” 

Mediador: Dr. Luciane Noal Calil (UFRGS) 

“A importância da especiação metálica na expressão da toxicidade” 

Dr. Maria de Lourdes Bastos (UP, REQUIMTE, Portugal) 

“Toxicologia de formas orgânicas de mercúrio” 

Dr. João Batista Teixeira da Rocha (UFSM) 

“Mecanismos de toxicidade e suscetibilidade ao benzeno 

(Mechanismsandsusceptibilitytobenzenetoxicity” 

Mediador:Dr. Leiliane Coelho (UFMG) 

Dr. Martyn Smith (USA) 

“Projeto VIVAVOZ” 

Mediador: Dr. Denise Conceição Mesquita Dantas (UFCSPA) 

Dr.Helena Maria Tannhauser Barros(UFCSPA) 

 

15h15 - 15h45 COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK 

15h45 - 17h15 

Curso pré-congresso 53 (3h; 14h-17h) 

“Interpreting oral fluid drug concentration for various medications”  
Dr. Christine Moore (Immunalysis, Estados Unidos) 

“Contaminação em fármacos: casos, acasos e descasos” 
Mediador: Rachel Picada Bulcao (Polícia Científica / PR) 

Dr. Denise Bohrer (UFSM) 

 

“Exposição ocupacional ao Benzeno: novas abordagens” 

Mediador: Monica Maria Bastos Paoliello (UEL) 

“Derivação dos limites de exposição ocupacional e o peso das 

evidências” 

Dr. Maria de Fátima Menezes Pedrozo (Instituto de Criminalística, SP) 

“Avaliação de risco do benzeno” 

Dr. Martyn Smith (USA) 

“Incidência de Leucemia Mielóide no Brasil” 

Dr. Erica Lammerhirt Ottoni (HMV/HCPA) 

“Pesquisa experimental com drogas de abuso: 
Álcool e Tabaco” 

Mediador: Dr. Denise Conceição Mesquita Dantas (UFCSPA) 

Dr. Rosane Gomez (UFRGS) 

 

Palestra técnica Psychemedics 
“ProposedMandatoryToxicologicalRequirements for a 

ProperlyConductedDrugHair Test” 
Dr. Thomas Cairns (Psychemedics) 

17h15 - 18h30 SECRETARIA Visitação aos pôsteres Visitação aos pôsteres Planejamento CBTOX 2015 / 2017 

Encerramento CBTOX 2013 

18h30 - 20h30 

Solenidade de Abertura 

Dr. Maria de Lourdes Bastos (UP, Portugal) 

Coquetel 

Assembléia da Sociedade Brasileira de Toxicologia 

(Centro de Eventos, Auditório Itapema) 

Premiação  

Melhores Trabalhos 
SIDAT  

 Simpósio Internacional Drogas, Álcool e Transito 
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SALA04 07/ 10/ 13 - SEGUNDA 08/ 10 - TERÇA 09/ 10 - QUARTA 10/ 10 - QUINTA 

8h – 9h 

Curso pré-congresso 41 (8h; 8h-18h) 
“Preparação de amostras em analise de resíduos de a limentos” 

Rodrigo Hoff (Lanagro/ RS) 
Fabiano Barreto (Lanagro/ RS) 

Gabriel Rubensam (Lanagro/RS) 
Leonardo Meneghini (Lanagro/RS) 

OBS.: CURSO COM AULA PRÁTICA No LANAGRO 

Colocação e visitação aos pôsteres 
 

Palestra técnica Instrulab 
“Dani Master TOF GC-MS – Um Novo Conceito Em Tempo D e Análise”  

Marcelo Gonçalves (Instrulab) 

Colocação e visitação aos pôsteres 
 

Secretaria  

9h - 10h15 
Curso pré-congresso 42 (3h; 9h-12h) 

“Avaliação de Adutos do DNA: por que e como fazer?”  
Dr. Ana Paula de Melo Loureiro (USP) 

“Toxicologia de agrotóxicos” 
Mediador: Dr. Eloisa Dutra Caldas (UNB) 

 “Toxicologia reprodutiva” 
Dr. Lars Niemann  (BfR, Alemanha) 
“Neurotoxicologia de agrotóxicos” 

Dr. Yael Abreu-Villaça (UFRJ) 

"Espectrometria de massa de alta resolução na toxic ologia de 
alimentos" 

Mediador: Gabriel Rubensam (Lanagro/ RS) 
Dr. Tânia Mara Pizzolato (IQ/UFRGS) 

“Simpósio desreguladores endócrinos” 
Mediador: Dr. Helena Crist ina da Silva de Assis (UFPR) 

“Desreguladores endócrinos - pesquisa pré-clínica: avaliação in vivo” 
Dr. Anderson Joel Martino Andrade (UFPR)*   

“Desreguladores endócrinos - pesquisa pré-clínica: avaliação in vitro”  
Dr. Daniel Junqueira Dorta (USP-RP)  

10h15 – 10h45 COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK 

10h45 - 12h15 
Curso pré-congresso 42 (3h; 9h-12h) 

“Avaliação de Adutos do DNA: por que e como fazer?”  
Dr. Ana Paula de Melo Loureiro (USP) 

“Toxicologia de agrotóxicos” 
Mediador: Dr. Eloisa Dutra Caldas (UNB) 

 “Caracterização do perigo de agrotóxico no âmbito internacional” 
Dr. Lars Niemann  (BfR, Alemanha) 

“Caracterização de risco de agrotóxicos no Brasil” 
Dr. Ana Maria Vekic, (ANVISA) 

"Estratégias laboratoriais para análise de resíduos  em alimentos" 
Mediador: MSc. Rodrigo Hoff (LANAGRO /RS) 

"Estratégias laboratoriais para análise de resíduos  em alimentos" 
Fabiano Barreto (LANAGRO/RS) 

"Produção de Materiais de Referência e Certificação  na área de 
alimentos"  

Vinicius Claudino Bica (LANAGRO /  RS) 

“Simpósio desreguladores endócrinos”  
Mediador: Dr. Eliane Dallegrave (UFCSPA) 

“Desreguladores endócrinos em mamíferos” 
Dr. Paulo Roberto Dalsenter (UFPR) 

“Desreguladores endócrinos em organismos aquáticos”  
Dr. Helena Cristina da Silva de Assis (UFPR)  

12h15 – 14h 
ALMOÇO 

SECRETARIA 
ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 

14h – 15h15 
 

  Curso pré-congresso 43 (3h; 14h-17h) 
“Marcadores de dano oxidativo em toxicologia” 

Dr. Mirian Salvador (UCS) 
MSc. Catia dos Santos Branco (UCS)   

“Agrotóxicos  em alimentos ” 
Mediador: Ionara Pizzutt i (CEPARC/UFSM) 

“Estabelecimento de Limite Máximo de Resíduos (LMR)   
de agrotóxicos no Brasil” 

Dr. Carlos Alexandre Gomes (GGTox/ANVISA) 

“Resíduos de agrotóxicos em alimentos I” 
Dr. Andréia Nunes Oliveira Jardim (LabTox/UNB) 

"Estratégias laboratoriais para análise de resíduos  em alimentos" 
Mediador: Fabiano Barreto (LANAGRO/RS) 

 “Plano Nacional de Resíduos e Contaminantes - PNCR ”  
Ângelo de Queiroz Mauricio (MAPA/DF) 

“Análises de proteínas em alimentos por LC-MS/ MS” 
Daniel Macedo Lorenzini (SLAV/SC) 

“Simpósio Desreguladores Endócrinos” 
Mediador: Dr. Paulo Roberto Dalsenter (UFPR) 

“Desreguladores endócrinos - pesquisa clínica: alte rações endócrinas”  
Dr. Tania Aparecida Sartori Sanchez Bachega (USP-SP) 

“Desreguladores endócrinos - pesquisa clínica: biom onitoramento” 
Dr. Francisco José Roma Paumgartten (FIOCRUZ) 

15h15 - 15h45 COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK 

15h45 - 17h15 

Curso pré-congresso 43 (3h; 14h-17h) 
“Marcadores de dano oxidativo em toxicologia” 

Dr. Mirian Salvador (UCS) 
MSc. Catia dos Santos Branco (UCS)   

“Toxicologia de agrotóxicos” 
Mediador: Ionara Pizzutt i (CEPARC/UFSM) 
“Resíduos de agrotóxicos em alimentos II” 

Dr. Osmar Damian Prestes (UFSM) 
“Resíduos de agrotóxicos em alimentos no Brasil:  

Um risco para a população?” 
Dr. Eloisa Dutra Caldas (LabTox/ UNB) 

“Métodos analíticos aplicados em análises forenses”   
Mediador: Dr. Rafael Scorsatto Ortiz (DPF-RS) 

“A Espectrometria de Massa: uma arma rápida, sensív el, simples e 
inequívoca contra as fraudes e adulterações”  

Dr. Marcos Nogueira Eberlin (UNICAMP)  
“A recente história da química forense no Estado do Espírito Santo ” 

Dr. Wanderson Romão (IFES) 

“Simpósio Desreguladores E ndócrinos”  
Mediador: Dr. Eliane Dallegrave (UFCSPA) 

Debate final  
Dr. Anderson Joel Martino Andrade (UFPR); Dr. Daniel Junqueira Dorta 

(USP-RP); Dr. Paulo Roberto Dalsenter (UFPR); Dr. Helena Cristina da Silva 
de Assis (UFPR); Dr. Tania Aparecida Sartori Sanchez Bachega (USP-SP). 

Dr. Francisco José Roma Paumgartten (FIOCRUZ) 
Visitação aos pôsteres  

17h15 - 18h30 SECRETARIA Visitação aos pôsteres  Visitação aos pôsteres  Planejamento CBTOX 2015 /  2017 
Encerramento CBTOX 2013 

18h30 - 20h30 
Solenidade de Abertura 

Dr. Maria de Lourdes Bastos (UP, Portugal) 
Coquetel 

Assembléia da Sociedade Brasileira de Toxicologia 
(Centro de Eventos, Auditório Itapema)  

Premiação  
Melhores Trabalhos  SIDAT  

 Simpósio Internacional Drogas, Álcool e Transito    
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SALA05 07/ 10/ 13 - SEGUNDA 08/ 10 - TERÇA 09/ 10 - QUARTA 10/ 10 - QUINTA 
11/ 10 - SEXTA 

8h – 9h 
 

SECRETARIA Colocação e visitação aos pôsteres Colocação e visitação aos pôsteres 

SIDAT  

 Simpósio Internacional 

Drogas, Álcool e Transito    

 

SIDAT 

Simpósio Internacional 

Drogas, Álcool e Transito  

 

 9h -10h15 
 

Curso pré-congresso 51 (3h; 9h-12h) 
 “Post mortem forensic toxicology” 

Dr. Graham Jones 
(Edmonton Medical Examiner - Canada) 

 
 

"Forensic Laboratory Accreditation" 
Mediador: Dr. Bruno Spinosa de Mart inis (USP-RP) 

Dr. Graham Jones (Edmonton Medical Examiner - Canada) 

“Sistemas de qualidade aplicados as análises toxico lógicas” 
Mediador: Perita Carina Bello de Carvalho (PF) 

 “Sistemas de qualidade aplicados ao controle de do pagem” 
Dr. Bennjaminn Velasco (CONADE, México) 

“Sistemas de qualidade aplicados as análises forens es” 
Dr. Adriano Otávio Maldaner (INC-PF)  

10h15 –10h45 COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK 

10h45 - 12h15 
 

Curso pré-congresso 51 (3h; 9h-12h) 

 “Post mortem forensic toxicology” 
Dr. Graham Jones 

(Edmonton Medical Examiner - Canada) 
 
 

“Delineamento experimental e análise de dados na val idação de ensaios 
químicos” 

Mediador: Dr. Bruno Spinosa de Mart inis (USP-RP) 
Dr. Roberto Gonçalves Junqueira (UFMG) 

“Obtenção de Substâncias Químicas de Referência de Drogas Controladas” 
Mediador: Bruno H. Todeschini (DPF/RS) 

“Obtenção de Substâncias Químicas de Referência (SQR´ s) de cloridrato de 
cocaína e substâncias análogas a partir de uma amos tra adulterada com 

tetramisol”  
MSc. Marcelo Gatelli Holler (DPF/ RS) 

“Produção de Substâncias Químicas de Referência de Drogas Controladas” 
Dr. Pedro Eduardo Fröehlich (UFRGS) 

“Alternativas para obtenção de materiais de referên cia para análise forense”  
Dr. Adriano Otávio Maldaner (INC-PF)  

12h15 – 14h 
ALMOÇO 

SECRETARIA 
ALMOÇO ALMOÇO 

14h – 15h15 
 

Curso pré-congresso 52 (3h; 14h-17h) 
"Method validation in forensic toxicology" 

Dr. Suzanne Bell 
(West  Virginia University – EUA) 

 
 

"Analytical aspects of the determination of drug fa cilitated sexual assault in 
beverages" 

Mediador: Dr. Bruno Spinosa de Mart inis (USP-RP) 
Dr. Suzanne Bell 

(West Virginia University - EUA)  

 
“Desafios analíticos e regulatórios em toxicologia”  

Mediador: Dr. Alice Aparecida da Matta Chasin (FOC-SP) 
“A perícia e o perito Criminal Federal: o âmbito de  ação da Química Forense”  

Perita MSc. Carina Bello de Carvalho (DPF-RS) 
“Novas tendências em toxicologia forense”  

Dr. Silvia de Oliveira Santos Cazenave (PUC-Campinas) 
 

15h15 - 15h45 COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK 

15h45 - 17h15 
 

Curso pré-congresso 52 (3h; 14h-17h) 
"Method validation in forensic toxicology" 

Dr. Suzanne Bell 
(West  Virginia University – EUA) 

“Certificação de toxicologistas,  
a experiência da American board of toxicology”. 

Mediador: Dr. Daniel Junqueira Dorta (USP) 
Dr. Deborah H. Keil (USA)  

Dr. José Luiz da Costa (SBTOX) 
 

“Drogas de abuso emergentes” 
Mediador: Perita Carina Bello de Carvalho (PF) 

 “Drogas de abuso emergentes: derivados da piperazi na e catinonas 
sintéticas” 

MSc. Rafael Lanaro (CCI-Unicamp)   
 “Designer drugs: um olhar clínico sobre usuários d e Ecstasy e LSD” 

Dr. Lysa Remy (CPAD-HCPA) 
“Drogas sintéticas e inalantes apreendidos no estad o de SC” 

Perita Bruna Boff (IGP-SC) 
 

17h15 - 18h30 SECRETARIA Visitação aos pôsteres  Visitação aos pôsteres  

18h30 - 20h30 
Solenidade de Abertura 

Dr. Maria de Lourdes Bastos (UP, Portugal) 
Coquetel 

Assembléia da Sociedade Brasileira de Toxicologia 
(Centro de Eventos, Auditório Itapema)  

Premiação  
Melhores Trabalhos  



SIDAT - I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DROGAS, ÁLCOOL E T RÂNSITO 
SALA 05 – SALÃO NOBRE DO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL 
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10/ 10 - QUINTA 11/ 10 - SEXTA 

8h - 9h ABERTURA 8h - 9h 

CONFERÊNCIA 
“O que sabemos – e não sabemos sobre substâncias e direção: uma visão ampla sobre segurança no 

trânsito” 
Coordenador Ricardo Perez 

 

Dr. Kathryn Stewart (ICADTS) 

9h – 10h15 

CONFERÊNCIA 
Coordenador: Flavio Pechansky (HCPA/UFRGS) 

 

 “Resultados do Estudo Nacional de Rodovias 2007 so bre álcool, drogas e direção: um estudo de prevalên cia”  
Dr. John H. Lacey (PIRE/USA) 

“Temas ligados a testagem para novas drogas sintéti cas” 
Steven Gust (NIDA) 

9h – 10h15 

O PROBLEMA DO DIRIGIR SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIAS 
Mediador:Vanderlei Cappellari (EPTC) 

 

 “Uso de álcool e drogas por motoristas e motocicli stas mortos em acidentes rodoviários na Noruega” 
Dr. Asbjorg Christophersen (Oslo, Noruega) 

“Risco de envolvimento em acidentes de trânsito usa ndo álcool ou drogas” 
Dr. HallvardGjerde(Oslo, Noruega) 

“Uso de álcoolassociado a lesões por acidentes de tr ânsito: lições aprendidas do Brasil e Mexico ” 
Jeffrey Lunnen (JHSPH) 

10h15 – 10h45 COFFEE BREAK 10h15 – 10h45 COFFEE BREAK 

10h45 - 12h30 

ÁLCOOL, DROGAS NO TRÂNSITO BRASILEIRO E A LEI SECA 
Coordenador: Perito MSc. Ivomar Zancanaro(IGP/GO) 

 

“Uso de álcool e substâncias psicoativas por conduto res e as consequências jurídicas”  
Major PM Julyver Modesto de Araujo (PM/SP) 

“Legislação sobre o uso de álcool e drogas por moto ristas e de dados sobre a eficácia da lei no Brasil ” 
Dr. Vilma Leyton (FAMUSP) 

“Leis de trânsito e o monitoramento do uso álcool e  outras drogas por motoristas” 
Dr. Mauricio Yonamine (USP-SP) 

10h45 - 12h30 

DETECÇÃO, DISUASÃO E FISCALIZAÇÃO 
 

“Fiscalização sobre beber e dirigir no Brasil” 
Maria Alice N. Souza (DPRF/MJ) 

 “Métodos para detectar danos relacionados  a dirig ir sob efeito de substâncias” 
Dr. Steven Gust (NIDA/USA) 

“Interpretando concentrações de fluido oral para vá rias medicações psicoativas” 
Dr. Christine Moore (Immunalysis, EUA) 

“Detecção de álcool e drogas no trânsito no estado d o Rio Grande do Sul”  
MSc. Maria Crist ina Franck (IGP-RS) 

12h30 – 14h ALMOÇO 12h30 – 14h ALMOÇO 

14h – 15h15 

MÉTODOS DE DETECÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS NO TRÂNSITO 
Coordenador:Perito MSc. Ivomar Zancanaro(IGP/GO) 

 

“ Análise de álcool e drogas em casos de direção so b efeito de substâncias: um panorama sobre métodos e 
achados na Noruega” 

Dr. AsbjorgChristophersen (Oslo, Noruega) 
“Testagem de fluido oral no laboratório e nas rodov ias para direção sob efeito de substâncias” 

Dr. Christine Moore (Immunalysis, EUA) 

14h - 15h15 

OPÇÕES LEGISLATIVAS E POLÍTICAS 
Mediador: Robson Robin (SENAD) 

 

“Uso de álcool e risco para acidentes: resultados d e um estudo caso-controle americano” 
Dr. John H. Lacey (PIRE/USA) 

“Lei, fiscalização e incidentes de dirigir sob efei to de substâncias na Noruega” 
Dr. JorgMorland (Oslo, Noruega) 

“Utilizando dados de beber e dirigir para compreend er tendências de direção com risco” 
Dr. Matthew Webster (Univ. Kentucky/ USA) 

15h15 –15h45 COFFEE BREAK 15h15 - 16h15 COFFEE BREAK 

15h45 - 17h 

BEBER E DIRIGIR EM DIFERENTES CENÁRIOS 
Mediador: Raquel De Boni (FIOCRUZ) 

 

“Dirigindo sob efeito de medicação psicoativa presc rita” 
Dr. Matthew Webster (Univ. Kentucky/USA) 

“Análise de drogas de abuso na saliva: vantagens e dificuldades” 
Dr. Hallvard Gjerde(Oslo, Noruega) 

“Álcool e drogas no trânsito brasileiro” 
Vitore André Zílio Maximiano (SENAD) 

16h15 - 17h50 

ESFORÇOS DE PREVENÇÃO 
Mediador: Lisandro Abulatif (GRSP) 

 

“Prevenção e dissuasão do dirigir sob efeito de sub stâncias: o cenário americano” 
Dr. Kathryn Stewart (ICADTS) 

“A experiência de Buenos Aires no controle de uso d e drogas por condutores” 
Pablo Martinez Carignano (Buenos Aires, Argentina) 

“Prevenção do dirigir sob efeito de drogas: esforço s brasileiros”  
Dr. Alice A.daMattaChasin (FOC-SP) 

“Balada Segura” 
Leonardo Kauer (DETRAN/RS) 

17h - 18h 

CONFERÊNCIA 
 

“Métodos experimentais para detectar dano induzido por drogas ou álcool no trânsito” 
Dr. Jorg Morland (Oslo, Noruega) 

17h50 -18h ENCERRAMENTO 



ESTUDO COMPARATIVO DAS TENTATIVAS DE SUICÍDIO POR PARAQUAT E 
OUTROS AGROTÓXICOS REGISTRADAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO 

TOXICOLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO NO PERÍODO DE 2008 A 201 2 
 

Machado R.A.A.1; Brandão D.M.1;  Alvarenga, L.L.1; Valli J.B.1 
 

1Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo, Gerência de Vigilância em Saúde, 
Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, Brasil. 

. 
 

 
Introdução: O Brasil alcançou no ano de 2009 o primeiro lugar no ranking mundial de consumo de 
agrotóxicos, embora não seja o principal produtor agrícola mundial. O Espírito Santo participa com 
1,0% desse consumo. Devido à facilidade na aquisição e a fragilidade da fiscalização, os agrotóxicos 
também são frequentemente utilizados em tentativas de suicídio. O Paraquat destaca-se por ser 
altamente tóxico e de elevada taxa de mortalidade para os seres humanos. Objetivo: Comparar os 
casos de exposição/intoxicação (I/E) de tentativa de suicídio (TS) por Paraquat (PQ) com outros 
agrotóxicos no período de 2008 a 2012. Método: Estudo comparativo e retrospectivo dos casos 
notificados por intoxicação/exposição (I/E) no Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo 
(Toxcen-ES) e no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)) entre 2008 e 2012. 
Resultados: No período de 2008 a 2012 foram registrados 60.808 casos de I/E sendo 4.066 por 
agrotóxicos.  A TS representou 13,9% (N=8.515) das circunstâncias. As TS causadas por agrotóxicos 
foram (N=1736) 20,4%, dentre elas, o PQ representou 3,1 %. Dentre os casos de TS por agrotóxicos 
cerca de 5,0% (N=86) evoluíram a óbito e 1,0% foram ocasionados pelo PQ. A taxa de letalidade do 
PQ correspondeu a 33,3% (18 óbitos/54 casos de TS por PQ). Discussão/conclusão: Apesar do PQ 
ser responsável por apenas 3,1% das TS por agrotóxico e 1,0% dos óbitos, todos os casos de I/E 
associados a TS por PQ demandam atenção relevante devido sua alta letalidade. Esse fato evidencia a 
importância de adoção de medidas rigorosas que regulamentem a venda e o consumo do PQ, 
objetivando a redução da utilização e de eventual facilidade de acesso ao produto.  
 



Desenvolvimento e validação de metodologia para determinação de nicotina, clozapina e 
seu metabólito N-desmetilclozapina em plasma humano utilizando HPLC-UV 

 
Camillo E.1,2; Vieira F.S.1; Caldas E.D.1,2; Infante C.M.C.1,2; Simeoni L.A.2; Homem-de-Mello M.1,2. 

 

1Laboratório de Toxicologia, Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade de Brasília. 
2Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, Faculdade de Ciências da Saúde, 

Universidade de Brasília. 
 
Introdução: A clozapina (CLZ), um antipsicótico atípico da classe das dibenzodiazepinas, é 
utilizada no tratamento da esquizofrenia e outros transtornos psiquiátricos. A nicotina (NCT), 
substância indutora do Sistema Citocromo P450 (CYP), é um alcaloide obtido das folhas do 
tabaco e apresenta propriedades psicoativas, causando dependência física e química. Pacientes 
tabagistas normalmente necessitam de doses maiores de CLZ para alcançar o mesmo efeito de 
pacientes não tabagistas. A ausência repentina do tabaco em usuários de CLZ pode ser perigosa, 
porque a diminuição na indução enzimática mediada pela nicotina pode aumentar a concentração 
do fármaco no plasma, resultando na possível intoxicação pela CLZ.Objetivo: Desenvolver e 
validar um método simples e rápido para a monitorização terapêutica da CLZ e seu principal 
metabólito, a N-desmetilclozapina (N-CLZ), além da NCT, em plasma humano.Materiais e 
Métodos: Foram adicionados padrões analíticos de NCT, CLZ e N-CLZ em diferentes 
concentrações e carbamazepina (CBZ) como padrão interno, às amostras de plasma humano e 
realizada a extração líquido-líquido. A fase orgânica após alcalinização da amostra foi analisada 
por HPLC, em equipamento Shimadzu® composto por injetor automático SIL-20SA e bomba 
quaternária LC-20AT. A fase móvel foi composta de metanol, acetonitrila e tampão acetato de 
sódio 25 mM pH 5,0, com eluição em gradiente e vazão de 1,5 mL.min-1. Foram utilizadas coluna 
(50x4,6 mm) e pré-coluna (10x4,6 mm) monolíticas RP-C18 Chromolith® SpeedRod. A aquisição 
dos dados foi realizada em 260 nm, com detector UV (PDA) SPD-M20A e software LC 
solution®.Resultados e Discussão: A separação cromatográfica foi obtida em 8 minutos e 
seletiva para os analitos. NCT é a primeira substância eluida (1,56 min), seguida da CBZ (4,79 
min) e CLZ (5,77 min). A validação incluiu a determinação dos limites de quantificação (1160 ug.L-

1
 NCT e 101 ug.L-1

 CLZ), limites de detecção (380 ug.L-1
 NCT e 33 ug.L-1

 CLZ) e precisão inter e 
intra-dias e exatidão com CV abaixo de 20%. O intervalo da curva em matriz extraída foi de 100 a 
1000 �g L-1

 para CLZ e 1000 a 5000 ug.L-1 para NCT, com coeficiente de determinação (r²) de 
0,9975 para CLZ. Estudos ainda estão sendo realizados com N-CLZ. O uso da coluna 
cromatográfica monolítica permite análises rápidas em curto tempo, além de permitir alta vazão da 
fase móvel ainda com pressão baixa (53 kgf).Conclusão: A metodologia para quantificação da 
NCT, CLZ e N-CLZ em plasma envolve HPLC e extração líquido-líquido de baixo custo, que 
produzem resultados em curto espaço de tempo. O procedimento será aplicado em plasmas de 
pacientes fumantes e pode ser ampliado para outros medicamentos, sendo uma ferramenta útil 
para análises toxicológicas em laboratórios forenses e clínicos.  
 
Agradecimentos: À FAP-DF (Processo 193.000.398/2010), DPP-UnB e FINATEC pelos apoios 
financeiros. 



AVALIAÇÃO DO POTENCIAL CITOTÓXICO DO DERIVADO  BENZOTIAZÓLICO (E)-2-((2-
(BENZO[D]TIAZO-2-ILA)HIDRAZONO)METIL)-4-NITROFENOL EM CÉLULAS DE MELANOMA 

HUMANO 

VASCONCELOS, Z. S.1, ARANHA, E.S.P1., RALPH, A.C.L1., ANTONY, L.P .1, VASCONCELOS, 

T.R.A.2 ,VASCONCELLOS, M. C.1. 

1 Laboratório de Atividade Biológica, 
 Faculdade de Ciências Farmacêuticas,  

Universidade Federal do Amazonas, Manaus-AM; 
2 
  Universidade Federal Fluminense, Instituto de Química,  

Departamento de Química Orgânica, Niterói- Rio de Janeiro 

 
 

Introdução - O melanoma maligno é um dos poucos cânceres que vem aumentando em 

prevalência, bem como taxa de mortalidade em todo o mundo. Afeta principalmente populações 
brancas, no entanto, todos os grupos étnicos são afetados em alguma proporção. Algumas 

mutações são conhecidas nos melanomas cutâneos como N-Ras, Tp16 e Tp53, entretanto, 

mutações em B-RAF excedem significativamente a frequência de outras mutações (40-50%). 
Tratamentos mais eficazes são necessários, e na constante busca por novos compostos, 

derivados benzotiazólicos mostram-se como uma importante alternativa, já que tem sido 

apontados como possíveis agentes antitumorais. Objetivos - O objetivo deste trabalho foi avaliar 

a citotoxicidade, o tipo de morte celular e a morfologia das linhagens de melanoma sob o efeito da 
droga (AFN01), em 72 horas. Materiais e métodos - Nesse trabalho avaliou-se os efeitos do 

derivado benzotiazólico (E)-2-((2-(Benzo[d]tiazo-2-ila)hidrazono)metil)-4-nitrofenol (AFN01) sobre 

a viabilidade celular em linhagens celulares de melanoma humano, SK-Mel-19, SK-Mel-28 e SK-
Mel-103 que diferem geneticamente quanto a mutações nos genes TP53 e B-RAF. Os testes 

realizados foram o Alamar Blue, Exclusão por Azul de Tripan, coloração por  Laranja de acridina e 

Brometo de etídeo (LA/BE) e contra coloração por hematoxilina/eosina (H/E). Resultados e 
discussão - As CI50 da AFN01 nas células SK-Mel-19, SK-Mel-28 e SK-Mel-103, foram 
respectivamente 4,87; 4,72 e 14,52 µM no tempo de 72 horas. A exclusão por azul de tripan 

demonstrou diminuição significativa, concentração dependente,  da quantidade de células viáveis 

nas amostras tratadas com AFN01 (1,0, 2,5 e 5,0 µM) em relação ao controle negativo DMSO, em 
todas as células testadas, sem contudo aumentar a quantidade de células mortas. A AFN01 teve 

um maior efeito inibitório sobre a viabilidade da SK-Mel-19. A coloração por LA/BE evidenciou 

morte celular por  apoptose pela AFN01 sendo pronunciada na SK-Mel-19. O H/E, demonstrou 
alterações estruturais nas células tratadas; como ‘’blebings’’, condensação da cromatina e 

vacuolização citoplasmático, sendo encontrado em maior número na SKMEL 19 Conclusão - . Os 

resultados sugerem que a AFN01 possui ação inibitória sobre a viabilidade celular das linhagens 

estudadas causando morte celular por apoptose. As principais alterações ocorreram na SK-Mel-
19. A SK-Mel-19 possui o gene B-RAF mutado, e o gene TP53 selvagem,  diferente da SK-Mel-28 

que possui ambas mutações e a SKMEL 103 possui ambos os genes selvagens, o que nos leva a 

concluir que os eventos encontrados na SKMEL 19 podem ter ocorridos por inibição da mutação 
do gene B-RAF, entretanto, são necessários estudos para avaliar a ação da AFN01 sobre a 

expressão desses genes.  
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A silicose é causada pela inalação da poeira de sílica. Consiste em uma lesão pulmonar crônica 
envolvendo citocinas inflamatórias como a TNF-�. Há dois polimorfismos, nas posições -238 e -
308 do promotor do gene da TNF-� (substituição G�A) que têm sido investigados como fatores 
de susceptibilidade para o desenvolvimento da silicose. A exposição ocupacional à sílica é um 
sério problema de Saúde Pública no Brasil. O Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e 
Ecologia Humana (CESTEH)/FIOCRUZ acompanha trabalhadores do Rio de Janeiro expostos à 
sílica. Este trabalho teve como objetivo padronizar uma metodologia de genotipagem para 
determinação do polimorfismo dos sítios -308 e -238 do promotor da TNF-� e seu uso na 
avaliação da exposição à sílica, sendo baseada na técnica de PCR-RFLP. A metodologia 
padronizada foi aplicada em uma amostra de 79 trabalhadores do sexo masculino e maiores de 18 
anos assistidos no CESTEH. Foram fixadas as seguintes condições para ambos os sítios: 100ng 
de DNA extraídos de 500µL de sangue total por Salting-out, utilizados como molde para a PCR, e 
1,5U de Taq-DNA polimerase em volume final de 50µL. Os primers foram 
5’AGGCAATAGGTTTTGAGGGCCAT e 5’TCCTCCCTGCTCCGATTCCG, senso e antisenso para 
-308 e 5’AAACAGACCACAGACCTGGTC e 5’CTCACACTCCCCATCCTCCCGGAT para -238. A 
concentração de 0,2�M de primers apresentou os melhores resultados. Os parâmetros da PCR 
para –308 são: 35 ciclos de 94ºC/40s, 60ºC/50s e 72ºC/60s (fragmento de 107pb); para –238: 35 
ciclos de 94ºC/40s, 58ºC/90s e 72ºC/60s (fragmento de 165pb). Na digestão foi utilizada a 
proporção de 5U da enzima (5u/0,5�L, NcoI/sítio –308 e BamHI/sítio -238) para cada 1�g de DNA 
por 1h. O alelo mutante na posição -308 elimina o sítio de atuação da NcoI no fragmento, estando 
associado com a susceptibilidade a várias enfermidades, com altos níveis da citocina no sangue. 
O mesmo acontece com o sítio –238, eliminando o sítio atacado pela  BamHI, sendo associado 
com as formas mais graves da doença. Para o sítio -238 foram encontradas as frequências: 2,6% 
(2) para o genótipo GA, 97,4% (77) para o GG e 0 para o AA; para o sítio -308: 16,7% (13) para o 
genótipo GA, 82% (65) para o GG e 1,3% (1) para o AA. A frequência alélica em expostos à sílica 
para o sítio -308, foi de 0,905 para -308G e 0,095 para -308A. Para o sítio -238, 0,987 para -238G 
e 0,013 para -238A. O alelo -308A apresentou associação positiva com a quantidade de TNF-� no 
sangue, corroborando dados da literatura, mostrando ainda associação positiva com a categoria 3 
de silicose e com o desenvolvimento de formas mais graves. A padronização do método permite a 
identificação de possíveis determinantes de susceptibilidade individual ao desenvolvimento da 
doença, aumentando a eficácia das avaliações da saúde do trabalhador.  
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Introdução:  Os óbitos por intoxicação medicamentosa são considerados um agravo 
da saúde pública brasileira. Consequência da falta de controle que gera a 
automedicação, polifarmácia e principalmente pelo uso indevido dos psicotrópicos. 
Sendo esta a classe mais responsável pelos óbitos, na maioria das vezes em 
circunstância intencional. Objetivo: Descrever os casos e a associação 
medicamentosa envolvida nos óbitos ocorridos nas intoxicações por psicotópicos 
notificadas pelo Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco - Ceatox-PE entre 
os  anos de 2011 e 2012. Método:  Estudo de caráter retrospectivo e analítico 
descritivo no qual foram avaliadas as evoluções das intoxicações medicamentosas por 
psicotrópicos e detalhados os referidos óbitos. Para tabulação dos dados, foi utilizado 
o programa Microsoft Excel 2007. Resultado/Discussão: No período analisado foram 
notificados 582 casos de intoxicação por psicotrópicos no Ceatox-PE e, destes, 439 
(92,6%) receberam alta, 3 (0,5%) foram a óbito 1 (0,2%) apresentou sequelas e os 
demais não tiveram sua evolução registrada (6,7%). Todos os pacientes que 
evoluíram com o óbito eram do sexo masculino, tinham entre 20 e 49 anos e se 
intoxicaram por tentativa de suicídio, houve Polintoxicação (associação de mais de um 
fármaco) em todos os casos, envolvendo antipsicóticos, antidepressivos e 
benzodiazepínicos. Outras pesquisas apontam a uma importante mortalidade por 
intoxicação medicamentosa nos anos de 1996 a 2005 em todo o Brasil, com uma 
predominância dos óbitos no sexo masculino (53,9%), com circunstância intencional 
(57,2%), e na faixa etária entre 20 e 59 anos (71,2%). Os medicamentos psicotrópicos, 
junto com os anticonvulsionantes, sedativos e antoparkinsonianos, representaram 
15,2% dos óbitos por intoxicação medicamentosa em todo o Brasil Fazendo uma 
análise comparativa nos dados levantados do Ceatox-PE  com estudos na literatura, 
pode-se identificar uma similaridade no perfil dos óbitos registrados, predominando o 
sexo masculino, por tentativa de suicídio na idade adulta. Conclusão : Apesar do 
índice de óbitos por medicamento ser relativamente baixo no estado de Pernambuco, 
o perfil encontrado é similar ao encontrado no Brasil, quando comparado com a 
literatura. É possível então dar um olhar mais atento a esse perfil encontrado, que usa 
o medicamento de forma errônia, levando a graves consequências.  

Palavras chave: Saúde Mental, Psicotrópicos, Intoxicação. 
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Introdução: O farelo de trigo, alimento cada vez mais consumido no Brasil, é um substrato 
acometido por fungos toxigênicos e em muitos casos contaminado por micotoxinas.  
Objetivo: Revisar a literatura e compilar dados de estudos nacionais sobre a incidência das 
micotoxinas desoxinivalenol (DON), zearalenona (ZEA), ocratoxina A (OTA) e aflatoxinas (AF) em 
farelo de trigo, bem como discutir métodos de prevenção e tratamento da contaminação deste 
alimento e a regulamentação relacionada.  
Materiais e Métodos: A revisão conduzida foi focada em estudos sobre a incidência de 
micotoxinas em farelo de trigo no Brasil. As bases de dados consultadas foram EMBRAPA, Portal 
Capes, LILACS, SciELO Brasil, Google Acadêmico, SciFinder e Science Direct.  
Resultados e Discussão: Foram encontrados apenas 12 trabalhos que investigaram a presença 
de micotoxinas em farelo de trigo no Brasil, publicados entre 1989 e 2012, concentrados nas 
regiões Sul e Sudeste. Em 4 trabalhos não foi constatada a presença de micotoxinas. Nos 8 
trabalhos em que amostras apresentaram contaminação, DON foi a mais frequente com 
concentrações entre 125 e 3129 µg/kg, seguida da ZEA (105 a 478 µg/kg), AF (2 e 9 µg/kg) e OTA 
(18 µg/kg). Os métodos preventivos aplicados desde antes da semeadura do trigo até sua 
moagem são os principais meios para a redução ou eliminação de micotoxinas no farelo. No 
tratamento, os métodos físicos, químicos e biológicos são interessantes para a descontaminação 
do farelo. Apesar de estes serem específicos para cada micotoxina e não totalmente eficazes, os 
métodos térmicos e baseados em radiação γ apresentaram melhores resultados. No Brasil, a RDC 
nº 07/111 regulamenta os níveis de micotoxinas, por meio de limites máximos toleráveis (LMT), em 
alimentos, incluindo especificamente o farelo de trigo. Para 2013, os níveis determinados pela 
RDC nº 07/111 são de 5, 10 e 2000 µg/kg para AF, OTA e DON, respectivamente. Para ZEA só 
haverá limite a partir de 2016 (200 µg/kg). Pelos valores de LMT vigentes, amostras contaminadas 
por todos os grupos de micotoxinas levantados nesse trabalho apresentariam não conformidades.  
Conclusão: São escassas as publicações sobre contaminação de farelo de trigo no Brasil. Os 
trabalhos se mostraram desiguais entre as regiões do país e a DON é a micotoxina mais presente 
nas amostras avaliadas. Métodos preventivos obtém melhores resultados na redução das 
concentrações de micotoxinas que os de tratamento. A RDC nº 07/111 representou um avanço na 
regulamentação da contaminação por micotoxinas, com maior abrangência nos tipos de alimentos 
e com menores LMT. 
 
Referência: 
1. BRASIL. ANVISA. RDC n. 07, de 18 do fevereiro de 2011. Dispõe sobre limites máximos 
tolerados (LMT) para micotoxinas em alimentos. D.O.U., Brasília, DF, 22 fev. 2011. seção 1, p. 72.   
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 A placenta exerce um papel fundamental para manutenção da gestação, sendo 
responsável pela nutrição, respiração e excreção do feto. Além disso, atua como uma 
barreira, dificultando a passagem de substâncias tóxicas, por exemplo, os metais não 
essenciais chumbo (Pb), cádmio (Cd) e mercúrio (Hg). A enzima porfobilinogênio 
sintase (PBG-sintase), presente praticamente em todos os tecidos, é amplamente 
utilizada como marcador de exposição a estes metais. Isto se deve ao fato da mesma 
possuir grupamentos sulfidrílicos em sua estrutura, que possuem grande afinidade por 
metais divalentes.  
 Considerando o papel protetor da placenta, este trabalho tem como objetivo 
avaliar os efeitos do Pb, Cd e Hg in vitro sobre a atividade da PBG-sintase de placenta 
de ratas.  

Foram utilizadas ratas Wistar prenhas (300-350g) (n=4), provenientes do 
Biotério Central da UFSM. Os animais foram sacrificados por decapitação, e as 
placentas foram removidas, pesadas e homogeneizadas para análise da atividade in 
vitro da PBG-sintase. As concentrações testadas dos metais foram: 0, 0,1, 0,5, 1, 5, 10 
e 25 µM para CdCl2; 0, 1, 5, 10, 15, 20 e 25 µM para HgCl2 e 0, 5, 10, 50, 100, 200 e 
500 µM para Ac2Pb. 

Para determinação da atividade da PBG-sintase as amostras foram submetidas 
ou não à pré-incubação de 10 minutos com o metal testado. Após isso, o substrato foi 
adicionado e as amostras foram incubadas durante 120 minutos a 39ºC. 

Os resultados mostram que todos os metais testados inibiram a atividade da 
PBG-sintase. O Cd e Hg inibiram significativamente a atividade da enzima a partir das 
concentrações de 0,5 µM (11,60%) e 10 µM (46,15%), de maneira dependente da 
concentração, quando a amostra foi pré-incubada com o metal; e a partir de 25 µM 
(74,84 %) e 20 µM (60%), respectivamente, quando a amostra não foi pré-incubada. 
Com relação ao Pb, a concentração mínima necessária para inibir significativamente a 
atividade enzimática foi 10 µM, com e sem pré-incubação (30% e 20,50%, 
respectivamente); porém, concentrações maiores de metal não aumentaram a inibição 
da enzima (500 µM inibiu em 43% e 18% com e sem pré-incubação, respectivamente). 
A partir destes resultados pode-se concluir que a sensibilidade da enzima PBG-sintase 
de placenta difere quanto aos metais testados, sendo mais sensível ao Cd e menos 
sensível ao Pb. Ainda, verificou-se que a pré-incubação da enzima com metal 
aumentou a inibição, sugerindo que a exposição prévia da enzima ao agente inibitório 
aumenta a eficiência deste. Os resultados sugerem que, embora apresentando a 
mesma valência, a diferença entre potencial inibitório dos metais pode estar 
relacionada ao mecanismo envolvido na inibição. 
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Introdução: O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de uva e a maior concentração de 
produção de vinho, suco de uva e demais derivados da uva e do vinho encontra-se no Rio Grande 
do Sul. As folhas de videira podem ser utilizadas tanto como alimentos funcionais como fontes 
baratas para extração de compostos fenólicos. Além da atividade antioxidante, as folhas de videira 
apresentam significativa atividade anti-inflamatória.  

Objetivo: o objetivo deste estudo foi determinar os metais selênio (96Se), cromo (53Cr), níquel 
(62Ni), cádmio (111Cd) e chumbo (206Pb) em extratos de folhas de videira (Vitis labrusca var. 
Bordo) orgânica e convencional para validar os esforços destinados a produção de alimentos mais 
saudáveis no âmbito de teores metálicos. Sendo o selênio considerado um elemento essencial 
para a maioria das formas de vida e com propriedades benéficas, enquanto cromo, níquel, cádmio 
e chumbo em altas concentrações podem ser altamente tóxicos para o homem e para o meio 
ambiente.  

Materiais e Métodos: Para obter os extratos as folhas de videira orgânica e convencional foram 
moídas, pesadas e conduzidas para a digestão em forno micro-ondas com ácido nítrico 
concentrado. A determinação de metais nas amostras foi realizada por meio de espectrometria de 
plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) e seguiu uma programação diária de triplicata. As 
condições ideais para a optimização do equipamento e parâmetros como linearidade, limite de 
detecção e limite de quantificação foram estudados. O tamanho da amostra foi calculado 
considerando-se o desvio amostral de cada elemento, um nível de confiança de 95% e um erro 
máximo em torno 10% da média amostral. O estudo contou com uma média de 50 determinações 
por elemento em ambos os extratos. Para análise estatística foi inferida a significância das 
possíveis diferenças das médias das concentrações entre os tipos de extratos, as distribuições 
das concentrações tiveram variância homogênea e foram normais, portanto foi usada a análise 
estatística do teste t student não pareado. 

Resultados e Discussão: Os resultados demonstraram que não existem diferenças na 
concentração de Se em ambos os extratos, porém o extrato orgânico apresentou concentração 
elevada para Cr, Ni e Cd. Além disso, a concentração de Pb foi maior no extrato convencional. 
Foram determinados as concentrações médias com seu respectivo desvio padrão no extrato 
convencional para Se 0,177 ng/mL (0,04);  Pb 0,192 ng/mL (0,04); Cr 0,222 ng/mL (0,05); Ni 0,502 
ng/mL (0,05) e Cd 0,092 ng/mL (0,02). Enquanto que no extrato orgânico para Se 0,188 ng/mL 
(0,04);  Pb 0,166 ng/mL (0,02); Cr 0,353 ng/mL (0,06); Ni 0,836 ng/mL(0,12) e Cd 0,111 ng/mL 
(0,02).  

Conclusão: Através dos resultados obtidos, podemos sugerir que existem diferenças entre as 
concentrações de metais em extratos de folhas de Vitis labrusca e que esta concentração se deve 



a forma de cultivo da videira ser convencional ou orgânica. Além disso, nossos dados indicam a 
importância de se solicitar a regulamentação quanto presença e o teor de tais compostos em 
vegetais e alimentos funcionais.  

Apoio financeiro: CAPES e Centro Universitário Metodista, do IPA 
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Introdução: A cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas em tandem (LC-
MS/MS), devido à seletividade e à sensibilidade, é considerada como técnica confirmatória para 
análise de resíduos de medicamentos veterinários em alimentos.1 Entretanto, ela é vulnerável ao 
efeito de matriz (ME), ou seja, à composição da amostra, a qual pode manifestar-se por íon 
supressão ou íon incremento, interferindo na precisão, na exatidão, na linearidade e, 
conseqüentemente, na confiabilidade dos resultados do método analítico.2 
Objetivo: Avaliar o ME no desenvolvimento de método confirmatório para análise de resíduos de 
antiinflamatórios não esteroides (AINEs) (ácido mefenâmico, ácido tolfenâmico, carprofeno, 
flunixina, nimesulida, fenilbutazona, hidroxiflunixina, meloxicam, propifenazona, cetoprofeno, 
diclofenaco, indometacina e piroxicam) em músculo suíno por LC-MS/MS, frente à variação de 
solventes extratores. 
Materiais e Métodos: Amostras brancas foram divididas de acordo com o solvente extrator 
usado: acetonitrila (grupo 1) e acetato de etila (grupo 2). Após extração e evaporação (45 °C/ N2), 
houve adição dos padrões de AINEs e dos padrões internos (PI) (flunixina-D3, meloxicam-D3 e 
piroxicam-D3) seguida da partição entre hexano e uma mistura água/acetonitrila (1:1). A fase 
inferior foi analisada em sistema LC-MS/MS (ABSciex QTrap 5500, Canadá), em modo MRM 
(Multiple Reaction Monitoring) com fonte de ionização ESI (Electrospray) operando nos modos 
positivo e negativo simultaneamente. A separação cromatográfica foi efetuada em coluna Waters 
XTerra C18 (100 mm x 2,1 mm, 3,5 µm) com pré-coluna (C18). O gradiente aplicado com fase A 
(água 0,025% ácido acético) e fase B (acetonitrila 0,025% ácido acético). O ME relativo (MEr) foi 
calculado como uma razão entre as áreas de pico do analito na amostra fortificada e na solução 
padrão e expresso em porcentagem. Além disso, o cálculo análogo foi realizado utilizando 
correção por PI. 
Resultados e Discussão: As extrações com acetonitrila apresentaram MEr entre 200% (íon 
incremento - nimesulida) e -28% (íon supressão - propifenazona);  com acetato de etila entre 64% 
(meloxicam) e -55% (ácido mefenâmico). Esse comportamento pode estar relacionado com a 
maior solubilidade dos componentes da matriz em acetonitrila. Entretanto, com a correção por PI, 
foram observados MEr  de +/-20% para 9 dos 13 analitos no grupo 1 e apenas 3 no grupo 2. 
Nesse caso, foi observado o aumento do sinal de dois AINEs. 
Conclusão: O protocolo de extração com acetonitrila se mostrou adequado para a maioria dos 
AINEs, considerando o emprego de PI para compensação do ME. Porém, frente aos casos de 
aumento do MEr corrigido por PI, o uso de curva padrão em matriz é indicado para todos os 
analitos, para conferir confiabilidade ao método confirmatório. 
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Introdução:  
 As determinações de metais traço são realizadas tanto para avaliar a 
deficiência quanto o excesso destes elementos no organismo. Desta forma, perdas 
pré-analíticas e elevação dos valores devido à contaminação devem ser avaliados. As 
fontes de contaminação incluem: roupas e pele do paciente; materiais de coleta, como 
agulhas, anticoagulantes, tampas, gel separador, e tubos; material particulado no 
ambiente do laboratório. As perdas podem ser atribuídas à adsorção dos analitos a 
superfície dos tubos de coleta da amostra ou devido à presença de anticoagulantes, a 
formação de complexos. Há no mercado um número limitado de fornecedores de tubo 
livre de metal. O material mais comum era o vidro, porém por questões de 
biossegurança seu uso foi descontinuado.   
 
Objetivo: 
 O presente estudo teve como objetivos, avaliar a performance de tubos 
plásticos, livres de metal com anticoagulante K2 EDTA, na determinação de metais 
traço – Al, Cu, Zn e Se, em comparação com tubos de vidro, 
 
Materiais e Métodos:  
 . Amostras de doadores voluntários foram coletadas em Tubos BD Vacutainer®, 

secos de vidro. O material foi centrifugado e aliquotado em tubo idêntico. O mesmo 
procedimento foi realizado utilizando-se Tubos BD Vacutainer®, EDTA K2 de plástico. 
Todos os tubos são livres de metal. 
 O equipamento utilizado para as análises de Al e Se  foi um espectrômetro de 
absorção atômica AAnalyst 800, Perkin Elmer, com forno de grafite e efeito Zeeman. 
Para Cu e Zn, foi utilizado o mesmo equipamento no módulo chama. As amostras 
foram apenas diluídas com Triton X® em HNO3 0,1%. As curvas de calibração, foram 
preparadas a partir de padrão primário ICP Multi Element Standard Solution VI 
Certipur®.  
 
Resultados 
 Os dados para todos os elementos foram avaliados quanto à correlação dos 
resultados utilizando o software EP Evaluator. Foram investigadas as possíveis perdas 
ou contaminações geradas pelo uso dos Tubos BD Vacutainer® EDTA K2, livre de 
metal. O número de análise foi de 53 para o Al; 42 para o Se; 36 para o Cu e 36 para o 
Zn. 
 Os coeficientes de correlação encontrados foram: Al=0,9903; Se=0,9551; Cu 
=0,9772 e Zn=0,8265. Os slopes e intercepts foram respectivamente: Al 0,859/0,995; 
Se 0,897/9,58; Cu 1,082/-9,5 e Zn 1,183/-0,077. O bias encontrado foi de -2,07 para o 
AL; -0,52 para Se; -0,1 para Cu e 0,042 para Zn.   
 
Discussão e Conclusão: 
  Dentre os metais analisados, o Al é o que gera maior atenção, pela facilidade 
de contaminação da amostra. Fator notado em menor grau no Zn. Porém o 
desempenho do tubo testado foi satisfatório neste quesito. Não observamos perdas 
por adsorção. 

Encontramos correlação adequada em todos os analitos,, constatando que o 
uso tubo de plástico com anticoagulante EDTA K2 livre de metal se mostrou 
compatível com o padrão exigido pelo nosso Sistema de Qualidade. 
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Introdução: Os dicumarínicos são raticidas de primeira geração, são amplamente utilizados e de 
fácil aquisição. São compostos anticoagulantes, derivados da 4-hidroxicumarina, os quais atuam 
na cascata de coagulação e competem com a vitamina K pelas enzimas epóxi-redutase e vitamina 
K redutase, levando a sinais variados, que incluem principalmente hematêmese, epistaxe, melena 
e hemorragias generalizadas. As lesões pós morte assumem a forma de hematomas no 
subcutâneo, entre músculos, ou sob a cápsula dos órgãos.  

Relato de Caso: Uma égua da raça Percheron, de 8 anos de idade, com prenhez de 
aproximadamente 310 dias, veio à óbito na Fazenda Escola da Universidade Estadual de Londrina 
(UEL). Era alimentada com feno e ração.  A égua se apresentava normal no dia anterior. Foi 
realizada a necropsia, e observado que havia quantidade moderada de sangue nas cavidades 
torácica e abdominal. Ao corte da musculatura esquelética e de outros órgãos, fluía grande 
quantidade de sangue sem formação de coágulos, exceto em câmaras cardíacas. No exame 
necroscópico do feto evidenciou-se petéquias e sufusões multifocais em epicárdio e endocárdio, 
sugerindo um quadro agônico do feto. Houve suspeita de acidente ofídico, clostridiose e 
intoxicação por dicumarínicos. Amostras de fígado do animal foram enviadas ao Laboratório de 
Toxicologia Veterinária da Universidade Estadual de Londrina, para análise de dicumarínicos por 
Cromatografia em Camada Delgada, conforme metodologia descrita pela Associação Oficial dos 
Químicos Analíticos (AOAC, 1995), com resultado positivo. O local de armazenamento das rações 
dos equinos estava passando por controle de roedores e amostras de ração foram coletadas. 
Durante a inspeção da ração, foram observados grânulos azuis suspeitos, uma vez que não eram 
fornecidos premix ou nenhum outro tipo de suplemento. As amostras de ração também foram 
analisadas por Cromatografia em Camada Delgada e o resultado da análise foi positivo. Os outros 
animais estavam sendo alimentados pela mesma ração não apresentaram nenhum sinal de 
alteração, no entanto, a égua estava recebendo maior quantidade de concentrado devido a sua 
prenhez. 

Conclusão: Outros relatos de intoxicação por dicumarínicos em equinos não foram encontrados 
na literatura, porém os dados encontrados na necropsia e dados do histórico foram compatíveis 
com os resultados toxicológicos obtidos, confirmando um caso atípico de intoxicação por 
dicumarínicos. Casos de envenenamento acidentais são comuns na rotina dos médicos 
veterinários e mostra a importância também de que se colete o maior número de informações na 
anamnese e históricos, para que possa ajudar na suspeita e auxiliar no tratamento, uma vez que 
intoxicações por dicumarínicos podem levar o animal à morte. 
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Introdução: A crescente demanda na produção de alimentos, com aumento da população 
mundial, tem proporcionado um aumento no consumo de agroquímicos. O uso em prevenção e 
controle de parasitas, assim como em áreas de agricultura favorecem o aparecimento destes 
compostos em alimentos e contaminação de águas. De acordo com EMBRAPA (2013), o Brasil 
passou os Estados Unidos e se tornou o maior mercado mundial de agroquímicos. Infelizmente no 
Brasil o controle de resíduos de agroquímicos no leite e derivados é difícil, uma vez que nenhuma 
etapa do seu processamento é capaz de eliminar esses resíduos. Estudos já mostram que a 
exposição crônica a alguns agroquímicos, como os organofosforados, pode ser relacionado ao 
câncer, teratogenicidade e outras alterações.  

Objetivo: Pesquisar a presença de agroquímicos organofosforados e carbamatos em leite 
integral, iogurtes de diversos sabores e queijos, vendidos no comércio de Londrina/PR. 

Materiais e Métodos: Foram coletadas 86 amostras de leite e 24 amostras de iogurtes, usando 
10 ml de cada amostra e 3 amostras de 10 g de queijo do tipo minas frescal, vendidos em 
supermercados da cidade de Londrina/PR. A pesquisa foi realizada no Laboratório de Toxicologia 
Veterinária da Universidade Estadual de Londrina, pela técnica de Cromatografia em Camada 
Delgada (CCD), conforme descrito pela AOAC (1995)e adaptada por Adolfo Lutz (1996).. Foram 
utilizados cromatoplacas de sílica gel com padrões de Dimetoato e Carbaril, na concentração de 
150 µg/mL. O limite de detecção da técnica é de 0,1 ng.mL-1. 

Resultados e Discussão: Das 80 amostras de leite analisadas, 60 (69,7%) foram positivas para 
organofosforados, 23 (26,7%) amostras foram positivas para carbamatos. Das 24 amostras de 
iogurtes, 23 (95,8%) foram positivas para organofosforados e 11 (45,8%) para carbamatos. 
Quanto às amostras de queijo, as 3 (100%) amostras analisadas foram positivas para carbamatos 
e organofosforados. Devido à técnica de CCD ter baixa especificidade, as amostras passarão por 
análise quantitativa por CLAE. Resultados semelhantes foram encontrados em diversos estudos 
sobre resíduos de praguicidas em leite e derivados, sugerindo que o manejo inadequado de 
animais e até mesmo a contaminação de alimentos e água ingerida por estes, pode estar 
favorecendo o aparecimento desses resíduos no alimento, assim como no caso de iogurtes, a 
adição de frutas contendo resíduos de agroquímicos, pode se manter no produto final. 

Conclusões: A presença dos agroquímicos em alimentos vem colocando em risco a saúde da 
população, uma vez que limites ainda não foram estabelecidos e não há uma legislação e 
monitoração eficaz para evitar a contaminação de alimentos, mostrando a urgência em estipular 
limites para a presença de resíduos em alimentos. 



 
 
Agricultura familiar e seus riscos: um estudo sobre intoxicação por organofosforados 

e carbamatos e fatores associados em trabalhadores rurais e seus familiares no 
município de Farroupilha - RS 

 
Cremonese C.1; Freire C.1,2, Dos Santos T. P.3, Koifman S.1 

1 Escola Nacional de Saúde Pública – ENSP, Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz/RJ, Rio de 
Janeiro, Brasil; 2 Universidade de Granada, Granada, Espanha; 3 Escola Nacional de Saúde 

Pública – ENSP, Fundação Oswaldo Cruz -  Fiocruz/RJ, 
Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana – CESTEH / Setor de 

Agrotóxicos. 
 
Introdução: Brasil apresenta-se como o maior consumidor mundial de agrotóxicos no 
cenário atual. Diante deste fato, agregando baixo nível educacional por parte dos 
trabalhadores rurais, falta de proteção pessoal durante manuseio e pouco conhecimento 
sobre os riscos à saúde, quando expostos a longo, médio ou curto período a estes agentes, 
fica evidente o problema de saúde pública presente. Compostos pertencentes à categoria 
dos organofosforados e dos carbamatos apresentam mecanismo comum de ação baseado 
na inibição da acetilcolinesterase e butirilcolinesterase e são os responsáveis por grande 
parte dos casos de intoxicações ocupacionais. 
Objetivo: Investigar os níveis de contaminação por agrotóxicos organofosforados e 
carbamatos e prováveis fatores associados à exposição dos trabalhadores rurais e seus 
familiares, em um município de médio porte do sul do Brasil. 
Materiais e métodos: Estudo transversal realizado com uma amostra aleatória de 344 
agricultores e familiares, moradores rurais de Farroupilha-RS. Como variáveis dependentes, 
atividades individuais de acetilcolinesterase eritrocitária (AChE) e butirilcolinesterase 
plasmática (BChE) foram mensuradas. Questionários foram aplicados para obtenção de 
variáveis independentes (sexo, idade, nível educacional, anos de contato com agrotóxicos, 
proteção aos agentes contaminantes, consultas ao médico e hospitalizações devido ao 
contato com agrotóxicos). Realizou-se análise de frequência, bivariadas e multivariadas. 
Testes aplicados para identificação de significância estatística. 
Resultados e discussão: Participaram 224 homens e 120 mulheres, 70% dos 
entrevistados com idade entre 18 e 50 anos e 50% disseram ter estudado no máximo 8 
anos. Relataram estar expostos aos agrotóxicos, por um período maior que 20 anos, 51% 
dos participantes e proteção péssima ou ruim durante o manuseio destes agentes exógenos 
foi afirmada por 28%. Relatos de consultas ao médico ou hospitalização devido ao contato 
com agrotóxicos foi apontada, respectivamente, por 19% e 8%. Quanto aos níveis de 
contaminação, de modo geral, 52% dos entrevistados apresentaram baixa atividade 
enzimática da AChE e 4.5% da BChE, caracterizando contatos com organofosforados e 
carbamatos em curto período de tempo. Maiores níveis de contaminação eram do sexo 
masculino (33%), com idade entre 18-29 anos (21.7%), com baixa escolaridade (27%) e 
com muitos anos de contato com agrotóxicos (26%). Achados semelhantes são relatados 
em estudo na região serrana carioca. Intoxicações agudas são apontadas como principal 
causa de afastamentos das atividades rurais. 
Conclusões: Falta de EPIs durante manuseio dos agrotóxicos, níveis educacionais baixos 
e períodos longos da vida expostos podem aumentar o risco de intoxicação em 
trabalhadores rurais e seus familiares.   
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Introdução: As plantas da família Meliaceae vêm se destacando por possuírem 
tetranortriterpenóides, conhecidos também como limonóides ou meliacinas, substâncias com 
potencial ação inseticida. Embora haja seu amplo uso pelas populações da Amazônia, tanto na 
forma de chá como de óleo, usado topicamente, não há dados registrados na literatura, em 
relação à toxicidade da Carapa. guianensis Aubl., popularmente conhecida como Andiroba. Dentre 
os bioensaios, o teste de toxicidade com Artemia salina é em geral simples, rápido, sensível e 
barato, e consiste na estimativa da concentração de uma substância através da medida de uma 
resposta biológica, na qual existe apenas um parâmetro envolvido: vida ou morte. 
Objetivo: Avaliar o efeito tóxico das cascas da planta C. guianensis Aubl. frente a espécie de 
microcrustáceos Artemia Salina  e assim dimensionar a toxicidade relativa desta.  
Materiais e Métodos: O ensaio de toxicidade sobre A. salina foi realizada através da adaptação 
da metodologia de Meyer et al. (1982), preparando-se uma solução contendo 34,2 g de Cloreto de 
Sódio; 1,425 g de Sulfato de Magnésio; 4,75 g de Bicarbonato de Sódio e 951 mL de água 
destilada. Depois de homogeneizada, o seu pH foi acertado para 9,0, utilizando-se uma solução 
de 2 mol/L de Hidróxido de sódio.Os ovos foram colocados para eclodir na solução salina por 48 
horas. Cerca de 10 larvas de A. salina foram transferidas para tubos contendo a solução salina e 
amostras a serem testadas em diferentes concentrações do extrato bruto etanóico de C. 
guianensis Aubl.. O ensaio foi realizado em triplicata de amostras, sendo a contagem dos animais 
mortos e vivos realizada após 24 horas. 
Resultados e Discussão: O extrato bruto etanóico foi testado nas concentrações de 50, 100, 
250, 500, 750 e 1000 ppm. O valor encontrado da CL50 foi de 353,64831 (µg/mL). O extrato 
testado apresentou alto grau de toxidade frente a A. salina, uma vez que apresentou CL50 <1000 
ppm, demonstrando também que esse efeito é dependente da concentração. 
Conclusão: A A. salina se apresentou como um bom indicador de toxicidade, além de constituir 
um teste simples e de baixo custo. A CL50 foi utilizada para demonstrar a concentração tóxica do 
extrato bruto etanóico das cascas de C. guianensis Aubl. analisado. Assim, este dado se mostra 
importante para pesquisas futuras, visto que, segundo alguns autores, a toxicidade de extratos de 
plantas avaliadas em A. salina mostra boa correlação com atividade antitumoral e inseticida.  
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Introdução: As práticas agrícolas constituem importante seguimento da economia alagoana, 
empregam parcela considerável da população e são alvos de intervenções de diversos setores da 
sociedade. Dentre as culturas podemos destacar a cultura de cana-de-açúcar, feijão, milho, 
mandioca e fumo. Este grupo de culturas requer atenção especial por parte dos órgãos de 
controle, uma vez que, o uso de agrotóxicos é intenso.  
Objetivo: Este trabalho teve como objetivo promover o aprimoramento dos serviços de saúde 
concernentes à vigilância, ao controle e à assistência das populações e áreas expostas a 
agrotóxicos visando-se a redução dos riscos e de ocorrência de intoxicações. 
Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo unicêntrico, por meio de corte retrospectivo (2010 
a 2012) dos dados coletados pela Diretoria de Vigilância em Saúde Ambiental (DIVISAM) sobre a 
produção agrícola e o uso de agrotóxicos no Estado. O tratamento estatístico foi realizado pelo 
pacote estatístico SPSS versão 13.0.  
Resultados e Discussão: No período entre 2010 a 2012, o Estado de Alagoas notificou 6.499 
casos de intoxicação exógena, sendo os medicamentos os principais responsáveis pelo agravo 
(33,56%), seguido dos alimentos e bebidas e por agrotóxicos que foram responsáveis por 17,73% 
e 8,29% respectivamente. O município de Arapiraca deteve 52,89% de todas as notificações por 
intoxicações do Estado. Extraindo-se das notificações por intoxicação exógena, aquelas que têm 
vínculo com o trabalho, constata-se que houve 255 notificações, representando 3,9% do total. 
Deste os agrotóxicos foram responsáveis por 38,43% das intoxicações ocorrida no trabalho. 
Quando avaliadas as frequências das notificações de intoxicação exógena por agrotóxico, por 
município de residência, 50% dos municípios tiveram alguma notificação, sendo o município de 
Arapiraca, líder com 165 (30,61%) casos notificados. O fato deste município ser o líder em 
intoxicação deve-se a forte presença da cultura fumageira e do crescimento da agricultura familiar, 
caracterizado pelo uso indiscriminado de agrotóxico. Em relação ao município de notificação, 
apenas 11 figuram como notificantes no período avaliado, correspondendo a apenas 22% dos que 
tiveram indivíduos residentes intoxicados. No município de Arapiraca obteve-se 429 (79,59%) 
casos do total de 539 no período abordado. Em relação aos casos e à notificação destes com o 
município de residência dos indivíduos, constata-se que as notificações ocorreram em apenas 
27,27% dos municípios abrangidos. Verificou-se que a cultura canavieira exerce pouca ou 
nenhuma influência sobre a ocorrência das intoxicações, em contradição com a agricultura 
familiar.  
Conclusão: Esse dado demonstra a necessidade de se aprimorarem os mecanismos de 
detecção, acolhimento, diagnóstico e tratamento oportunos dos usuários que apresentam 
intoxicação por agrotóxicos em Alagoas. 
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Introdução: As águas de nascentes devem ser monitoradas para garantir a preservação dos 
recursos hídricos. Assim, a avaliação da qualidade da água deve obedecer os critérios 
estabelecidos na legislação, mas também deve ser contemplada com a utilização de novas 
metodologias, como a utilização dos ensaios de ecotoxicidade e genotoxicidade. Daphnia magna 
(Straus, 1820) é um microcrustáceo planctônico que filtra material orgânico particulado em 
suspensão sendo muito utilizado como organismo teste para avaliar xenobiontes nos cursos de 
água. O Ensaio Cometa (EC) permite avaliar danos no DNA passíveis de reparo e que não 
alteram a vitalidade e viabilidade do organismo teste e pode ser uma importante ferramenta 
complementar para avaliar a qualidade da água. 
Objetivo: Avaliar a qualidade da água de nascentes do arroio Andreas, RS através do Ensaio 
Cometa em Daphnia magna como organismo-teste. 
Materiais e Métodos: Foram realizadas coletas de água em 20 pontos junto as nascentes do 
arroio Andreas. As variáveis físico-químicas e microbiológicas foram utilizadas para a classificação 
da qualidade da água segundo a resolução nº 357 do CONAMA. Neonatos de D. magna 
cultivados conforme a norma técnica brasileira 12713 foram submetidos ao teste de exposição 
aguda. Após, foi realizado o EC e as lâminas coradas com nitrato de prata. Foram contados 100 
nucleóides por lâmina em um total de 500 amostras. A frequência de dano (FD) e o Índice de dano 
(ID) foram calculados e comparados a um controle negativo de água reconstituída. A análise 
estatística foi realizada pelo método de Kruskall-Wallis seguido do teste de Dunn. 
Resultados e Discussão: Em relação a qualidade da água encontrou-se 10 pontos de classe 1 
(50%), 6 de classe 2 (30%), 3 de classe 3 (15%) e somente 1 de classe 4 (5%). Dos 20 pontos 
amostrados, 4 (P5, P8, P12, P15) apresentavam FD significativamente aumentada e 4 (P2, P5, 
P8, P12) apresentavam ID significativamente aumentado resultando em 5 pontos (25%) com 
genotoxicidade. Interessante observar que esse aumento não estava associado com as águas de 
pior qualidade (classe 3 e 4), porque o enquadramento destas amostras nestas classe estava 
relacionado principalmente com o aumento de coliformes termotolerantes, o que por si só não é 
um fator genotóxico. Nas águas de classe 2, a genotoxicidade estava aumentada em 4 (67%) das 
amostras, enquanto nas amostras de classe 1, somente uma estava aumentada (10%). Assim, 
sugere-se que outros parâmetros possam estar associados com o aumento da genotoxicidade. 
Conclusão: A utilização do ensaio cometa com D. magna pode ser uma importante ferramenta 
para complementar as análises físico-químicas e microbiológicas na avaliação da água das 
nascentes uma vez que detecta alterações mesmo em águas consideradas como de boa 
qualidade. 
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Introdução: inalantes podem ser definidos como produtos que contém substâncias voláteis, de 
fácil acesso, utilizados pelo usuário (por via pulmonar) na ânsia da alteração do estado de 
consciência. Tal grupo de substâncias é importante para toxicologia, pois seu abuso pode levar a 
morte ou dano grave à saúde do usuário. No Brasil, estima-se que cerca de 6% da população já 
tenha feito uso de inalantes. 
Objetivo: análisar substâncias comumente presentes em inalantes, por cromatografia gasosa 
acoplada a espectrometria de massas (GC-MS) com amostragem por headspace. Após 
desenvolvimento e validação (segundo critérios propostos pela UNODC para métodos 
qualitativos), o método foi aplicado em amostras de inalantes apreendidas pelas forças polícias de 
São Paulo. 
Materiais e métodos: foram selecionados 10 solventes (cloreto de etila, acetona, éter etílico, 
diclorometano, clorofórmio, metil etil cetona, cicloexano, tricloroetileno, tolueno e xileno), a maioria 
de uso controlado de acordo com a legislação vigente. Para vial de 20 mL, foram pipetados 250 

L da solução aquosa de álcool isoamílico (0,4% v/v, usado como padrão interno) e 10 L de 
amostra ou solução de calibração. O vial, vedado imediatamente com septo de silicone e lacre 
imantado, foi submetido à amostragem por headspace (65oC/2min, 250 rpm). As análises foram 
realizadas em GC-MS equipado com coluna VF-WAX-MS (30m x 0,25mm, 0,25µm). A eluição dos 
analitos foi realizada com programação de temperatura 35oC por 2,5 min, aquecimento a 70oC/min 
até 150oC. A temperatura do injetor e da linha de transferência era de 200oC. Hélio ultrapuro foi 
utilizado como gás de arraste na vazão constante de 1,0mL/min. As amostras foram injetadas em 
modo split (1:200). A aquisição dos dados foi feita em modo full scan (espectros adquiridos de 25 
a 200 m/z). As temperaturas de quadrupolo e fonte de ionização eram, respectivamente, de 150ºC 
e 250ºC. 
Resultados e discussão: o método permitiu análise dos solventes em menos de 6 min, com 
sensibilidade melhor do que 1% (v/v) e precisão de tempo de retenção relativo melhor do que 2% 
(%CV) para todos os analitos. Os principais solventes identificados nas amostras foram 
diclorometano (28%), tricloroetileno (26%) e etanol (18%). Deve-se destacar que estas 
substâncias não são sujeitas ao controle especial da Portaria SVS/MS 344/98. Acetona, 
clorofórmio, cloreto de etila, entre outros, somaram 18% e em 10% não foi detectado solvente. Os 
resultados indicaram que o preparado clandestino mudou a formulação “original”, visto que os 
solventes utilizados eram o cloreto de etila, clorofórmio e éter. 
Conclusão: os resultados mostram um novo perfil dos inalantes, onde substâncias controladas 
foram substituídas por outras ainda não sujeitas a controle (e assim de mais fácil acesso), mas 
que podem produzir o efeito buscado pelo usuário. 
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Introdução: Os metais pesados, quando lançados nas vias hídricas podem provocar diversas 
alterações fisiológicas e funcionais nos organismos aquáticos. Como o estado fisiológico e 
patológico destes animais pode ser avaliado através dos componentes sanguíneos, a hematologia 
torna-se uma ferramenta útil na avaliação da contaminação ambiental.  
Objetivo: Avaliar as potenciais alterações hematológicas na espécie de peixe nativo Rhamdia 
quelen exposto a diferentes concentrações de cádmio.  
Materiais e métodos: Peixes machos foram expostos via hídrica, por 15 dias, às concentrações 
de 0,1; 1,0, 10,0 e 100,0 µg/L de cádmio, em sistema semi-estático com renovação do metal a 
cada 24 horas, mantendo-se um grupo controle negativo. Após o período de exposição, os peixes 
foram anestesiados com benzocaína, e o sangue coletado em seringa heparinizada para a 
avaliação dos biomarcadores hematológicos (número total de eritrócitos, hematócrito, 
hemoglobina, índices hematimétricos [volume corpuscular médio – VCM; hemoglobina corpuscular 
média – HCM; concentração de hemoglobina corpuscular média – CHCM], número de leucócitos 
totais e diferencial e número de trombócitos). 
Resultados e Discussão: A avaliação dos biomarcadores hematológicos demonstrou que o 
cádmio reduziu significativamente a contagem de eritrócitos e a concentração de hemoglobina, 
nos indivíduos expostos a 100,0 µg/L. Esse decréscimo pode ser indicativo de hemólise seguido 
de anemia talvez ocasionada pelo dano com o contato direto do cádmio com as lamelas 
branquiais, nessa concentração. Em relação à série branca, houve uma redução significativa na 
contagem global de leucócitos nas concentrações de 10,0 e 100,0 µg/L do metal, assim como no 
número total de neutrófilos. O número total de mononucleares apenas mostrou-se reduzido 
significativamente na maior concentração. Esta redução sugere alteração na resposta imunológica 
e na reação inflamatória, indicando uma deficiência no mecanismo de defesa dos indivíduos 
expostos, especialmente as concentrações de 10,0 e 100,0 µg/L de cádmio. A alteração na 
coagulação sanguínea pode ser evidenciada pela redução significativa do número de trombócitos 
em todos os grupos expostos ao cádmio. 
Conclusão: O cádmio causou alterações nos biomarcadores hematológicos principalmente no 
grupo exposto a maior concentração do metal, sugerindo alterações bastante significativas nos 
parâmetros de oxigenação, defesa e coagulação sanguínea. 
 
 
 
Apoio: CAPES/CNPq  
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Introdução: Nos últimos anos vários estudos são realizados sobre as aplicações dos nanotubos, 
principalmente devido as suas propriedades magnéticas, ópticas, mecânicas e de alta 
condutividade. Sabemos que existem estudos utilizando nanotubos de carbono, demonstrando 
que há efeito hepatotóxico em camundongos, apesar disso, pouco se sabe sobre suas vias de 
absorção quando são inseridos diretamente sobre células tumorais1.  

Objetivo: Avaliar a hepatotoxicidade de camundongos da linhagem C57BL/6 com melanoma 
murino tratados com nanotubos de carbono de paredes múltiplas não funcionalizados (NTCPM), e 
irradiados na região do infravermelho próximo, através dos seguintes parâmetros bioquímicos, 
ALT, AST, fosfatase alcalina e LDH.  
Materiais e Métodos: Camundongos da linhagem C57/BL6, provenientes do biotério central da 
UFSM foram divididos em 3 grupos (n=10), o grupo A, foi administrado 1x105 células B16F10, 
estes foram tratados com NTCPM e irradiado com infravermelho, o grupo B administrado com 
1x105 células B16F10 e irradiado com infravermelho e o grupo C administrado a mesma 
quantidade de células e sem tratamento. Todas as aplicações de células do melanoma foram 
realizadas pela via intradérmica. Cerca de 15 dias depois da aplicação das células neoplásicas, 
foram injetados os NTCPM diretamente sobre o tumor nos grupos pertinentes e foi realizado o 
tratamento com infravermelho. Após 20 dias, os animais foram sacrificados para obtenção do 
sangue, que foi então centrifugado para obtenção do soro para posterior análise bioquímica. 
Resultados e Discussão: Para a LDH, os valores do grupo tratado com nanotubos (12,14±4,89) 
foram maiores do que aqueles do grupo controle (4.08±1,20), comparando com o grupo com 
melanoma e sem tratamento este valor também foram relativamente mais altos (10,52±3,76). Com 
relação aos valores da ALT, o valor do grupo tratado com nanotubos de carbono foi de 34±0,20 e 
o resultado da AST foi de 26,28 ± 3,47, enquanto que nos mesmos testes para os grupos 
controles, foram obtidos 10±0,89 para a ALT e 16,33±6,20 para a AST. Quando analisamos a 
fosfatase alcalina, observamos que os resultados foram de 32,44±2,20 para o grupo tratado com 
nanotubos de carbono e de 23,79±3,56 para o grupo controle. 
Conclusão: Analisando os resultados percebemos que os nanotubos de carbono de paredes 
múltiplas possuem uma hepatotoxicidade perceptível com diferenças significativas em todos os 
testes realizados. Isso se deve possivelmente a conhecidos mecanismo de toxicidade dos 
nanotubos de carbono, pois o fígado é um órgão alvo do depósito destes materiais.  
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Introdução: As Nanopartículas poliméricas são sistemas coloidais que medem aproximadamente 
entre 10 nm a 500 nm, sendo uma destas as nanocápsulas (NCs). Neste sentido, compreender o 
mecanismo pelo qual as NCs atuam no ambiente celular é fundamental, pois alguns polímeros 
podem ser tóxicos dependendo da via de administração¹. Objetivo: Avaliar a toxicidade causada 
por NCs poliméricas em cultura de linfócitos de sangue periférico através do ensaio de 
citotoxicidade MTT e ainda, o envolvimento do estresse oxidativo através dos ensaios: TBARS, 
NPSH e CAT. Materiais e Métodos: A atividade citotóxica foi avaliada pelo método colorimétrico 
do MTT (MOSSMAN 1983), o experimento foi realizado em triplicata com um controle positivo e 
um controle negativo. A determinação da peroxidação lipídica foi avaliada através da 
determinação das espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS)2. Enquanto que a 
determinação de tióis de baixo peso molecular (NPSH) foi utilizada para avaliar o comportamento 
desta defesa antioxidante não-enzimática no dano oxidativo.  Os níveis de NPSH foram 
determinados pelo método de Ellman4, e a atividade da enzima CAT foi analisada 
espectrofotometricamente pelo método de Aebi5. Resultados e Discussão: No MTT quando 
tratadas com a concentração de 0,1 e 1µM de NC brancas ocorreu uma redução na viabilidade 
celular, porém a viabilidade foi menor que as células tratadas com as mesmas concentrações de 
NC com fármaco. Nas menores concentrações (0,01 e 0,1µM) dos tratamentos NC brancas houve 
um aumento dos níveis de TBARS, expressos pela concentração de MDA em relação às mesmas 
concentrações de NC com fármaco. No teste da CAT quando aumentamos a concentração do 
tratamento com NC brancas (1µM) há um aumento da atividade enzimática em relação aos outros 
tratamentos. Quanto aos tióis não protéicos nas menores concentrações dos tratamentos com NC 
brancas (0,01e 0,1µM) se mostram diminuídos comparados ao controle e aumentados quando 
comparados a menor e a maior (0,01 e 1µM) concentração de NC com fármaco. Conclusão: 
Concluímos neste trabalho de acordo com os testes realizados, que as NC brancas alteram o 
equilíbrio oxidativo da célula, resultando em desequilíbrio do ciclo celular dependente da dose, 
danos à membrana plasmática da célula e ativação do sistema antioxidante.  
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Introdução: Fipronil é um inseticida considerado seguro por sua baixa toxicidade para mamíferos, 
amplamente utilizado em medicina veterinária para o controle de ectoparasitas e na agricultura, 
para o controle de pragas. De modo geral as intoxicações por fipronil em animais ocorrem por 
ingestão acidental ou uso indevido e seu prognóstico normalmente é favorável. Em contrapartida, 
os coelhos são sensíveis ao fipronil, principalmente os mais jovens, sendo esperadas reações 
adversas graves e intoxicação. A intoxicação por fipronil em coelhos é de prognóstico reservado, 
caracterizada principalmente por letargia, depressão, inapetência, convulsão e morte, sendo a 
substância contraindicada para a espécie. Objetivo: Relatar o caso de óbito de um coelho em 
decorrência de intoxicação por fipronil. Método: Análise de ficha de atendimento de um Centro de 
Informações Toxicológicas. Resultados: O proprietário de um coelho macho, de quatro meses de 
idade, de raça desconhecida, único animal de estimação da família, relatou que aplicou sobre a 
pele do animal em decorrência de infestação por piolho um antipulgas spray para cães à base de 
fipronil. Referiu que o animal lambeu a pele umedecida pelo produto. Um dia após a aplicação do 
produto o animal evoluiu com apatia e inapetência. Foi orientada ao proprietário a 
descontaminação cutânea e a seguir levar ao médico veterinário para avaliação, em decorrência 
da sensibilidade da espécie ao produto e risco de convulsão e morte. O médico veterinário 
realizou tratamento suportivo e sintomático. O coelho permaneceu apático e com inapetência, 
evoluiu com contrações musculares involuntárias, liberação de esfíncteres e episódios convulsivos 
consecutivos. Foi a óbito cinco dias após a aplicação do agente. Discussão: Apesar de ser 
considerado seguro para mamíferos o fipronil é contraindicado para coelhos, em decorrência de 
maior sensibilidade da espécie, com maiores riscos de casos graves, inclusive com óbito. 
Conclusão: A maioria das intoxicações em animais ocorre por ingestão acidental ou pelo uso 
indevido de produtos e medicamentos, algumas podem ser fatais. A melhor maneira de evitá-las é 
orientar os proprietários quanto ao uso de produtos e medicamentos de acordo com as instruções 
de seus rótulos e prescrição por veterinário, bem como esclarecer quanto aos riscos da 
armazenagem inadequada, ao alcance de animais. 

 
 

 



RELATO DE CASO: PICADA DE BOTHROPS DESENCADEANDO ANEMIA HEMOLÍTICA 
MICROANGIOPÁTICA (AHM) 

AZEREDO A.M.¹; SERAFIM F.S.R.¹; MELLO DA SILVA C.A.² 

¹Acadêmicas de Medicina ULBRA, Canoas/RS, Plantonistas do Centro de Informação 
Toxicológica, Porto Alegre/RS; ²Médico do Centro de Informação Toxicológica, Porto Alegre/RS 

Introdução: Na AHM, os eritrócitos sucumbem ao cisalhamento, desgaste e laceração, resultando 
em hemólise intravascular que acaba em hemoglobinúria.¹ A microangiopatia trombótica (MT) está 
associada com o envenenamento de algumas espécies de ofídios.² As MT são um grupo raro de 
doenças com características clássicas tais como AHM, trombocitopenia (Tbp) e insuficiência renal 
aguda (IRA) de início nas primeiras 48 horas (h) após o envenenamento.²  

Objetivo: Ressaltar a importância e raridade do quadro clínico apresentado devido à picada de 
Bothrops. 

Relato de Caso: Paciente masculino, 49 anos, 94kg picado por Bothrops em pé direito em 
acidente ocupacional. Procurou atendimento médico no hospital de Saldanha Marinho, no interior 
do RS, 02h após a picada; apresentava edema até o joelho. Foi realizada drenagem postural, 
analgesia e 08 ampolas de soro anti-botrópico(SAB). Após 01h da aplicação do SAB, o edema 
havia regredido. Exames pré-soro: Hematócrito(Ht) 50%; Hemoglobina(Hb) 16g/dL; Plaquetas(Plq) 
232000/mm³; Uréia(U) 28mg/dL; Creatinina(Cr) 0,6mg/dL; Tempo de Coagulação(TC) 7minutos 
(min); Tempo de Protrombina(TP) 15 segundos (s); RNI 1,3; Atividade (Atv) 78%; Tempo de 
Tromboplastina Parcial Ativada (KTTP) 32s; Exame Qualitativo de Urina (EQU) – alguns cilindros 
hialinos e granulados. Exames 12h pós-SAB: Ht 42%; Hb 13,5 g/dL; Plq 63000/mm³; Cr 4,5mg/dL; 
U 82,8mg/dL; TP 13,9s; Atv 80%; RNI 1,27; KTTP 31,05s; TC 22 min; EQU traços de proteína e 
Hb.  Um dia após a picada, o paciente apresentava edema local e oligúria; após evoluiu com 
anúria. Foram realizadas mais 07 ampolas de SAB. No segundo dia, o paciente foi submetido à 
hemodiálise (HD), pois apresentava IRA. Após 06 dias de evolução, o paciente permanecia em 
HD, sem melhora da função renal(FR), ainda havia edema local. Exames: Ht 32,9%; Hb 11g/dL; 
Plq 53000/mm³; TP 13,2s; Atv 98%; RNI 1; KTTP 33s; U 110mg/dL; Cr 4,21mg/dL. No sétimo dia, 
paciente já não apresentava mais edema, seguia realizando HD, pois ainda estava com FR 
alterada. Depois de 09 dias internado, o paciente seguia sem edema, sem realizar HD; Cr 2,83 
mg/dL; U 76mg/dL. Após 10 dias internado, o paciente recebe alta melhorada, pois já apresentava 
melhora FR e estabilização de eritrócitos. 

Conclusão: A hipótese de AHM surgiu pelo fato do paciente ter normalizado as provas de 
coagulação com SAB, mas ter evoluído com declínio diário de Ht e Hb sem perda sanguínea, com 
hemoglobinúria e IRA. As MT são um grupo de desordens raras associadas à Tbp, AHM e IRA.² A 
MT foi descrita após picada de ofídio, durante muitos anos, mas só recentemente tem sido 
reconhecida como síndrome de microangiopatia trombótica.² A condição parece ter um bom 
prognóstico e o manejo deve se concentrar em soroterapia e cuidados de suporte, incluindo HD 
para IRA.³ 
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Introdução: A cerveja “sem álcool” surgiu em alternativa à proibição da comercialização de etanol 
nos Estados Unidos. No entanto, em um primeiro momento, não houve grande interesse por parte 
dos consumidores, mesmo porque, alguns anos mais tarde, a proibição foi retirada. Nos últimos 
anos, no Brasil, observou-se um aumento significativo na comercialização desse produto, 
impulsionado tanto pelo apelo do consumo de produtos que apresentem menor teor alcoólico em 
detrimento de uma boa saúde, quanto pelo aumento do rigor na fiscalização das leis de trânsito. 

Objetivo: Apresentar os níveis de consumo de álcool da população brasileira, relacionando-os 
com os aspectos proibitivos e comerciais, além das implicações sociais que seu consumo 
inadequado pode acarretar. Analisar a introdução das cervejas comercializadas com o apelo “Sem 
Álcool”, as leis que cercam sua comercialização bem como estabelecer através de análises 
quantitativas seu teor alcoólico e a conseqüente discussão destes achados. 
Materiais e Métodos: Realizou-se análise de seis marcas de cervejas “sem álcool”: Líber, 
Bavária, Itaipava, Crystal, Kronenbier e Nova Schin, por cromatografia em fase gasosa e 
separação por head space.  
Resultados e Discussão: Através das análises, constatou-se que as marcas ‘’Bavária’’, 
‘’Itaipava’’ e ‘’Líber’’ não apresentam álcool em sua composição, já as marcas ‘’Crystal’’, 
‘’Kronenbier’’ e ‘’Nova Schin’’, apresentam respectivamente 0,29%; 0,14% e 0,02% em teor 
alcóolico. 
Conclusão: O fato de alguns consumidores desse produto serem portadores de doenças 
crônicas, condutores de automóveis, e até mesmo ex-alcoolistas faz com que seja considerado 
indesejável o seu consumo caso apresentem concentrações positivas de etanol, posto que, 
independentemente da quantidade, o consumo de álcool pode desencadear graves 
consequências dependendo da patologia. Apesar de três marcas de cervejas “sem álcool” 
analisadas possuírem alguns traços de etanol em sua constituição, nenhuma delas apresentou 
teor alcoólico acima de 0,5%, que é o limite de etanol permitido, segundo legislação, para essa 
categoria de bebida alcoólica. Todavia, por apresentarem teor alcoólico próximos do limite 
estabelecido para pertencer à categoria “sem álcool”, demonstra-se a necessidade de um maior 
esclarecimento aos consumidores desse produto, já que, em alguns casos a positividade para o 
etanol pode implicar complicações. Sendo assim, deve-se reconsiderar o consumo de cerveja 
“sem álcool”, principalmente nos casos de doenças que exijam a utilização de medicamentos em 
que o álcool interfira no tratamento, em casos de ex-alcoolistas e para condutores de veículos. 
Portanto, é importante que a população conheça os aspectos legais que regem esse produto, bem 
como quais as marcas que realmente apresentam teor alcoólico nulo, para que possam consumir 
sem maiores preocupações. Cabe também às empresas que as comercializam esclarecerem à 
população que o produto, apesar de sua denominação, pode conter um percentual de álcool 
exercendo assim a produção responsável.  
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Introdução 
O Laboratório de Contaminantes Metálicos (LCM) da Fundação Ezequiel Dias realiza análises 
fiscais e de orientação atendendo as demandas das Vigilâncias Sanitária, Ambiental e 
Epidemiológica. Para garantir a qualidade nos ensaios e atender aos requisitos da ABNT NBR 
ISO/IEC 17025, o LCM utiliza material de referência interno (MRI, amostra retida da rotina ou de 
ensaio de proficiência) para o controle da qualidade e monitoramento da validade dos ensaios 
realizados. 
Objetivos 
Avaliar a validade dos dados obtidos com o uso de MRI, verificar a estabilidade de amostras 
biológicas através de retestes, demonstrar a praticidade do uso de cartas-controle, avaliar a 
reprodutibilidade do método, além de comparar a incerteza total do reteste da amostra com as 
contribuições individuais do método analítico. 
Métodos 
As amostras de Chumbo em sangue foram realizadas por espectrometria de absorção atômica por 
atomização eletrotérmica (EAA-ET ou Forno de grafite) utilizando como modificador, uma mistura 
de (NH4)2HPO4 e Mg(NO3)2. As amostras foram diluídas 10x com triton X-100 a 0,2% e injetadas 
diretamente no espectrômetro de absorção atômica AAnalyst 600, da PerkinElmer. 
As análises de Ácido Delta-aminolevulínico (ALA) foram realizadas após reação colorimétrica com 
P-dimetilbenzaldeído e leitura no espectrofotômetro HP 5451A a 553nm. 
Resultados 
O MRI de chumbo em sangue se manteve dentro do limite de 3 Sigma com somente um dado 
acima do limite de alerta de 2 Sigma. Porém, apresentou tendência positiva com correlação (r) de 
0,55 durante o período testado. 
A amostra de ALA em urina se manteve estável pelos 3 meses testados, apresentando uma 
dispersão dos resultados mais centralizada (r = 0,04). 
Discussão  
A incerteza da reprodutibilidade do MRI de chumbo em sangue se mostrou em torno de 0,82 
µg/dL ou 2,2% do valor médio. A incerteza calculada, levando-se em conta todas as fontes 
individuais (tratamento de amostras, instrumental, padrões, etc), foi de 10%. 
As amostras de ALA apresentaram um valor de incerteza equivalente a 4% do valor médio 
encontrado.  
Conclusão 
Ficou claro que a reprodutibilidade do método, avaliado pelo MRI de chumbo no sangue está sob 
controle estatístico e não oferece uma fonte de incerteza muito superior às outras fontes do 
processo. O MRI de ALA em urina se mostrou mais estável, provavelmente por ser uma matriz 
mais simples do que o sangue. 
O uso de MRI e cartas-controle auxilia enormemente na qualidade dos resultados obtidos além de 
possuir vantagens como: uso em treinamentos e levantamento da reprodutibilidade entre 
analistas, cálculo da incerteza de medição do processo e extrapolação de calibrações de 
equipamentos. 
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Introdução:  Entre as NP de óxidos metálicos, as de CuO tem grande interesse tecnológico e são 
cada vez mais usadas, como por exemplo em tintas anti-incrustantes para embarcações. Assim, é 
necessária a compreensão dos efeitos tóxicos dessas NP para organismos aquáticos, uma vez 
que os corpos d’água são um dos seus prováveis destinos. Objetivo:  O objetivo desse trabalho foi 
avaliar a toxicidade aguda de NP de CuO, em comparação ao sulfato de cobre (CuSO4) como 
fonte de íons Cu2+, usando o teste com D. similis. Materiais e Métodos:  As NP de CuO foram 
caracterizadas por Difração de raios-X (DRX), Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) e 
Potencial Zeta (ζ). A suspensão da NP de CuO e a solução de CuSO4 foram preparadas na 
concentração de 100 mg L-1. A suspensão de NP foi sonicada por 30’. Neonatas de D. similis 
foram expostas às mesmas concentrações de NP e CuSO4 (0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,10; 0,12; 
0,14 e 0,16 mg L-1) por 48 h, e o parâmetro avaliado foi a imobilidade dos organismos. 
Resultados e Discussão:  Os resultados da DRX e da TEM confirmam que as NP de CuO são 
esféricas e seus diâmetros estão entre 50-100 nm. O valor do potencial zeta para a suspensão de 
NP de CuO em água ultrapura foi de -11,73 mV,  valor considerado baixo, caracterizando-a como 
uma suspensão instável que tende a se aglomerar e decantar. Os valores de CE50 para D. similis 
foram determinados pela média dos resultados de 3 testes independentes. Como a literatura 
sugere que a toxicidade das NP de CuO está relacionada principalmente a liberação de Cu2+, os 
valores de CE50 foram corrigidos pelas concentrações nominais de Cu. A NP de CuO apresentou 
toxicidade (CE50 = 0,064 mg L-1; IC95% = [0,06 - 0,07]) aproximadamente 4 vezes menor que a 
solução de CuSO4 (CE50 = 0,015 mg L-1; IC95% = [0,01 - 0,02]) para D. similis. Esse resultado 
pode estar relacionado a aglomeração das NP resultando na menor liberação de Cu2+ no meio, 
reduzindo sua disponibilidade aos organismos. Entretanto, investigações aprofundadas devem ser 
conduzidas para a confirmação desta relação. Conclusão: Nas condições dos testes as NP de 
CuO apresentaram menor toxicidade aguda para  D. similis que o CuSO4. De acordo com a 
Diretiva 67/548/EEC1, principal legislação Europeia sobre segurança química, substâncias que 
apresentam CE50 < 1 mg L-1 são classificadas como muito tóxicas, indicando que a NP de CuO e 
o CuSO4 podem oferecer riscos ao ambiente aquático. 
 
Referências: 
1. EC, 1993. Commission Directive 93/67/EEC of 20 July 1993 laying down the principles for 
assessment of risks to man and the environment of substances notified in accordance with Council 
Directive 67/548/EEC. 
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Introdução: Contaminantes orgânicos representam uma ampla variedade de moléculas com 
potencial para causar efeitos tóxicos em seres humanos e vida selvagem, estes contaminantes 
possuem certa mobilidade e podem atingir corpos d’água. Dentre os contaminantes orgânicos 
estão os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), os quais causam indução na transcrição 
do gene citocromo P450 1A (CYP1A), um conhecido biomarcador para contaminação ambiental. 
Phalloceros caudimaculatus (Poeciliidae) é um peixe encontrado em vários estados do Brasil e 
outros países sulamericanos, e ocorre em ambientes aquáticos dulcícolas, os quais podem vir a 
ser impactados por HPAs. 

Objetivo: Identificar os níveis de indução órgão-específico e tempo-dependente do gene CYP1A 
em peixes adultos expostos à 1 µM de beta-naftoflavona (BNF). 
Materiais e Métodos: P. caudimaculatus adultos foram capturados no seu habitat natural e 
transportados para o biotério aquático para aclimatação. Posteriormente, foram divididos em 
grupos controle e grupos de exposição ao BNF. Após as exposições de 1, 2, 4, 8, 24, 48 e 96 
horas ao BNF, com reposição de contaminante a cada 24 horas, foram retirados o fígado e o 
gonopódio dos indivíduos. O RNA total foi extraído, depois o cDNA foi sintetizado e a avaliação da 
expressão quantitativa do gene CYP1A foi realizada por PCR em tempo real (qPCR). 
Resultados e Discussão: Em todos os tempos coletados foi registrada indução do gene CYP1A 
em ambos os órgãos, sendo esta indução distinta para cada um dos órgãos analisados. A indução 
não se manteve constante ao longo do tempo, variando de 4 vezes até 71 vezes o nível em 
relação ao respectivo controle para o fígado e de 4 até 38 vezes para o gonopódio. As induções 
de CYP1A nos tempos mais curtos, uma e duas horas, demonstram a rápida resposta a nível 
transcricional, que pode vir a ser utilizada para monitoramento ambiental. Estudos anteriores têm 
mostrado que CYP1A é fortemente induzida em órgãos de detoxificação em peixes (ex.: fígado, 
trato gastrointestinal, brânquias e rim), e que CYP1A é induzida em alguns tipos celulares, como 
endotélio, em todos os órgãos. Vários estudos têm demonstrado que CYP1As em fígado de 
vertebrados são fortemente induzidos por alguns contaminantes orgânicos. A análise dos níveis 
do transcrito CYP1A por qPCR vem sendo comparados com métodos tradicionais (ex. EROD e 
Western Blot) e demonstraram ser um biomarcador robusto e sensível para contaminantes 
orgânicos. 
Conclusão: Os resultados apresentados de ativação do gene CYP1A de P. caudimaculatus pelo 
agonista do receptor AHR, BNF, demonstram que a indução deste gene varia de acordo com o 
tempo de exposição e com o órgão analisado, e que o gonopódio, um órgão externo com 
capacidade regenerativa, também pode ser utilizado para tais análises. 
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Introdução: A obesidade é considerada um problema de saúde pública, estima-se que em 2025 a 
obesidade atinja 20% da população brasileira. Esta patologia esta diretamente associada ao 
desenvolvimento de co-morbidades como diabetes tipo 2, hipertensão, doença cardiovascular e 
mortalidade precoce. Esta associação pode estar relacionada com a perda da homeostase entre a 
geração de espécies reativas (ERs) e a capacidade antioxidante das células, gerando o estresse 
oxidativo. O estresse oxidativo ocorre quando há um desequilíbrio entre a produção de ERs e da 
atividade do sistema antioxidante.  
Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar os níveis de estresse oxidativo em pacientes obesas, 
antes a após a operação bariátrica e também, compará-las ao grupo controle (não obesas).  
Materiais e Métodos: Foram estudadas 30 mulheres, sendo 15 obesas (pré e pós cirúrgico) e 15 
não obesas. No plasma das participantes foram analisados dois marcadores oxidativos: 
substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e proteínas carboniladas, e dois 
componentes do sistema antioxidante: glutationa reduzida (GSH) e ácido ascórbico (ASA).  
Resultados e Discussão: Os resultados mostraram que os níveis de TBARS encontravam-se 
aumentados em pacientes obesas pré-cirurgicas (15,1±1,8 nmol  MDA/mg proteína) e diminuem 
significantemente após a operação (10,0±1,6 nmol  MDA/ml de plasma; p<0,05) chegado próximo 
ao nível dos controles não-obesas (6,1±0,6 nmol  MDA/ ml de plasma). Os mesmos efeitos foram 
encontrados nas proteínas carboniladas mostrando que as obesas possuem maior concentração 
de proteinas carboniladas (2,7±0,5 nmol carbonil/mg proteína) comparada ao controle (1,2±0,2 
nmol carbonil/mg proteína) e ao pós cirúrgico (1,8±0,3 nmol carbonil/mg proteína; p<0,05). Dos 
componentes antioxidantes as obesas apresentaram aumento da GSH (0,6±0,1mol de GSH/ml 
de plasma) e diminuição dos níveis de ASA (90,2±13,3 µmol ASA/mL) comparado com o controle 
(0,1±0,01 mol de GSH/ml de plasma p<0,05; 117,9±19,0 µmol ASA/mL p,0,05). Após a cirurgia 
as obesas apresentaram diminuição da GSH (0,4±0,08 mol de GSH/ml de plasma) e níveis de 
ASA ficaram semelhantes ao controle (104,5±15,9 µmol ASA/mL). Esses dados sugerem uma 
correlação positiva entre os marcadores oxidativos, a GSH e o índice de massa corporal (IMC) 
uma vez que após a cirurgia bariátrica ocorre uma diminuição do TBARS, proteínas carboniladas, 
GSH e IMC das obesas. No entanto, o ASA, antioxidante, estava diminuído nas obesas, 
demonstrando possivelmente estar atuando como antioxidante nestas pacientes.  
Conclusão: Estes resultados em conjunto demonstram que tanto os marcadores oxidativos quanto 
antioxidantes estão alterados nas obesas e que a cirurgia bariátrica parece melhorar estes índices 
para próximos do controle não obeso.  
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Introdução:Metoprolol, um antagonista seletivo do receptor beta-adrenérgico, tem seu uso 
clínico extensamente empregado, visto a alta incidência de patologias cardíacas. Seu uso 
tem sido melhor monitorado devido à interação com outros fármacos, polimorfismo e à 
outras patologias pré-estabelecidas em alguns grupos de risco, como diabetes. A 
cromatografia é o método de escolha mais comum para analise do fármaco em matriz 
biológica;atualmente,as mais usadas são as líquida de alta eficiência e a líquida ultra 
performance. 
Objetivo: Comparar dois métodos de cromatografia desenvolvidos e validados conforme 
normas da ANVISA, para análise farmacocinética de metoprolol em plasma. 
Materiais e Métodos: Para os dois métodos o preparo de amostra foi o mesmo. Alíquotas 
de plasma foram alcalinizadas com solução aquosa de hidróxido de sódio e extraídas com 
solução eter-dietilico:acetato de etila, acrescida de NaCl para efeito salting out. As fases 
orgânicas obtidas foram secas sob fluxo de nitrogênio. Os resíduos foram ressuspendidos 
em fase móvel e injetados no sistema cromatográfico. A técnica por HPLC foi desenvolvida 
em cromatógrafo Shimadzu® acoplado a detector fluorescência com fase móvel constituída 
por água milliQ:metanol (50:50, v/v) com 0,1% TFA e fluxo de 1 mL/min. A técnica por 
UPLC-MS/MS foi realizada em cromatógrafo Shimadzu® acoplada a detector de massas 
triplo-quadrupolo com fase móvel constituída por metanol:solução de TFA 0,05%(60:40) e 
fluxo de 0,4mL/min. 
Resultados e Discussão:Os métodos analíticos propostos para análise do metoprolol em 
plasma atenderam aos requisitos estipulados pela ANVISA, apresentando-se diferentes 
apenas nos valores obtidos para cada parâmetro. Importante ressaltar que a técnica por 
UPLC-MS/MS apresentou valores mais baixos de detecção e quantificação (0,704768 e 
2,349227 ng/mL, respectivamente) quando comparada com HPLC-RF (5 e 10 ng/mL), 
menor tempo de corrida (TcorridaUPLC= 2 min; TcorridaUPLC = 20 min) e menor fluxode fase móvel 
(FUPLC = 0,4 mL/min; FHPLC = 1 mL/min), proporcionando agilidade e grande economia de 
solvente. 
Conclusão: A técnica por UPLC-MS/MS demonstrou ser melhoraplicável, visto que estudos 
farmacocinéticos apresentam grandes volumes de amostras, sendo o tempo de análise um 
fator limitante para a conclusão do mesmo. 
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Introdução: O diabetes mellitus (DM) é uma doença antiga que afeta toda a população. Atualmente 
existem 371 milhões de portadores de diabetes entre 20 e 79 anos de idade de acordo com o 
International Diabetes Federation (IDF). Neste ranking, o Brasil ocupa 4° lugar tendo um total de 
13,4 milhões de portadores¹. O DM tipo 2 é responsável por 90% de todos os casos da doença. 
Estudos revelam que algumas patologias podem levar a alterações na atividade das isoformas do 
CYP450. Para avaliar a atividade de tais isoformas faz-se uso de fármacos marcadores. O 
metoprolol e a sua conversão a α-hidroximetoprolol são as substâncias de escolha para a isoforma 
2D6². 
Objetivo:  Estudar a influência do DM tipo 2 na atividade do CYP2D6 em ratos Wistar. 
Materiais e Métodos: Utilizaram-se ratos machos, com peso entre 200-250g. Os animais foram 
divididos em dois grupos: controle e diabético. O diabetes mellitus foi induzido por meio de 
administração endovenosa, de streptozotocina (50 mg/kg). O grupo controle e o diabético 
receberam metoprolol (15 mg/kg), por via oral (gavagem). O sangue foi obtido por decapitação nos 
tempos 0, 2, 4, 6, 10, 20, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360 minutos após a administração. O preparo de 
amostra foi feito por extração líquido-líquido e análise foi realizada em UFLC-MS/MS, tendo como 
fase móvel metanol:solução de ácido trifluoroacético 0,05% (60:40), coluna XR-ODS/C8/ Phenyl 
(3mm i.d x 100mm). O protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
experimentação animal Local sob o número 423/2012. 
Resultados e discussão: Os resultados do metoprolol grupo controle vs diabético foram: AUC: 
1010,20; 1781,59 ng.h/mL para seu metabólito, α-hidroximetoprolol, AUC : 692,26 vs 1065,06 
ng.h/mL do grupo controle e diabético, respectivamente. Os dados não apresentaram significância 
estatística (p >0,05 Teste de Mann-Whitney, bicaudal,dados pareados).  
Conclusão: O metoprolol possui mais de uma via de metabolização, sendo a via de α-hidroxilação 
exclusiva do CYP2D6. Segundo Boralli et al (2005)³, o CYP3A4 participa de outras vias de 
metabolização do metoprolol. Observa-se, ao comparar valores de AUC do metoprolol no grupo 
controle em relação ao diabético, uma tendência de aumento no AUC do diabético, porém, como 
não foi observada diminuição do AUC do alfa-hidroximetoprolol no grupo diabético em relação ao 
controle. Sugere-se que o DM não influência a atividade do CYP2D6, sendo o aumento do 
metabólito, um acúmulo de outra via inibida pelo DM, já mencionada em outros estudos.  
Referências: 1: International Diabetes Federation (IDF), http://www.idf.org/.Acessado em: 
01.07.2013.                         
                     2: Tucker GT, Houston B, Huang SM.Clin Pharmacol .70:103.2001.  
                     3: Boralli, V.B. et al. J. Chromatogr. B.823:195.2005.  
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Introdução: A mucosite induzida por agentes anticâncer é um fator limitante na terapia 
antineoplásica. A ocorrência desse efeito colateral é comum em pacientes cancerosos submetidos 
a tratamentos quimioterápicos diversos, principalmente os antimetabólitos, como o 5-fluorouracil 
(5-FU). Vários estudos relatam a ação anti-inflamatória, antioxidante e imunomoduladora de 
espécies da família Zingiberaceae, como a Curcuma longa L. As propriedades dos curcuminoides 
da Curcuma longa L. despertam interesse na investigação dos mecanismos moleculares 
associados a estas atividades biológicas. Diversas estratégias têm sido empregadas buscando 
otimizar essas atividades. Dentre essas estratégias, encontram-se os sistemas 
bioadesivos/mucoadesivos, que são capazes de interagir com a mucina que reveste a mucosa 
promovendo um íntimo contato entre a forma farmacêutica e o tecido absortivo, aumentando o 
tempo desse contato, melhorando sua biodisponibilidade numa área localizada e em concentração 
adequada para obtenção do efeito terapêutico local. 

Objetivo: Avaliar os efeitos de uma formulação mucoadesiva com extrato de Curcuma longa L. 
em animais portadores de mucosite intestinal experimental induzida por 5-fluorouracil. 
Materiais e Métodos: Foram utilizados camundongos Swiss adultos, machos, com idade de 8 a 
10 semanas, pesando entre 35-40g, fornecidos pelo Biotério Central da UFG. O período 
experimental foi de seis dias e os animais divididos em três grupos: controle positivo, controle 
negativo, e tratados com a formulação mucoadesiva e extrato de Curcuma longa L. Para a 
indução da mucosite, os camundongos receberam três doses de 200mg/kg de 5-FU nos dias 4, 5 
e 6, via intraperitoneal. Como tratamento, administrou-se a formulação mucoadesiva com extrato 
de Curcuma longa L. (15mg/kg) por sondagem oro-gástrica (gavagem), uma vez ao dia, nos dias 
1, 2, 3 (tratamento profilático), 4, 5 e 6 (tratamento ao curso da mucosite). No 7º dia os animais 
foram eutanasiados por deslocamento cervical, exposta a cavidade abdominal para retirada da 
primeira porção intestinal e assim proceder com análise morfométrica e histopatológica, dosagem 
da mieloperoxidase (MPO) e de malondialdeído (MDA), ensaios imunohistoquímicos para 
detecção e dosagem da proteína Ki-67 e gene supressor tumoral p53, além da avaliação 
ponderal, expressa sob a variável das alterações sistêmicas em relação à massa corporal inicial. 
Resultados e Discussão: Observou-se que nos animais normais tratados não foi detectado 
nenhum indicativo de toxicidade da formulação. Nos animais portadores de mucosite tratados, a 
perda ponderal foi revertida em cerca de 8,5%, quando comparados ao grupo controle positivo. 
Em relação à análise morfométrica e histopatológica, o tratamento foi capaz de reverter 
significativamente o efeito danoso do 5-FU sobre a mucosa intestinal, tanto relacionado à altura 
das vilosidades quanto a profundidade das criptas. Sobre os níveis de MPO, nos camundongos 
que receberam somente 5-FU, foi encontrado um importante aumento do infiltrado neutrofílico, 
com valor duas vezes maior do que os do controle negativo e tratados. Acerca dos níveis de 
malondialdeído, o tratamento reduziu expressivamente o estresse oxidativo tecidual gerado pelo 
5-FU. E, com a técnica de imunohistoquímica, foi verificado no intestino dos animais tratados, alta 
marcação celular positiva para Ki-67 ao nível de epitélio de revestimento das vilosidades e criptas 
intestinais e baixa expressão de p53, evidenciando o possível efeito da formulação sobre o índice 
de proliferação celular. 
Conclusão: Com a realização dos ensaios e os dados obtidos, é possível comprovar o efeito 
terapêutico da formulação mucoadesiva com extrato de Curcuma longa L. nos animais portadores 
de mucosite intestinal experimental, com ausência de toxicidade sobre a camada mucosa. 
Podendo-se salientar ainda que, até o presente momento não existe tratamento medicamentoso 
efetivo para a mucosite, destacando seu potencial para utilização em humanos no futuro. 
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Introdução: O saneamento básico do Brasil não acompanha o crescimento populacional, 
evidenciando a necessidade da implantação de um sistema eficiente de tratamento de efluentes 
que possibilite a melhora da qualidade hídrica. Uma alternativa emergente é o uso de macrófitas 
no tratamento de esgoto, um método natural e hábil, que tem se mostrado eficaz e de baixo custo. 
No entanto, as análises habituais dos padrões de qualidade do efluente tratado são limitadas e 
insuficientes para diagnosticar os efeitos tóxicos sobre o ecossistema envolvido.Objetivo: Avaliar 
a citotoxicidade de esgoto doméstico bruto e após tratamento por sistema de macrófitas (MCF) 
com ou sem adição de ozônio (MCF-O3), e por fotoeletrooxidação (FEO) sobre a linhagem Hep-2. 
Materiais e Métodos: As amostras de esgoto foram previamente esterilizadas. Os cultivos 
celulares foram expostos por 24 horas a diferentes diluições da amostra no meio de cultivo: 1:1, 
1:2, 1:5, 1:10 e 1:100. A citotoxicidade foi determinada pelos ensaios de redução do MTT 
(funcionalidade mitocondrial) e incorporação do vermelho neutro (VN, viabilidade lisossomal). 
Como controle negativo foram utilizadas células em cultivo padrão, e positivo células tratadas com 
dicromato de potássio 0,04 ppm. Resultados e Discussão: Observou-se perda de funcionalidade 
mitocondrial para as amostras de esgoto bruto, com efeito citotóxico nas diluições 1:5, 1:10 e 
1:100. No tratamento com MCF verificou-se diminuição da funcionalidade mitocondrial em todas 
as diluições, exceto 1:100. Já no tratamento MCF-O3 também se observou diminuição da 
funcionalidade mitocondrial, porém não atingindo os níveis de citotoxicidade. A viabilidade 
lisossomal sugere proliferação celular em todas as diluições do esgoto bruto, exceto 1:1. O 
mesmo ocorreu nas amostras do tratamento MCF-O3. Porém, o tratamento MCF apresentou 
efeito proliferativo apenas na maior diluição. O esgoto tratado por FEO demonstrou perda na 
viabilidade mitocondrial em todas as diluições testadas, apenas as diluições 1/2, 1/5 e 1/10 foram 
consideradas citotóxicas. Para a viabilidade lisossomal, foi verificado proliferação celular na 
diluição de 1/100 e perda de viabilidade na diluição 1/1. Os dados foram avaliados por ANOVA de 
1 via e pós-teste de Duncan. Conclusão: Podemos verificar que os tratamentos não pioram as 
características de dano biológico, e o tratamento apenas com macrófitas, apresentou o pior 
resultado de citotoxicidade. A adição de ozônio parece minimizar esse efeito tóxico. O tratamento 
por FEO não foi eficiente na eliminação dos danos celulares. Essa metodologia pode ser utilizada 
com sucesso na perspectiva de verificar as melhores condições para obter águas residuais 
biologicamente adequadas, ou seja, que possuem risco mínimo para a biota. 
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Introdução:  O impacto dos compostos emergentes na saúde humana é pouco conhecido, 
entretanto pesquisas indicam possíveis efeitos resultantes da exposição a longo prazo em 
concentrações traço. Entre estes compostos estão fármacos, agrotóxicos, hormônios (naturais e 
sintéticos), produtos de higiene pessoal e produtos químicos industriais liberados no ambiente, 
principalmente por efluentes, estações de tratamento de esgoto e esgoto in natura.     
Objetivo:  Identificar os compostos emergentes prioritários para o Brasil que deveriam ser 
incluídos em programas de monitoramento de água. 
Materiais e Métodos:  Foi realizado um levantamento bibliográfico, em diversas bases de dados, 
dos compostos emergentes encontrados em rios e esgotos do Brasil, assim como dos 
medicamentos mais vendidos no país. A partir dos dados obtidos foram selecionados os 
compostos de maior relevância para o monitoramento em água bruta.   
Resultados :  Foram encontrados 18 compostos emergentes, dentre eles hormônios sintéticos, 
como levonorgestrel e 17-α-estradiol; medicamentos anti- inflamatórios e analgésicos; e 
plastificantes, como bisfenol A e dietilexil ftalato (DEHP). Destaca-se que os estudos considerados 
para a priorização analisaram apenas 23 substâncias. Os compostos que apareceram com maior 
frequência foram: diclofenaco, 17-β-estradiol, estrona, cafeína e bisfenol A. Com base nos 
medicamentos mais vendidos no Brasil, sua estabilidade química na água e no levantamento dos 
compostos emergentes presentes nos rios e mananciais brasileiros, foram considerados 
prioritários para o monitoramento em água: amoxicilina (antibiótico), 17-α-etinilestradiol e 
levonorgestrel (hormônios sintéticos), 17-β-estradiol (estrógeno natural), clonazepam (ansiolítico), 
diclofenaco (anti-inflamatório), ácido clofíbrico (antilipêmico) e cafeína (marcador de atividade 
antropogênica). Os plastificantes não foram incluídos, pois já são legislados no Brasil. 
Conclusão: Apesar do pouco conhecimento sobre os efeitos dos compostos emergentes o 
monitoramento dessas substâncias é necessário para verificar a ocorrência ambiental e avaliar o 
possível risco e impacto dos seus resíduos na água de consumo humano. Ressalta-se a 
importância de novas pesquisas na área, pois os estudos são escassos, tanto sobre a distribuição 
dos emergentes no ambiente como no desenvolvimento de métodos analíticos desses compostos. 
Essas pesquisas possibilitarão o desenvolvimento e implantação de tratamentos eficientes para 
remoção dos emergentes em ETE e ETA, bem como subsidiarão futura regulamentação para a 
água potável. A lista de compostos emergentes prioritários deve ser alterada conforme tendência 
indicada pelos dados de monitoramento. 
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Introduction: Undescended testis (cryptorchidism) is the most common defect in newborn boys. A 
combination of genetic, lifestyle and or environmental factors have been indicated as potential 
causes of this condition that may predispose the male reproductive tract to abnormalities including 
infertility and testicular cancer. Germ cells, and Sertoli and Leydig cells may be impaired in these 
conditions. The surgery to reallocate the testes to the scrotum (orchidopexy) should be performed 
between 6 and 18 months of age to reduce the chances of permanent testicular damage. The 
current harmonized National Toxicology Program (NTP) rodent models are not optimal for 
identifying and characterizing the mode of action of potential testicular toxicants, as endocrine 
disruptors and carcinogens. A recent NTP task force consideration implies that morphological and 
functional characterization of cryptorchidism in rodents might be useful as a tool to investigate 
potential toxicants since that condition turns the testes more susceptible to noxious influences1. 
Objective:  To establish an experimental model of cryptorchidism and to test its reversibility 
(orchidopexy) as a tool for testicular toxicants studies.  
Material and Methods: Cryptorchidism was surgically induced in 21-day-old Sprague-Dawley rats. 
The rats were anesthetized with ketamine (30 mg/kg) and xylazine (4 mg/kg) i.p. Testes were 
attached to the dorsolateral abdominal wall by a suture passing through the tunica albuginea. 
Animals from two groups (G1A and G1B) were euthanized after three or six weeks after that 
surgery, respectively. Other two groups were submitted to orchidopexy five weeks after the 
establishment of cryptorchidism by reallocating the testes within the scrotum. The rats were 
euthanized after three (G2A) or eight (G2B) weeks after orchidopexy. Control groups were sham-
operated at the times of cryptorchidism and orchidopexy surgical procedures. Testes were 
examined by light microscopy; body and testes weights were also recorded.  
Results and Discussion: After three (G1A) and six weeks (G1B) of cryptorchidism induction the 
absolute testis weight decreased significantly 49% and 29% from controls, respectively. Groups 1A 
and 1B showed severe impairment of the spermatogenesis process: most of the tubules presented 
no spermatozoa along with apoptotic bodies and multinucleated germ cells; some of them 
presented Sertoli cells-only. Eight weeks after orchidopexy (G2B), but not after three weeks (G2A), 
the testis weight and the spermatogenesis process were fully recovered. 
Conclusion: Rat surgical cryptorchidism and orchidopexy are efficient procedures to impair and 
restore spermatogenesis, respectively. These outcomes can be useful to establish a susceptible 
rat model to detect testicular toxicants.  
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Introdução: Em vários distúrbios neurodegenerativos provocados por agentes tóxicos, ocorre a 
degeneração Walleriana. De acordo com a sequência de eventos que ocorrem na porção distal do 
axônio, esta degeneração é chamada de axonal tipo Walleriana e se caracteriza pela ativação de 
proteases cálcio-dependentes (calpaínas) devido à passagem excessiva de cálcio para o meio 
intracelular. O avanço da neuropatia retardada induzida por organofosforados (NRIOP) pode estar 
relacionado com a ativação das calpaína. Como a NRIOP se desenvolve de maneira semelhante 
à degeneração axonal do tipo Walleriana, é comum a ativação de calpaínas após a intoxicação 
por organofosforado (OP) neuropático. O metamidofós (O,S-dimetil fosforamidotioato), que 
apresenta um centro quiral no átomo de fósforo, foi capaz de induzir a NRIOP em humanos mas 
não foi capaz de induzir esta neuropatia no modelo animal (galinhas). Uma explicação para tal fato 
pode estar no fato de que os enantiômeros do metamidofós apresentarem diferentes afinidades 
pela esterase neurotóxica. 

Objetivo: Avaliar em linhagem de células SH-SY5Y a ativação da calpaína e indução de apoptose 
causada pelos enantiômeros de metamidofós. 
Materiais e Métodos: A apoptose nas células da linhagem SH-SY5Y de neuroblastoma humano 
foi avaliada utilizando o reagente protéico anexina V. As células foram expostas por 60 minutos ao 
mipafox (controle positivo) (0,01 mM), (+)-metamidofós (10 mM) e (-)-metamidofós (100 mM) a 
37ºC e 5% de CO2. A purificação da calpaína foi feita como descrito por Ballard et al. (Br. J. Nutr. 
59:141, 1988) e a dosagem da atividade da calpaína foi feita como descrito por Buroker-Kilgore e 
Wang (Anal. Biochem. 208:387, 1993). 
Resultados e Discussão: A forma (-)-metamidofós induziu menor proporção de células 
apoptóticas do que o mipafox e o (+)-metamidofós. Apenas o mipafox foi causador da ativação da 
calpaína com diferença significante em relação ao grupo controle. O trabalho demonstrou que o 
(+)-metamidofós causou mais apoptose do que o (-)-metamidofós. A ativação da calpaína foi 
evidente com o mipafox nas duas amostras avaliadas, mas com os enantiômeros do metamidofós 
não foi significativa. Nos resultados obtidos, o (+)-metamidofós apresentou certo potencial para 
indução da NRIOP em células SH-SY5Y. 
Conclusão: Levando-se em conta somente os resultados in vitro da calpaína e da apoptose pode-
se dizer que a forma (+)-metamidofós apresentou maior possibilidade de induzir a NRIOP do que 
a forma (-)-metamidofós. O próximo passo deste trabalho será a caracterização da 
neurotoxicidade dos enantiômeros do metamidofós no modelo animal (galinha).  
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Introdução:  o controle e gestão efetivos dos resíduos gerados é imprescindível para a segurança 
dos colaboradores, otimização dos processos e sustentabilidade. A miniaturização de processos 
combinado com inovação permitem a substituição de metodologias, adoção de reagentes de 
menor toxicidade e automação com consequente ganho de produtividade e segurança com 
redução de custos.  
Objetivo:  Avaliar o impacto das alterações das políticas implementadas pelo laboratório para a 
gestão de resíduos químicos e biológicos sob aspectos econômicos e operacionais.  
Materiais e Métodos: A primeira etapa do processo foi baseada na introdução de alterações nas 
políticas de rotulagem, identificação e segregação dos resíduos complementada a um 
procedimento de redução significativo do passivo presente no laboratório. Adoção de sistema 
padronizado de rotulagem com embalagens específicas para a fácil identificação dos conteúdos 
descartados e as classes de riscos envolvidas. Planejamento para a redução da periodicidade da 
coleta dos resíduos visando minimizar o espaço físico e redução das quantidades de resíduos em 
cada coleta com controle sobre a segurança e riscos. Alteração e adequação da área de descarte 
temporário de resíduos químicos, permitindo que em caso de vazamento fosse possível conter a 
extensão dos danos. Separação física em relação à área laboratorial permitindo a mitigação dos 
riscos aos operadores.  
Resultados e Discussão: Desde a introdução do plano de gerenciamento de resíduos adotados 
pelo LANAGRO/RS em 2007 é possível identificar uma redução drástica das quantidades de 
resíduos gerados como também a minimização do passivo presente no laboratório. As mudanças 
implicaram na redução dos custos operacionais e incremento na segurança do laboratório. 
Atualmente, a coleta tem sido realizada em períodos próximos a 18 meses o que facilita a 
operacionalização dos processos para coleta. Grande parte destes resultados foram obtidos por 
políticas de nivelamento tecnológico com introdução de equipamentos e automação seguida da 
substituição de metodologias, acarretando em utilização de solventes de menores índices de 
toxicidade e em quantidades miniaturizadas. Da mesma forma, a adoção de técnicas como a 
espectrometria de massas com metodologias multirresíduos permitiu a redução do consumo de 
solventes e otimização do número de amostras enviadas ao laboratório o que permite a 
minimização de insumos encaminhados para incineração e consequente redução de custos e 
geração de passivo ambiental.  
Conclusão: A adoção de politicas de modernização, revisão de metodologias e miniaturização de 
métodos permite uma redução acentuada dos volumes de resíduos gerados acarretando em 
redução dos custos operacionais e incremento da segurança. Da mesma forma, a aplicação de 
políticas de treinamento e padronização de procedimentos facilitaram a identificação dos riscos e 
ações a serem tomadas em caso de acidentes.  
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Introdução: Atualmente, o agrotóxico utilizado em campanhas de saúde pública no combate aos 
vetores da dengue (Aedes aegypti) é o diflubenzuron, classificado como inseticida e acaricida 
pertencente ao grupo químico das benzoilureias, tendo como ação principal a inibição da síntese 
de quitina. O principal efeito nos seres vivos sujeitos à exposição é a formação de um pigmento 
sanguíneo, a metemoglobina, que é um biomarcador de efeito à exposição ao diflubenzuron, 
também formado em contato com outros compostos metemoglobinizantes, como nitrato. A 
metodologia de análise preconizada por Evelyn-Malloy é a espectrofotometria no visível que 
permite a leitura específica de metemoglobina em 630 nm. 
Objetivo: O presente trabalho tem o objetivo de otimizar a metodologia preconizada de análise de 
metemoglobina para minimizar seus fatores limitantes a fim de que se possa aplicar tal análise em 
laboratório de análises clínicas existentes nas localidades de aplicação do diflubenzuron. 
Materiais e Métodos: Para o desenvolvimento da metodologia foram propostas algumas 
modificações nas diferentes etapas da metodologia preconizada, uma vez que na literatura há 
relatos de dificuldades quanto à sua aplicação, como a rotação por minuto empregada na 
centrífuga, o tempo entre a coleta de sangue e a sua respectiva análise e o volume dos reagentes 
utilizados nas reações existentes na metodologia. As modificações propostas para rotação e 
tempo foram testadas estatisticamente por ANOVA e os volumes dos reagentes testados 
empregando planejamento experimental e avaliação pelo programa STATISTICA 9.1 com 95% de 
confiança. 
Resultados e Discussão: A mudança da rotação por minuto de 10000 rpm (centrífuga 
laboratorial preconizada) para 6000 rpm (centrífuga clínica) não apresentou diferença 
estatisticamente significativa nos níveis de metemoglobina. O tempo entre a coleta da amostra 
biológica e a análise pode ser estendia para um prazo de até 48 horas, seja sob a conservação de 
temperatura ambiente ou por refrigeração, uma vez que estes resultados não foram 
estatisticamente diferentes em relação ao tempo preconizado de 2 horas. Quanto ao uso dos 
reagentes, foi testada a variação dos volumes dos reagentes empregados até 5 vezes menos que 
os volumes preconizados pela metodologia de referência e os resultados indicaram que não há 
diferença estatisticamente significativa entre os volumes de reagentes testados. Observou-se que 
há flexibilidade no emprego das condições de rotação, tempo, temperatura e volumes dos 
reagentes para uso desta metodologia. 
Conclusão: Foi possível concluir que as propostas de alterações na metodologia para uma 
otimização da análise são aplicáveis para trabalhos de avaliação da exposição em campo/no local 
de trabalho e garantem a fidedignidade dos resultados gerados.  
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INTRODUÇÃO:  O humor vítreo, fluido que se encontra na cavidade posterior do olho, tem uma 
matriz estável que favorece a troca de algumas substâncias com o sangue, como por exemplo, o 
etanol1. OBJETIVO: Demonstrar as diferenças encontradas nas concentrações de etanol em 
amostras de humor vítreo retiradas de ambos os olhos. MATERIAL: Foram coletadas amostras de 
humor vítreo dos olhos, separadamente, e sangue da veia femoral de 22 cadáveres, com intervalo 
de morte não superior a 14 horas. A coleta foi realizada por punção, os volumes em cada olho 
foram semelhante entre si variando de 2±0,5 mL. Todas as amostras apresentavam-se límpidas, 
sem vestígios de contaminação com material hemático ou componentes da retina. As amostras 
foram congeladas a -30°C, até a hora da análise. ME TODOLOGIA: As análises foram realizadas 
através de cromatografia gasosa. RESULTADOS: O método analítico validado é o que se 
encontra na rotina do Serviço de Toxicologia Forense do IML-RJ. A equação da reta para o etanol: 
y = 0,043x +0,023, com um coeficiente de correlação linear igual a 0,9991. A precisão do método 
foi verificada através dos coeficientes de variação (CV%), a repetibilidade variou de 0,67 a 5,2% e 
precisão intermediária variou de 0,91 a 3,5%. DISCUSSÃO: Das amostras coletadas 95,5% deram 
resultado positivo em pelo menos um dos olhos, em concentrações que variaram de 0,47 a 38,8 
dg/L. Em 45,45% das amostras as concentrações foram iguais no olho direito e no olho 
esquerdo. Observou-se que em 40,9% do total das amostras estudadas foram encontradas 
diferenças na concentração de etanol superior a 30%; em 18,18% dos cadáveres esta diferença 
chegou a 100%. O resultado obtido da análise do sangue possibilitou a interpretação da correta 
concentração de etanol em 100% das amostras estudadas. A avaliação, já computada, da 
variação do método, não explica a diferença aqui observada. As doenças onde ocorrem 
alterações celulares e protéicas ou a anatomia diversa encontrada entre olho direito e esquerdo 
(irrigação sanguínea diferente, por exemplo), podem ser algumas das explicações2. Apesar de 
serem necessárias investigações em um número maior de cadáveres, o que já está sendo 
realizado pelos autores, o presente estudo mostra que as diferenças nas concentrações de etanol 
nos olhos podem ser significativas, o que levaria a uma conclusão errônea sobre a ingestão de 
etanol antemortem pelo indivíduo. Comprovadamente, em nosso país, a maioria dos corpos 
necropsiados não fornece informações sobre as doenças oftalmológicas ou diferenças anatômicas 
existentes entre o par de olhos. CONCLUSÃO: O presente trabalho servirá para alertar que as 
análises devem ser realizadas nos dois olhos separadamente e, sempre que for possível, efetuar 
a análise em, pelo menos, mais uma matriz.  
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Introdução: O Brasil é um dos principais produtores de manganês (Mn), um metal essencial, mas 
em excesso pode ser neurotóxico, especialmente durante o desenvolvimento1 e pode programar 
alguns fenótipos de doenças neurodegenerativas em adultos (Parkinson, Alzheimer e Esclerose 
Lateral Amiotrófica)2, justificando o estudo de padrões comportamentais. Por tanto, é crescente o 
uso de alternativos modelos animais (não mamíferos), para entender as bases neurais das funções 
cognitivas, das alterações induzidas por neurotóxicos e das potencias alternativas terapêuticas7. 
Nesse sentido, o zebrafish é um promissor modelo que, adicionalmente apresenta um excelente 
sistema fotosensor3,4,5 e de detecção de cores6,7. Sendo assim, foi hipotetizado de que espécies 
químicas de manganês devem induzir alterações neurocomportamentais2. Para tal, o presente 
trabalho teve como Objetivo: Estudar a importância da especiação química do Mn na ocorrência 
de eventos eco(neurotoxicológicos) e neurocomportamentais. Materiais e Métodos: Espécies de 
Mn(II) e Mn(III), foram preparadas em meio aquoso, a partir de MnCl2·4H2O e acetato de Mn(III)2 ; 
assim como misturas binárias dessas espécies, para concentrações de 0-3 mM de Mn. As culturas 
de peixes adultos e embriões, e a exposição dos embriões (2-5 “dias pós fertilização” (dpf)) às 
espécies químicas de Mn, foram conduzidas com mínimas modificações. Avaliações das funções 
neuro-comportamentais em larvas de 5 dpf foram feitas, sob estímulos de ciclos claro-escuro5, via 
monitoramento por sistema de vídeo (Zebrabox/ Viewpoint - França), que permitiu registrar o 
número de entrada em diferentes áreas, o tempo, a distância percorrida e a velocidade dos 
movimentos das larvas: 1) atividade locomotora (tempo, distância percorrida e velocidade 
desenvolvida) e 2) atividade cognitiva (reconhecimento de cores: neutro, laranja, verde, preto, azul, 
vermelho e amarelo). Os resultados são apresentados como média ± desvaio padrão de três 
independentes experimentos, cujas diferenças estatísticas foram detectadas após analises de 
variância em duas vias, seguido do test Bonferroni’s, todos os cálculos foram feitos com auxílio do 
programa GraphPad Prism (GraphPad 4.0 Software Inc, San Diego, CA, USA). Resultados e 
Discussão: Embasados em resultados preliminares de nosso grupo, propusemos estudar 
alterações comportamentais em larvas de zebrafish, sob efeitos de concentrações de Mn que 
induzem baixos ou nenhum evento toxicológico. De forma geral constamos uma diminuição da 
atividade total, para as concentrações mais altas, sugerindo um comprometimento das capacidades 
locomotoras. Adicionalmente e consistente com estudos prévios6,7, foi constatado preliminarmente 
que as larvas expostas a água-iso (controle) apresentaram preferência pelas áreas em vermelho e 
em menor escala o preto. Entretanto, as larvas expostas a espécies isoladas de Mn exibiram uma 
tendência pelo azul, diferente ao reportado quando expostas somente a água-iso6,7. As larvas 
expostas ao MnCl2 mantiveram uma propensão para o azul, entretanto as cores neutra, azul e 
vermelha foram as preferidas com a mesma frequência pelo grupo exposto ao Citrato de Mn(II). Em 
relação ao Citrato de Mn(III) houve uma maior preferência para azul e vermelho seguido em menor 
escala de preferência o amarelo e o neutro. Surpreendentemente, as larvas expostas à mistura de 
Mn(II)/ Mn(III) na presença de citrato, demonstraram uma tendência similar ao grupo controle. 
Adicionalmente, os padrões comportamentais identificados podem ser concentração-dependente. 
Conclusão: Este estudo demonstra que o manganês induz alterações neuro-cognitivas e 
locomotoras, dependendo da especiação química, o que pode auxiliar na compreensão do 
potencial papel desse metal essencial na indução de eventos neurotoxicológicos, quando 
exposições a concentrações acima dos requeridos fisiológicos. Isto também é pertinente, para o 
que pode ocorrer em organismos inferiores. 
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Introdução: Animais de pouca mobilidade são bastante susceptíveis às contaminações 
ambientais. Anêmonas Bunodosoma cangicum Corrêa 1964 vivem nas regiões entre-marés do 
litoral sul do Brasil e podem estar expostas a contaminantes. O cobre é um metal essencial que 
em altas concentrações pode se tornar tóxico; e uma das maneiras de toxicidade deste metal é 
através do aumento da quantidade de espécies reativas de oxigênio, que podem levar o 
organismo ao estresse oxidativo.  
Objetivo: Analisar a quantidade de espécies reativas de oxigênio geradas e possível dano de 
DNA em células de anêmonas Bunodosoma cangicum expostas ao cobre. 
Materiais e métodos: Uma cultura primária de células de anêmonas B. cangicum foi 
desenvolvida através do explante do disco podal. Após 3 dias de cultura, as células foram 
expostas ao cobre (sob a forma de CuCl2) nas concentrações de 0 (grupo controle), 7,8 (limite 
Resolução CONAMA 357/05, para águas salinas classe II) e 15,6 µg/L, por 6 e 24 horas. Após, as 
células tiveram analisadas a quantidade de espécies reativas de oxigênio (ROS) produzidas, 
através do método de H2DCF-DA com leitura da fluorescência por 2 horas, com intervalo de 5 
minutos entre cada; e dano de DNA através do ensaio cometa alcalino, onde a analise das 
imagens geradas foi feita através do programa Image J. 
Resultados e discussão: Para ROS, foi observado um aumento de 11,5% nas células expostas 
por 6 horas à concentração de 15,6 µg/L. Em 24 horas, houve aumento de 8% já em 7,8 
µg/L,chegando a 20% de diferença na concentração de 15,6 µg/L. Esse resultado é condizente 
com os estudos que demonstram que o cobre possui potencial de aumentar a quantidade gerada 
de espécies reativas de oxigênio. Quanto ao dano de DNA, o método empregado analisa o dano 
sob 3 aspectos: tamanho da cauda, percentual de DNA na cauda e momento da cauda (tamanho 
X porcentagem). O resultado encontrado mostra que este metal induz a quebras no DNA, pois 
houve um aumento significativo no dano em todos os aspectos, mas a porcentagem de DNA 
presente foi a mais considerável, onde em 6 horas foi observado o dobro e o quádruplo de DNA 
em 7,8 µg/L e 15,6 µg/L, respectivamente (em relação ao grupo controle). Já em 24 horas, em 7,8 
foi visto o dobro de DNA na cauda, e para 15,6 µg/L não houve número significativo de células 
para análise (cobre diminuiu o número de células, conforme resultados não mostrados). Esse 
resultado corrobora com outros trabalhos que mostraram que o cobre causa um aumento de ROS 
levando a danos na molécula de DNA. 
Conclusão: O cobre apresentou aumento nas quantidades de espécies reativas de oxigênio e 
dano à molécula de DNA. Portanto, este metal, mesmo dentro de limites permitidos por lei, causa 
estresse oxidativo em células de anêmonas B. cangicum. 
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Introdução: Organismos expostos a substâncias exógenas (xenobióticos) precisam ativar 
mecanismos para expulsar esses compostos. Com essa finalidade, existe uma família de 
proteínas que faz o bombeamento dos xenobióticos para fora das células – as proteínas ABC, 
com destaque para a glicoproteína-P (Pgp). Essa Pgp é responsável pelo fenótipo de resistência a 
múltiplos xenobióticos (MXR). Organismos de pouca mobilidade, como anêmonas, são bastante 
susceptíveis as contaminações do ambiente e precisam de mecanismos eficientes na depuração 
dos xenobióticos.  
Objetivo: Analisar o efeito da exposição ao cobre sobre a expressão do fenótipo MXR em 
anêmonas Bunodosoma cangicum Corrêa 1964, em modelos in vivo e in vitro. 
Materiais e métodos: Para a exposição in vivo, os animais foram expostos em recipientes 
acidificados, contendo 200 mL de solução. Para o experimento in vitro foi realizada cultura 
primária de células através de explante do disco podal, sendo a exposição ao metal feita no 3º dia 
de cultura. Tanto in vivo quanto in vitro, o tempo experimental foi de 24 horas, expondo a soluções 
de cobre (sob a forma de CuCl2) nas concentrações de 0 (grupo controle), 7,8 e 15,6 µg/L, 
ressaltando que 7,8 µg/L é o limite da resolução 357 do CONAMA (águas salinas classe II). Para 
análise da atividade de MXR, os animais e as células foram incubados com Rodamina B 10µM por 
2 horas e 60 minutos, respectivamente. Após, foram lavados e a fluorescência emitida foi medida 
por fluorímetro, sendo os dados normalizados por peso tecido (mg) quando in vivo e pelo número 
de células quando in vitro. 
Resultados e discussão: In vivo, a indução foi significativa apenas nos organismos expostos a 
15,6 µg/L, mostrando uma atividade 35% maior que o grupo controle. Já in vitro, houve uma 
indução da atividade MXR (cerca de 50%) nas células expostas a 7,8 µg/L, sem diferença 
significativa entre o grupo controle e aquelas expostas a 15,6 µg/L. Existem dados que mostram 
que metais podem em baixas concentrações estimular a defesa e em concentrações mais altas 
inibir (homersis), talvez a ausência de diferença em 15,6 µg/L seja que o mecanismo esteja 
começando um processo de inibição. Experimentos in vitro são utilizados para melhor 
compreender mecanismos de como o organismo se comporta como um todo, no entanto, 
costumam ser mais sensíveis que experimentos in vivo, como pode ser percebido neste 
experimento. 
Conclusão: O cobre tem a capacidade de estimular o mecanismo de defesa celular MXR, 
induzindo sua atividade tanto in vitro quanto in vivo, mesmo em baixas concentrações. 
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Introdução: O crescimento acelerado da indústria fez surgir diversos produtos químicos capazes 
de provocar impactos ambientais devido à falta de conhecimento prévio da toxicidade dos 
mesmos no meio em que são introduzidos¹. Todavia, muitos destes compostos são utilizados 
como conservantes em cosméticos e fármacos e ao serem lançados em corpos d’águas, podem 
acarretar diversas conseqüências como disfunção metabólica e efeitos toxicológicos2, 3, 4, 5 aos 
organismos, visto que nas estações de tratamento de esgoto não há um método específico capaz 
de eliminá-los totalmente. Entre estes conservantes estão os parabenos, alquil ésteres derivados 
do ácido p-hidroxibenzóico, cuja função é inibir o crescimento e proliferação de microorganismos6.   
Objetivo: Avaliar a toxicidade aguda do etilparabeno, propilparabeno, butilparabeno e 
benzilparabeno em tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) juvenis e machos, após 48 horas de 
exposição.  
Materiais e métodos: Os testes de toxicidade foram realizados separadamente para cada 
contaminante, seguindo o protocolo do EPA, EPA-821-R-02-012 e utilizando 10 animais para cada 
concentração. Cada peixe tinha o seu próprio aquário de volume 20 L. A concentração letal em 
que 50% dos indivíduos morreram (LC50) foi determinada a partir da exposição dos peixes a 5 
concentrações crescentes dos conservantes, considerando a de maior valor como 100% e as 
demais concentrações, 75%, 50%, 25% e 12,5%, calculadas em função da mesma. O valor 
estimado da LC50(48h) para os parabenos foi determinado de acordo com o método Trimmed 
Spearman-Karber utilizando o programa Spearman.  
Resultados e Discussões O valor da LC50 para as tilápias expostas ao etilparabeno foi de 24,08 
mgL-1, ao propilparabeno 17,34 mgL-1, ao butilparabeno 7,80 mgL-1 e ao benzilparabeno 7,98 mgL-

1, sendo que estes dois últimos compostos podem ser  considerados os mais tóxicos da classe. À 
medida que aumenta o comprimento da cadeia, aumenta a lipofilicidade destas substâncias que 
está relacionada com o coeficiente de partição octanol/água (Kow) das mesmas e 
consequentemente aumenta a toxicidade. Outro modo de ação tóxica também observada dos 
parabenos foi à narcose, ou seja, a perda temporária da consciência e da mobilidade. 
Conclusão: Estes dados indicaram que quanto mais lipofílico mais tóxico é o composto. Tais 
resultados permitiram um maior conhecimento sobre a toxicidade dos parabenos e seus efeitos 
nos organismos aquáticos e poderão auxiliar na compreensão de resultados obtidos em futuros 
estudos de campo, como em um monitoramento ambiental. (FAPESP 2012/00150-0) 
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Introduction: Screening for drugs of abuse is widely employed as part of forensic toxicology 
investigations. Biochip array technology enables the multiplex screening of drugs of abuse 
from a single sample, which increases the screening capacity and facilitates the testing 
process as only samples presenting positive test results require further assessment with 
confirmatory methods (GC-MS, LC-MS, LC-MS/MS, LC-DAD). 
Objective:This study reports the applicability of this technology to the simultaneous 
screening of drugs of abuse in a variety of specimens relevant in toxicological analysis.  
Material and methods: The biochip assays for drug testing are based on simultaneous 
competitive chemiluminescent immunoassays. The biochip represents the chemically 
activated solid-phase where the ligands are immobilised and stabilised defining microarrays 
of test sites and also the vessel where the reactions take place. The assays can be applied 
to the dedicated analysers Evidence and Evidence Investigator. The systems incorporate the 
software to process, report and archive the data generated.  
Results: One biochip array enables the simultaneous determination of amphetamine, 
barbiturates, benzodiazepines, buprenorphine, cannabinoids, cocaine metabolite 
(benzoylecgonine), MDMA, methadone, methamphetamine, opiates, phencyclidine and 
TCAs. On the Evidence analyser, the application to urine showed %agreement >83.3% with 
GC-MS. With another biochip array buprenorphine, fentanyl, opioids, ketamine, LSD, MDMA 
methaqualone, oxycodone and propoxyphene can be detected simultaneously. When these 
assays were applied to the Evidence analyser, the %agreement with GC-MS and LC-MS 
was >93.8%. On the Evidence Investigator analyser, the application of this technology to 
post-mortem specimens for the determination of barbiturates, benzodiazepines, methadone, 
opiates, opioids and oxycodone showed the following % agreement with GC-MS, LC-MS/MS 
and LC-DAD: in post-mortem blood 100% (barbiturates, benzodiazepines and oxycodone) 
93% (opiates), 87% (opioids) and 75% (methadone). In liver and urine: 100% (all the 
evaluated analytes). In psoas muscle 100% (barbiturates, benzodiazepines, opioids and 
oxycodone), 93% (opiates) and 80% (methadone). In vitreous humour: 100% (barbiturates, 
opiates, opioids, oxycodone), 81% (benzodiazepines) and 75% (methadone).  
Conclusion: Biochip array technology is applicable to the multiplex screening of drugs of 
abuse in a variety of specimens. A favourable agreement was found between the results 
obtained with this technology and the confirmatory methods. The multi-analytical approach 
increases the screening capacity and facilitates forensic toxicology investigations by 
reducing the time consumed as only positive screening test results require confirmation.  
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Introdução:  Óleos  essenciais  apresentam  atividade  antimicrobiana  já  comprovada, 
podendo  ser  utilizados  como  base  na  conservação  de  grãos,  alimentos  crus  e 
processados, entre outras aplicações.  Plantas da família Zingiberaceae,  como o açafrão 
(Curcuma longa L.), nativa do sudeste da Ásia tem longo histórico de uso terapêutico, 
com  ações  antibacterianas,  antifúngicas  e  antioxidante. Fungos  toxigênicos,  como  o 
Aspergillus flavus Link, apresentam distribuição mundial, e quando contaminam alimentos 
produzem  aflatoxinas,  metabólitos  secundários  altamente  tóxicos,  com  atividade 
mutagênica  e  carcinogênica  para  animais  e  o  homem.  Os  compostos  orgânicos 
aromáticos  e  os  óleos  essenciais  de  especiarias  são  responsáveis  por  atividades 
biológicas, os quais vem sendo aplicados para limitar o crescimento fúngico e também a 
produção de micotoxinas.
Objetivo: Buscar em bases de dados, artigos que avaliem a atividade antifúngica do óleo 
essencial de C. longa.
Materiais e métodos:  Foram realizadas buscas nas bases de dados  Science Direct e 
Food  Science  and  Technology  Abstracts  (Ovid)  usando  os  termos  antifungal  
activity,essential oil, tumeric, os critérios de seleção foram: artigos publicados nos últimos 
10 anos (2003-2013), artigos originais e que descrevessem principalmente a atividade 
antifúngica do óleo essencial de açafrão.
Resultados e Discussão: A base Science Direct apresentou 41 artigos, destes 6 foram 
selecionados.  Já  a base  Food Science and Technology Abstracts  (Ovid),  trinta  e  oito 
artigos foram  analisados  e  3  selecionados,  sendo  que  destes  dois  já  haviam  sido 
analisados na outra base de dados. Os artigos foram publicados a partir de 2005, sendo 
apenas dois estudos realizados no Brasil. Dentre os fungos toxigênicos analisados o  A. 
flavus foi o mais estudado. Os resultados obtidos mostraram que a atividade antifúngica 
do óleo de açafrão varia entre as espécies, bem como a escolha do solvente para a 
extração dos componentes e a parte da planta utilizada. A inibição na esporulação e na 
formação  de  aflatoxinas,  principalmente  de  AFB1,  foi  atribuída  a  diminuição  no 
crescimento fúngico, alteração no metabolismo de carboidratos e ação em enzimas chave 
para sua produção. No entanto, a composição do óleo obtido pode variar por diversos 
fatores, o que pode implicar na eficiência do mesmo.
Conclusão:  O óleo de  C. longa  demonstrou alterar a estrutura da parede celular dos 
fungos,  comprometendo assim seu  desenvolvimento.  O óleo  de  açafrão apresenta-se 
como alternativa para o uso de conservantes e fungicidas químicos.
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Introdução:As  fumonisinas  estão  entre  as  micotoxinas  mais  conhecidas, 
produzidas  em  alimentos  por  fungos  do  gênero  Fusarium,  como  o  F. 
verticillioides. Em geral fungos patogênicos e toxigênicos são controlados com 
aplicação de fungicidas sintéticos,  mas esses produtos apresentam elevada 
toxicidade e efeito residual, comprometendo a saúde de animais e do homem. 
Alguns fungos já apresentam resistência aos tratamentos convencionais, sendo 
necessárias  novas  substâncias  com  atividade  antifúngica  e  tratamentos 
alternativos  para  controlar  esses  micro-organismos.  Trabalhos  vêm  sendo 
desenvolvidos  com  óleos  essenciais  de  várias  espécies  vegetais,  pois 
apresentam atividades inseticida, bactericida e fungicida e baixa toxicidade.
Objetivo: Buscar em bases de dados, artigos que relatem o efeito inibitório de 
óleos essenciais (OE) em Fusarium verticillioides.
Materiais e métodos: Foram realizadas buscas nas bases de dados Science 
Direct  e  Food  Science  and  Technology  Abstracts  (Ovid)  usando  os  termos 
inhibitory  effect,essential  oil,  Fusarium verticillioides,  os  critérios  de  seleção 
foram: artigos com texto completo disponíveis, publicados nos últimos10 anos 
(2003-2013), originais e que avaliassem distintos OEs na inibição do Fusarium 
verticillioides.
Resultados e Discussão:  Na base  Science Direct,  6 artigos atenderam aos 
critérios  de inclusão e 5 na base  Food Science and Technology Abstracts  
(Ovid), sendo que 2 eram repetidos. Os artigos foram publicados a partir de 
2004, produzidos a maior parte na Ásia, somente 1 estudo foi  realizado no 
Brasil,  todos  publicados  em  revistas  internacionais.  Foram  analisados  os 
efeitos de vários OEs, predominantemente extraídos por  hidrodestilação em 
Clevenger de diferentes partes das plantas,  sendo mais utilizado as folhas, 
secas ou frescas, e rizoma. Os OEs que apresentaram maior concentração de 
eugenol em sua composição foram os mais eficientes para o controle de  F. 
verticillioides.  Foram observados redução de até  100% do desenvolvimento 
micelial  e  quando  avaliada  a  produção  de  FB1  por  HPLC,  esta  mostrou 
reduções siginificativas. Destacaram-se os OEs de Zingiber officinale, Pimenta 
dióica,  Zataria  multiflora,  Ocimum  gratissimum  L. e  Illicium  verum,  as 
concentrações inibitórias variaram conforme o óleo.
Conclusão: Óleos essenciais podem ser alternativos aos fungicidas sintéticos 
para prevenir ou controlar o ataque de fungos  patogênicos e toxigênicos e a 
presença  de  micotoxinas  em  alimentos,  pois  existe  uma  relação  entre  os 
efeitos  inibidores  de  Oes  sobre  o  crescimento  fúngico  e  a  produção  de 
micotoxinas.
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Introdução: A clozapina é o antipsicótico de primeira escolha no tratamento da esquizofrenia 
refratária, porém, seus efeitos adversos graves limitam seu uso. As complicações associadas ao 
uso de clozapina tornam necessária a utilização de uma forma farmacêutica capaz de reduzir 
efeitos indesejáveis. As nanopartículas têm sido consideradas potenciais carreadoras para uma 
distribuição controlada e sítio-específico de drogas.  

Objetivo: O objetivo desse trabalho foi avaliar o dano genético ao DNA através do ensaio cometa 
e teste de micronúcleo em ratos Wistar submetidos ao tratamento com nanossistemas contendo 
clozapina.  
Materiais e Métodos: O estudo foi constituído de oito grupos, os animais foram tratados e 
divididos nos seguintes grupos: solução salina 0,9%, solução de clozapina livre 25 mg/kg, 
nanossistemas contendo clozapina sem revestimento 25 mg/kg, nanossistemas contendo 
clozapina com quitosana ou polietilenoglicol como revestimento 25 mg/kg, nanossistemas sem 
fármaco sem revestimento e nanossistemas sem fármaco com quitosana ou polietilenoglicol como 
revestimento. Os animais receberam as formulações uma vez ao dia, via intraperitoneal, durante 
sete dias consecutivos e eutanasiados no oitavo dia. Foram realizadas as análises de ensaio 
cometa e teste de micronúcleo após o tratamento para avaliar o dano no material genético DNA. 
Resultados e Discussão: Ao final do tratamento de sete dias, o ensaio cometa revelou que a 
clozapina livre é capaz de induzir o efeito genotóxico, por sua vez o tratamento com 
nanossistemas mostrou uma diminuição significativa (p<0,05) no dano genético ao DNA. Quanto 
ao teste do micronúcleo, houve um aumento significativo na frequência de micronúcleos no grupo 
clozapina livre. A avaliação do micronúcleo nos grupos que receberam nanossistemas contendo 
clozapina demonstrou que o grupo tratado com nanopartículas sem revestimento teve uma 
pequena diminuição no parâmetro avaliado, enquanto que os grupos que receberam 
nanopartículas com diferentes tipos de revestimento tanto quitosana quanto polietilenoglicol 
tiveram uma diminuição significativamente maior em relação ao tratamento controle. 
Conclusão: Tais resultados apontam que a clozapina pode causar prejuízo ao material genético, 
porém quando vinculada a diferentes nanossistemas é capaz de atenuar os efeitos nocivos da 
droga, tornando-a mais segura aos pacientes. Porém, mais estudos controlados com amostras 
maiores são necessários para avaliar a eficiência e segurança dos nanossistemas contendo 
clozapina. 
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Introdução: Evidências têm demonstrado que alguns alimentos, além de suas 
propriedades nutritivas básicas, produzem efeitos metabólicos e fisiológicos no 
organismo humano, podendo ser benéficos para a saúde. Entre esses alimentos 
funcionais se destaca a semente de linhaça (Linum usitatissimum L.), a qual tem 
demonstrado reduzir o dano oxidativo a lipídios, proteínas e ao DNA. A Síndrome 
Metabólica (SM) é uma condição caracterizada por um desequilíbrio generalizado no 
metabolismo, sendo demonstrado em muitos estudos que esses pacientes 
apresentam dano oxidativo aumentado. Objetivo: Avaliar os efeitos da semente de 
linhaça sobre o dano oxidativo a lipídios, proteínas e DNA em pacientes com SM. 
Material e Métodos: Foram selecionados 24 voluntários com idade média de 45 anos e 
divididos em dois grupos de 12 componentes cada, sendo um composto por pacientes 
com SM e outro por indivíduos saudáveis (controle). Os voluntários receberam 
alíquotas de 40g de linhaça dourada in natura para uso diário e orientação de como 
utilizá-la, por um período de vinte e oito dias. Foram realizadas coletas de sangue 
venoso dos voluntários após jejum de 12 horas para realização das técnicas de 
TBARS, carbonilação de proteínas, ensaio cometa e teste do micronúcleo através de 
técnicas padronizadas, antes e após o tratamento. Resultados e Discussão: Após 28 
dias de suplementação com a semente de linhaça dourada observou-se uma redução 
estatisticamente significativa (p<0,05) nos níveis de TBARS e na carbonilação de 
proteínas tanto nos indivíduos do grupo controle quanto nos pacientes com SM. Não 
foram observados resultados estatisticamente significativos no ensaio cometa e no 
teste do micronúcleo. Os resultados encontrados estão de acordo com outros estudos 
realizados em humanos e modelos animais que demonstraram redução no dano 
oxidativo a lipídios e proteínas. Acredita-se que essa proteção contra o dano oxidativo 
seja devido à alta quantidade de compostos polifenólicos presentes na semente de 
linhaça. Conclusão: Os resultados apresentados demonstram que a ingestão de 
semente de linhaça dourada durante vinte e oito dias é capaz de reduzir o dano 
oxidativo a lipídios e proteínas tanto em indivíduos saudáveis quanto em pacientes 
com SM, podendo ser útil na prevenção de complicações decorrentes deste distúrbio. 
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Introdução: As regiões costeiras sofrem uma intensa pressão antrópica, como urbanização, 
industrialização e atividades portuárias. Estas atividades produzem efluentes ricos em metais, 
levando a um aumento em seus níveis nos corpos hídricos. As descargas de efluentes alteram a 
composição química dos compartimentos bióticos e abióticos do meio aquático¹. Os metais podem 
se acumular nos organismos e são transferidos a todos os níveis da cadeia trófica, desta forma o 
monitoramento dos níveis de metais nas regiões costeiras possui grande importância, não apenas 
para proteger os organismos aquáticos como a saúde humana. Objetivo: Avaliar a variação 
espaço-temporal de metais pesados na coluna d’água, na região ao entorno do Porto de São 
Francisco do Sul – SC. Materiais e Métodos: O Porto de São Francisco do Sul está situado na 
Baia da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina. Os dados foram obtidos a partir da empresa 
Caruso Jr. Estudos Ambientais e Engenharia. Foi realizada uma coleta de água nos meses de 
janeiro, abril, julho e outubro de 2009, a 1m da superfície, com o auxilio de uma garrafa de Van 
Dorn, em 3 pontos ao  entorno do porto e 1 ponto controle ao norte da ilha do Alvarenga. Os 
métodos de análise dos metais seguiram as recomendações de APHA (2001)². As análises 
estatísticas foram realizadas no programa Statistica 8, usando ANOVA e Teste de Tukey.  
Resultados e Discussão: Os 3 pontos ao entorno do porto não apresentaram diferenças 
significativas de concentração entre si e desta forma foram tratados como sendo um único ponto 
(Ponto 1). As concentrações de alumínio variaram significativamente na avaliação espaço-
temporal (p=0,0012) no mês de janeiro, comparando com os demais meses. Suas concentrações 
oscilaram entre 0,071 mg/L a 0,735 mg/L. As concentrações de níquel não variaram 
significativamente (p=0,1755) na avaliação espaço-temporal e suas concentrações oscilaram 
entre 0,01 mg/L a 0,53 mg/L.  As concentrações de cobre também não apresentaram variação 
espaço-temporal (p=0,8358) e suas concentrações variaram de 0 mg/L a 14 mg/L. A resolução 
CONAMA 357/2005³ estabelece limites de 0,1 mg/L para o alumínio, 0,025 mg/L para o níquel e 
0,005 mg/L para o cobre, desta forma todos os metais apresentarem-se fora dos limites 
preconizados pela resolução, sendo possível que os níveis de cobre encontraram-se mais 
elevados decorrente da decomposição das tintas dos cascos dos navios. Conclusão: Pode-se 
verificar que apenas o alumínio variou espaço-temporalmente no mês de janeiro, os demais 
metais não apresentaram variações espaço-temporal. Todos os metais analisados tiveram seus 
valores acima dos limites permitidos pela Resolução CONAMA 357/2005³, para classificação de 
águas salobras classe 2. 
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Introdução: As atividades operacionais do Porto de São Francisco do Sul ocorrem no estuário da 
Baia da Babitonga e podem alterar a qualidade das águas superficiais nos seus aspectos físico-
químicos. As atividades antrópicas podem elevar as concentrações de metais pesados a níveis 
mais altos dos encontrados no ambiente originalmente. Os metais podem se acumular nos 
compartimentos ambientais, afetando também a biota. Vários fatores influenciam no acúmulo dos 
metais pesados nos tecidos da biota aquática, o fator de maior importância é a exposição dos 
organismos a altas concentrações desses metais, através da água, sedimento e alimento¹. Assim 
o estudo da contaminação das águas de áreas costeiras tem grande importância, uma vez que ela 
é principal fonte de proteína animal de origem marinha e renda para uma grande parte da 
população destas áreas, tornando-se a principal via de transferência de metais pesados para a 
população humana². Objetivo: Avaliar a variação espaço-temporal dos metais cromo, mercúrio e 
ferro na coluna d’água, na região ao entorno do Porto de São Francisco do Sul – SC. Materiais e 
Métodos: O porto localiza-se na Baía da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina. As coletas de 
água foram realizadas nos meses de janeiro, abril, julho e outubro de 2009, a 1 m da superfície, 
em 3 pontos ao entrono do porto e 1 ponto controle, totalizando 4 coletas. Os métodos de análise 
dos metais seguiram as recomendações de APHA (2001)³. As análises estatísticas foram 
efetuadas no programa Statistica 8, usando  ANOVA e Teste de Tukey. Resultados e Discussão: 
Os 3 pontos ao entorno do porto não apresentaram diferenças significativas de concentração 
entre si, sendo considerados então um único ponto (Ponto 1). As concentrações de cromo não 
variam significativamente na avaliação espaço-temporal (p=0,0712), oscilando entre 0 mg/L e 0,01 
mg/L. As concentrações de mercúrio não variaram significativamente na avaliação espaço-
temporal (p=0,0712), oscilando entre 0 mg/L  e 0,001 mg/L. As concentrações de ferro não 
variaram significativamente na avaliação espacial. Na temporal, os valores foram 
significativamente (p=0,000001) mais altos nos meses de abril e julho em relação a janeiro e 
outubro, com concentrações variando entre 0,064 mg/L e 12,589 mg/L. Comparando com os 
valores permitidos pela Resolução CONAMA 357/20054, observou-se que os metais ferro e 
mercúrio estavam acima do permitido (0,05 mg/L e 0,0002 mg/L, respectivamente). Conclusão: 
Pode-se verificar que o ferro apresentou variação significativa apenas temporalmente, e os 
demais metais não apresentaram nenhum tipo de variação. Apenas o cromo está dentro dos 
limites permitidos (0,05 mg/L) pela Resolução CONAMA 357/20054 para águas salobras classe 2. 
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Introdução: A contaminação por endotoxinas em dispositivos médicos pode ser considerada um 
grave problema de saúde pública podendo causar febre e até a morte. A legislação específica e 
as Farmacopeias recomendam que o controle da qualidade deva ser efetuado através dos testes 
de esterilidade, endotoxina bacteriana e pirogênio em coelhos através da análise do eluído, 
entretanto, as Farmacopeias diferem quanto ao modo de extração.  
Objetivo: Verificar se os métodos de extração de contaminantes descritos nas Farmacopeias 
Americana (FA) e Europeia (FE) são eficazes quanto à recuperação de endotoxina do material 
plástico.  
Métodos: Foi realizado um levantamento dos testes de esterilidade, pirogênio e de endotoxina em 
dispositivos médicos registrados no Sistema de Gerenciamento de Amostras (SGA) do INCQS no 
período de 1995 a 2010. Posteriormente, seringas foram preenchidas com soluções de LPS de E. 
coli 055:B5 e colocadas em estufa a 37°C por 72 horas p ara evaporação do diluente. Método FA: 
foram contaminadas 3 seringas para cada concentração de LPS (50, 250 e 500 UE/mL) além do 
controle negativo. As seringas foram rinsadas com 50 mL salina apirogênica, mantidas a 37°C por 
1 hora. Método FE: foram contaminadas 3 seringas para cada concentração de LPS (3, 9 e 30 
UE/mL) além do controle negativo. Em seguida, as seringas foram preenchidas em 3 mL de salina 
apirogênica, mantidas a 37°C por 2 horas. A dosagem  de endotoxina nos eluídos foi realizada 
pelo método do LAL cromogênico. 
Resultados e Discussão: A consulta à base de dados demonstrou que foram analisados 613 
dispositivos médicos, dos quais 511 eram de uso intravenoso e 102 de outros tipos. Dos 511 
dispositivos de uso intravenosos analisados cinco foram insatisfatórios no teste de pirogênio. 
Destes, três amostras foram satisfatórias no teste de esterilidade e duas não foram realizadas. 
Pela FA, não houve recuperação na concentração de 1 UE/mL, na de 5 UE/mL houve 
recuperação de 50% e na de 10 UE/mL a recuperação foi de 52% do total do LPS contaminado. 
Seguindo a FE, nas concentrações de 1 UE/mL e 3 UE/mL, não houve recuperação da 
endotoxina, enquanto que em 10 UE/mL, houve uma recuperação de 70%.  
Conclusão: Os resultados sugerem que estes métodos de extração não são eficazes, uma vez 
que mostram que é necessário, pelo menos, o dobro da contaminação referente à concentração 
limite de endotoxina que causa febre no Homem para que seja detectada nas seringas. Isto pode 
acarretar um risco ao paciente, uma vez que um produto contaminado pode apresentar resultado 
falso negativo.  
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Introdução: A cocaína apreendida encontra-se, em sua grande maioria, misturada a aditivos 
conhecidos como adulterantes e diluentes antes de ser embalada e comercializada.  
Objetivo: Com a finalidade de desenvolver uma ferramenta que auxilie na obtenção de um perfil 
para cocaína de apreensão, foi utilizada a espectroscopia Raman juntamente com a quimiometria 
para classificação de amostras reais de cocaína de acordo com o aditivo presente. Para isso, foi 
empregado o algoritmo dos mínimos quadrados parciais para tratamento de dados de natureza 
multivariada (espectros Raman). 
Materiais e métodos: Para realização da análise multivariada, foram preparadas 3 classes 
distintas contendo 15 amostras cada uma, totalizando 45 misturas constituídas por cocaína, um 
tipo de adulterante (cafeína, lidocaína ou benzocaína) e amido como diluente. Os espectros 
Raman das misturas foram coletados em um microespectrômetro Raman dispersivo com laser de 
íons de argônio (λ = 514 nm), objetiva com aumento de 10x e o espalhamento Raman coletado 
em um ângulo de 180°. Para cada amostra foram coletados 10 espectros entre 200 e 1800 cm-1 
com tempo de exposição de 3 segundos e 3 repetições por janela espectral. A construção do 
modelo matemático, utilizando o método quimiométrico PLS-DA, foi conduzida em três etapas: 
calibração, validação e previsão. Os espectros Raman foram manipulados utilizando o programa 
MATLAB 7.5.0 (R2007b) juntamente com o programa PLS-Toolbox 4.21. Ao final, amostras reais 
de cocaína apreendidas foram empregadas para avaliar a capacidade de previsão do modelo 
construído. 
Resultados e Discussão: O modelo de análise multivariada construído, baseado no método PLS-
DA e nos espectros Raman adquiridos, não apresentou erro de classificação para as 45 misturas 
sintéticas (amostras utilizadas para a fase de calibração e validação), classificando-as em três 
classes distintas: classe A, B e C. A classe A, composta por amostras que possuem cocaína, 
cafeína e amido. A classe B, composta por amostras que possuem cocaína, lidocaína e amido 
enquanto que a classe C, composta por amostras que possuem cocaína, benzocaína e amido. 
Além disso, este modelo apresentou valores de sensibilidade e especificidade próximos de 1 
(cerca de 100%) para todas as classes.  
Conclusão: A espectroscopia Raman juntamente com o método quimiométrico PLS-DA fornecem 
uma interessante alternativa como metodologia de triagem em diversos laboratórios de perícia 
para identificação preliminar das substâncias presentes em amostras de cocaína apreendidas. 
Além disso, a espectroscopia Raman permite a realização de uma análise rápida e não destrutiva, 
garantindo a integridade da amostra que poderá ser novamente analisada. 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecimentos: Os autores agradecem a CAPES pelo incentivo e apoio financeiro a pesquisa. 



DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DROGAS DE ABUSO EM 
CABELOS/PELOS POR GC-MS/MS UTILIZANDO O MONITORAMENTO SELETIVO DE 

REAÇÕES (SRM) 
 

CARDOSO JÚNIOR, A.1; GOULART, A.L.M.1; MARQUES, P.C.1; PEREIRA, R.S.1; 
FERNANDES, M.S.B.1; ALONSO, F.O.M.1; SABINO, B.D.1 

 
1Contraprova Análises, Ensino e Pesquisas Ltda., Niterói - Rio de Janeiro, Brasil 

Av. Rui Barbosa, 136 – loja 206 – São Francisco – Niterói – Rio de Janeiro – Brasil – CEP: 
24.360-440. 

 
Introdução: Neste estudo, foi desenvolvido um método de análise de drogas em 
cabelos/pelos empregando a técnica de Cromatografia a Gás acoplada a Espectrometria de 
Massa em tandem (GC-MS/MS). Para isso, uma técnica de varredura conhecida como SRM 
(do inglês, Single Reaction Monitoring) foi utilizada com a finalidade de realizar o 
monitoramento da fragmentação de íons precursores de diversas substâncias que 
contemplam as principais classes de interesse toxicológico: derivados da cocaína (cocaína, 
benzoilecgonina e cocaetileno), derivados canabinóides (Δ9-tetraidrocanabinol, canabinol, 
canabidiol e 11-nor-9-carboxi-tetrahidrocanabinol), derivados opióides (codeína, morfina, 6-
monoacetilmorfina) e fenciclidina. 
Objetivo: Análise de drogas de abuso em matriz de cabelo empregando procedimento de 
extração em metanol e hidrólise básica, seguido por análise em GC-MS/MS e 
monitoramento por SRM para fins de exame toxicológico. 
Materiais e Métodos: Um pool de cabelos “brancos” (livre de drogas) foi fortificado com 
soluções-padrão dos analitos descritos acima para fornecerem concentrações dentro dos 
valores recomendados pelo compêndio harmonizado para análise de drogas em cabelo 
publicado pela SOHT (Society of Hair Testing). Em seguida, o pool de cabelos preparado foi 
submetido a dois procedimentos distintos: o primeiro consistia na extração em metanol (para 
a extração de todos os analitos, com exceção dos derivados canabinóides); enquanto que o 
segundo consistia em realizar uma hidrólise básica para dissolução completa da matriz para 
análise dos derivados canabinóides. Após cada uma destas etapas, os extratos 
correspondentes foram submetidos à extração em fase sólida (SPE) seguido pela análise 
por GC-MS/MS. Com a finalidade de aumentar a capacidade de detecção do método, foi 
utilizada uma varredura por SRM. Para isso, foram selecionadas duas transições distintas 
para cada analito, permitindo uma identificação inequívoca das substâncias analisadas. 
Resultados e discussão: O método desenvolvido apresentou boa recuperação (superior a 
80%) tanto para extração em metanol de derivados da cocaína, opióides e fenciclidina, 
como na recuperação de derivados canabinóides ao se utilizar a hidrólise básica. Além 
disso, o método também apresentou-se com precisão adequada (repetibilidade e precisão 
intermediária). Com a metodologia desenvolvida para análise de drogas de abuso em 
cabelos/pelos utilizando a técnica de GC-MS/MS com varredura por SRM foi possível a 
identificação destas substâncias em níveis de limites de detecção estabelecidos pela SOHT. 
Conclusão: O método desenvolvido no presente estudo apresentou-se capaz de analisar 
diferentes classes de drogas de abuso em matriz de cabelo de modo eficiente atendendo as 
exigências internacionais. 
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Introduction: Diuron (3-(3,4-Dichloropenyl)-1,1-dimethylurea) is a herbicide classified 
by the  SEPA as “probably carcinogenic to humans”. Scanning Electron Microscopy 
(SEM) has been used by our group to identify urothelial proliferative changes in the 
male Wistar rats exposed to diuron. Chronic exposure to diuron (> 15 weeks) results in 
exfoliative necrosis followed by urothelial regenerative hyperplasia; however, there are 
not conclusive results about the early changes induced by exposure to this herbicide. 
In a previous study, male Wistar rats exposed to diuron 2500 ppm during 7 days didn’t 
presente alterations on the urothelial cells. However, another study using the same 
dose and exposure period, seemed to induce cellular swelling and appearance of the 
so-called “swollen cells” meaning early adverse effect of diuron in the urothelium. At 
first, these differences were thought be related to different fixatives used in the bladder. 
Objective: To determine by SEM, the influence of Bouin and glutaraldehyde fixatives 
in detecting early chemically induced changes by Diuron in the urothelium of male rats. 
Material and Methods:This study was approved by the local Committee for Ethics in 
Animal Experimentation (Protocol nº 928/2012). 42 male Wistar rats were allocated in 3 
groups: control (basal diet), sodium saccharin (NaSac) 7,1% (positive control) and 
diuron 2500 ppm, fed for 7 days by diet. One hour before the euthanasia, 
bromodeoxyuridine (BrdU) (120 mg/kg body weight) was injected i.p. to determine cell 
proliferation by labeling index (LI). The animals were anesthetized with a mixture of  
Ketamine75mg/kg and xylazine10 mg/kg i.p. Urinary bladders were fixed with Bouin or 
glutaraldehyde, processed to SEM and to histological analysis to identify citotoxicity 
and proliferative changes in the urothelium, respectively. The immunohistochemistry 
was only viable and performed in the samples fixed with Bouin. The kidneys, livers and 
spleens were also removed and weighted. Results: The rats exposed to Diuron and 
NaSac showed significative differences on the absolute and relative weights of kidney, 
liver and spleen when compared to control. For both fixatives, histological analysis and 
SEM of the urinary bladders revealed no significant difference in incidence of urothelial 
lesions among the groups. By SEM analysis, Diuron group showed presence of 
“swollen cells” in the urothelium for both fixatives. Although, numerically increased, the 
labeling index there was not significant different among the groups. Conclusion: This 
study documented by SEM, the presence of swollen cells, on the urothelium of Diuron-
fed group, as early changes, independently of the used fixatives. Histological changes 
and increasing of LI were not detected at seven days of exposition. 
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Introdução: O ácido valpróico (AV) é um fármaco amplamente monitorado, com uma faixa 

terapêutica consensual de 50 a 100 µg mL-1. A análise cromatográfica de AV é dificultada pela 

sua elevada volatilidade e comportamento cromatográfico inadequado na maioria das fases 

estacionárias apolares empregadas em cromatografia a gás (CG). Desta forma, o objetivo 

deste estudo é desenvolver e validar um micrométodo para determinação de AV em soro 

utilizando CG associada a espectrometria de massas (EM), com o uso de uma coluna polar e 

sem etapa de evaporação de solvente na preparação da amostra. Métodos: As amostras 

foram preparadas por extração líquido-líquido, conforme a seguir: Em microtubo foram 

adicionados 100 µL de plasma, 50 µL da solução de padrão interno (ácido ciclohexeno 

carboxílico em acetonitrila, 500 µg mL-1), 20 µL de ácido acético glacial e 300 µL de acetato de 

butila, seguido de homogeneização e centrifugação. Uma alíquota de 1 µL do extrato foi 

injetada no CG no modo sem divisão de fluxo. O injetor foi mantido a 250 °C. A separação 

cromatográfica foi realizada em um coluna DB-WAX (25 m x 0,25 mm, 0,25 µm), com fluxo 

constante de hélio a 1 mL min-1. A coluna foi mantida a 80 °C por 2 min, com aumento de 40 °C 

min-1 até 250 °C, por 2 min. O tempo total de análise cromatográfica foi 8,25 min. Os íons 

monitorados do AV foram 102 (quantificação), 73 e 115 (qualificação). Os íons monitorados do 

PI foram 81 (quantificação), 108 e 126 (qualificação). O método foi calibrado entre 5 e 250 µg 

mL-1. Os ensaios de validação incluíram a avaliação da especificidade, modelos de calibração, 

precisão e exatidão. Resultados: Os tempos de retenção foram 5,65 e 6,54 para o AV e PI, 

respectivamente.  Não foram identificados interferentes em 10 soros provenientes de indivíduos 

não usuários de AV. Foi empregado um modelo de regressão com 1/x2 como fator ponderal. O 

limite inferior de quantificação foi de 1 µg mL-1. A precisão inter-ensaios foi de 2,3 a 8,5%. A 

precisão inter-ensaios foi de 1,67 a 4,95%. A precisão intra-ensaios foi de 1,74 a 9,45. A 

exatidão foi de 95,66 a 118%. O método foi aplicado a 20 amostras clínicas, as quais 

apresentaram concentrações entre 1,5 e 156,8 µg mL-1. Discussão e conclusões: A 

preparação de amostras de soro para análise por CG-EM frequentemente inclui uma etapa de 

evaporação dos extratos orgânicos. A adequada simetria dos picos cromatográficos do AV e a 

elevada sensibilidade da EM permitiram a determinação sensível, precisa e exata de AV em 

soro de forma rápida e sem necessidade de concentração do extrato. Desta forma, o 

micrométodo desenvolvido, devido a sua rapidez de execução e desempenho analítico, pode 

ser utilizado clinicamente no monitoramento terapêutico de AV.  

 



DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO VALPRÓICO EM MANCHAS DE SANGUE SECO EM PAPEL 
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Introdução: O ácido valpróico (AV) é um fármaco amplamente utilizado no tratamento da 

epilepsia e transtornos do humor, com uma faixa terapêutica consensual de 50 a 100 µg mL-1. 

Uma alternativa recente para o monitoramento terapêutico (MT) de fármacos é o emprego de 

manchas de sangue seco em papel (MSS), que podem ser facilmente obtidas e transportadas. 

Objetivo: Desenvolver e validar um método sensível para determinação de AV em MSS.  

Materiais e Métodos: As amostras foram preparadas através da adição de sangue total a 

papel Whatman 903. Uma MSS com 6 mm de diâmetro (contendo 12 µL de sangue) foi 

transferida para microtubo de polipropileno e adicionada de 200 µL da solução de extração 

(acetonitrila: metanol, 3:1) contendo padrão interno (ácido ciclohexenocarboxílico 50 µg mL-1). 

Após 1 h em banho ultrassônico, 100 µL da solução foram transferidos para um vial e uma 

alíquota de 1µL do extrato foi injetada no CG no modo sem divisão de fluxo. O injetor foi 

mantido a 250 °C. A separação cromatográfica foi realizada em um coluna DB-WAX (25 m x 

0,25 mm, 0,25 µm), com fluxo constante de hélio a 1 mL min-1. A coluna foi mantida a 80 °C por 

2 min, com aumento de 40 °C min-1 até 250 °C, por 2 min. O tempo total de análise 

cromatográfica foi 8,25 min. Os íons monitorados do AV foram 102 (quantificação), 73 e 115 

(qualificação). Os íons monitorados do PI foram 81 (quantificação), 108 e 126 (qualificação). O 

método foi calibrado entre 5 e 250 µg mL-1. Os ensaios de validação incluíram a avaliação da 

especificidade, modelos de calibração, estabilidade de bancada, precisão e exatidão e 

estabilidade em diferentes temperaturas.  

Resultados e Discussão: Os tempos de retenção foram 5,65 e 6,54 para o AV e PI, 

respectivamente.  Não foram identificados interferentes em 10 MSS provenientes de indivíduos 

não usuários de AV. Considerando a heterocedasticidade dos dados de calibração, foi 

empregado um modelo de regressão com 1/x2 como fator ponderal. Os extratos foram estáveis 

por 12 horas no autoamostrador do CG. O limite inferior de quantificação foi de 5 µg mL-1. A 

precisão inter-ensaios foi de 2,3 a 8,5%. A precisão intra-ensaios foi de 2,7 a 10,2%. A exatidão 

foi de 97,3 a 104,2%. O AV foi estável em MSS mantidas a 4, 24 e 45 °C durante 21 dias. O 

limite de quantificação, mesmo considerando pequena quantidade de amostra utilizada, foi 10 

vezes menor do que o limite inferior da janela terapêutica do AV.  

Conclusão: Pela primeira vez é descrito um método para determinação de AV em MSS. 

Considerando as características de desempenho do método e a elevada estabilidade do AV em 

MSS, é viável a obtenção de MSS em ambientes clínicos ou domiciliares e seu transporte e 

armazenamento em condições sem refrigeração, por até três semanas. 
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Introdução: O processo de avaliação do risco relacionado a substâncias químicas é utilizado no 
âmbito da segurança alimentar para a saúde humana, visto que diversas substâncias podem estar 
presentes nos alimentos para consumo humano. Tradicionalmente, autoridades de diversos 
países recomendam limites máximos aceitáveis dessas substâncias nos alimentos, que são 
obtidos durante o processo de avaliação do risco. A Ingestão Diária Aceitável (IDA) é um exemplo 
desse tipo de limite máximo, que representa o nível de ingestão diária de uma determinada 
substância presente em alimentos com nenhum risco da ocorrência de efeitos adversos. Nesse 
contexto, a IDA é determinada considerando o entendimento científico da toxicidade da 
substância, obtido nos estudos de toxicidade em animais de experimentação, com a incorporação 
de fatores de segurança. Os fatores de segurança são ajustes numéricos utilizados para tornar 
possível a extrapolação de uma dose que não causa efeitos adversos em animais para um nível 
de exposição seguro para a população humana, considerando principalmente as diferenças entre 
as espécies e as diferenças de sensibilidade dentro da espécie humana. De acordo com 
recomendações internacionais, diversos critérios devem ser observados na seleção dos 
parâmetros utilizados para determinação da IDA. 

Objetivo: O objetivo geral foi realizar uma análise crítica dos valores de IDA estabelecidos para 
praguicidas no Brasil, em relação às IDAs estabelecidas para os mesmos praguicidas pela 
Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura / Organização Mundial de 
Saúde (FAO/OMS), na Europa e nos Estados Unidos (EUA), considerando os parâmetros 
utilizados (NOAEL, espécie animal, duração do estudo toxicológico, endpoint e fatores de 
segurança), e suas implicações na avaliação do risco para a saúde humana quando da ingestão 
de resíduos de praguicidas em alimentos. 
Materiais e Métodos: A metodologia foi a pesquisa bibliográfica para realização de estudo 
comparativo das IDAs estabelecidas para os mesmos praguicidas no Brasil, nos EUA, na Europa 
e pela FAO/OMS, assim como dos parâmetros utilizados para o estabelecimento dessas IDAs. 
Resultados e Discussão: A avaliação das IDAs de 65 praguicidas mostrou que não existe uma 
harmonização entre as agências na determinação desse valor, assim como dos parâmetros 
utilizados no seu estabelecimento. Além disso, foi realizada uma avaliação do risco para a saúde 
humana decorrente da exposição pela dieta a 10 praguicidas selecionados. Nesta avaliação, a 
ingestão potencial dos resíduos desses praguicidas foi comparada com a IDA. Para obtenção da 
ingestão potencial de resíduos, considerou-se o Limite Máximo de Resíduo (LMR)1, que é definido 
como a quantidade máxima legalmente aceita de resíduos de praguicidas em alimentos no Brasil, 
e a quantidade consumida do mesmo alimento no Brasil, que foi obtida utilizando-se os dados de 
aquisição e consumo alimentar gerados pela Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-20092,3. 
Essa avaliação mostrou que a exposição da população às mesmas quantidades de resíduos pode 
resultar em riscos distintos para os mesmos praguicidas, dependendo da IDA selecionada. Essas 
divergências são atribuídas a diferenças no julgamento científico entre as agências, levando a 
determinação de IDAs distintas para os mesmos praguicidas, que podem gerar diferenças 
significativas na atribuição de segurança para a população. 
Conclusão: Os resultados mostraram que a IDA não deve ser considerada um limite absoluto de 
exposição, acima do qual a população exposta vai necessariamente estar sujeita a ocorrência de 
efeitos tóxicos. Por esse motivo, esse limite não deve ser utilizado como único fator para a tomada 
de decisão para regulamentação pelas agências, sendo que, durante o gerenciamento do risco, 
outros fatores relevantes devem ser também considerados, como o contexto sócio-econômico e 
político dos países e a relação risco-benefício do praguicida em questão. 
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Introduction: The main source of water supply to use in both human, agricultural, and 
industrial activity, comes of the watersheds throughout of the Brazilian territory. An 
important aspect related to main Brazilian rivers is connected to amount of pollutants 
received from them effluents, mainly those that cross urban areas. In this case, the 
main sources of contamination are urban sewage without treatment, sanitary landfill, 
pesticides, mining, and industrial waste. Objective: The goal of this study was evaluate 
lmnological parameters of water samples collected from Arroio Salso I, Uruguaiana 
municipality (RS), which cross an area that received agricultural and urban wastes. 
Materials and methods: The analysis of eight samples collected was performed by 
multi-unit parameter of water quality Hanna Instruments® – MODEL HI9828 to 
evaluate: pH, O2 dissolved, conductivity, resistivity, temperature, salinity and 
atmosphere pressure; The contents of ammonia and nitrite also were evaluated using 
laboratorial kit - Alfakit®. Results and discussion: The parameters of conductivity, 
resistivity, O2 dissolved were altered, when the first was above and the others under of 
levels recommended by CONAMA (National Council of Environment). The parameters 
of conductivity, resistivity, O2 dissolved were altered, when the first was above 100 µS 
and the others under of levels recommended by CONAMA (National Council of 
Environment), ie, minor than 10 MΩ/cm and 5 mg/L, respectively. The conductivity and 
resistivity observed in water samples reflect the presence of high concentration of solid 
pollutants. On the other hand, the low index of O2 dissolved reflect the activity of 
aerobic microorganisms (data not show), corroborating with the low quality of water. 
Conclusion: These data suggest that the water samples from Arroio Salso I assessed 
do not fit with the recommendation of agency of government control.   
 
keywords: Aquatic Contamination, Limnology, Uruguai River Watershed. 
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Introdução: O glifosato é  um herbicida pós-emergente de amplo espectro, classificado como 
agroquímico pouco tóxico pela ANVISA, mas residual no solo, na água e alimentos. Apesar de 
haver registro de intoxicações por glifosato com descrição de diferentes sinais e sintomas, não se 
dispõe de muitas informações a respeito de sua influência sobre aspectos comportamentais, como 
a ansiedade. Objetivo: Avaliar, através do teste de campo aberto, o possível efeito ansiogênico 
de diferentes doses orais do glifosato em ratos machos adultos submetidos a tratamento 
subcrônico.  
Metodologia: Foram utilizados Rattus norvegicus Wistar machos com 160 ± 20 g. Os animais 
foram divididos em três grupos (n=10 por grupo), submetidos a tratamento de 21 dias, com as 
seguintes administrações orais: Grupo Controle, 0,2 mL de solução fisiológica; Grupo Glifosato I, 
0,2 mL de glifosato 0,5g/Kg de peso corporal; Grupo Glifosato II, 0,2 mL de glifosato 1g/Kg de 
peso corporal. A avaliação do efeito ansiogênico foi realizada através do teste de Campo Aberto 
(arena circular acrílica, INSIGHT®). O teste ocorreu de forma individual, em sala sob luz de 
vermelha (40 Watts), com isolamento acústico e filmagem.  Cada animal foi colocado no centro da 
arena e foi permitido que pudesse explorá-la por 6 minutos. Os resultados obtidos foram tratados 
por ANOVA de uma via e complementados com o teste Bonferroni, aceitando p< 0,01. O projeto 
recebeu aprovação do CEP Unochapecó sob nº 170/08. Resultados e Discussão: As duas 
doses de glifosato testadas induziram um menor tempo gasto em rearing (0.57 ± 0.07 e 0.88 ± 
0.10 s, respectivamente; controle 1.64 ± 0.16 s) e um maior tempo de freezing (51.14 ± 17.64 e 
63.22 ± 20.34 s; controle 8.5 ± 3.04 s), ao passo que a maior concentração diminuiu 
significativamente a exploração vertical dos animais (16 ± 9.05; controle 28.12 ± 4.88). O número 
de defecações (4 ± 0,98 e 5 ± 0,77), micções (3 ± 0,33 e 3 ± 0,24) e tempo de permanência nas 
áreas periféricas foi maior (5.47 ± 0.41 e 5.53 ± 0.44 min) em relação ao controle (2 ± 0.12, 1.5 ± 
0.17, 4.47 ± 0.59 min, respectivamente). Por outro lado, houve um tempo menor de permanência 
em áreas centrais do grupo que recebeu a maior dose (0.07 ± 0.01; controle 1.53 ± 0.21 min). 
Estes achados corroboram mutuamente para ilustração de um efeito ansiogênico do glifosato. É 
sabido que a glicina é um coativador de receptores N-metil-D-aspartato ( NMDA). Dessa forma, é 
possível sugerir que formulações à base de glifosato poderiam, em função da glicina presente em 
sua molécula, induzir respostas excitatórias ao nível de sistema nervoso central, contribuindo para 
um efeito ansiogênico.   
Conclusão: O glifosato, nas does e via utilizadas, sugere inferir sobre os animais um efeito 
ansiogênico dose-dependente.  

Palavras-chave: Ansiedade, glifosato, open field. 
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Introduction. Workplace drug testing began in 1992 in Brazil with oil companies and 
has broadened to include other areas such as highway transport and real estate 
vigilance. Counseling and rehabilitation, rather than layoff and disciplinary measures, 
has been offered as part of the Brazilian employee assistance programs. Currently, 
more than 250 companies have been sending periodically urine samples of their 
employees to be analyzed by our laboratory.  
Objective. This work is to present the drug use profile by workers during the last 
ten-year period (2002-2012) according to Brazilian regions and different kinds of 
companies. 
Methods. 42,000 urine samples of workers from five Brazilian geographical regions 
were tested for the most common illicit drugs of abuse in the country: cannabinoids, 
cocaine, and amphetamines (Approved by local ethical committee CEP/TCC/FCF/37). 
Enzyme immunoassay technique was used for screening test and gas chromatography 
mass-spectrometry (GC-MS) was used as confirmatory technique. The cut off for 
screening tests were 300 ng/mL for amphetamines and cocaine metabolites, and 50 
ng/mL for cannabinoids. For confirmatory test, the cut off used was 200 ng/mL for 
amphetamine, 15 ng/mL for cannabinoids and 150 ng/mL for cocaine metabolites. 
Results. The detection methodology using an initial immunoassay screening test and a 
confirmatory GC-MS test is legally guaranteed given the high sensitivity and high 
specificity of these combined tests. The percentage of employees tested positive in 
urine for drugs of abuse were 2.9% (2002), 1.7% (2003), 1.2% (2004), 1.9% (2005), 
3.4% (2006), 4.0% (2007), 4.0% (2008), 6.0% (2009), 5.8% (2010), 6.3% (2011) and 
3.4% (2012). The geographical regions showed that the southeast region, where is 
located the industrial pole of Brazil, was responsible for 77.3% of all samples analyzed. 
The distribution of samples according to the different kinds of companies were 61.1% 
highway transport, 15.4% sea transport, 0.9% air transport, 2.0% real state vigilance, 
3.1% sport clubs and 14.3% industries. 
Conclusions. Drug abuse has become a national problem and is a large economic 
burden to employers through combined medical, criminal and social effects. Workers 
with positive results for cocaine has been increasing since 2009 and is now the main 
drug found in the analyses. As the vast majority of companies have performed 
toxicological tests at least 3 consecutive years, this action could have intimidated 
employees and/ or the candidate for a job vacancy of the companies involved. Drug 
testing in the workplace has been considered a great initiative to minimize the problem 
associated to drug use and the implementation of this program in business companies 
is based on matters of employees’ health and safety. 
 



PERFIL DE USO DE DROGAS POR MOTORISTAS DE CAMINHÃO EM UM TERMINAL 
PORTUÁRIO NO BRASIL 

 
Peixe, T.S.1, Paoliello, M.M.B.2, Menck, R. A.3, Girotto, E.4, Andrade, S.M.5, Mesas, A. E.6 
 
1,2Setor de Toxicologia, Departamento de Patologia, Análises Clínicas e Toxicológicas, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, Paraná. 3Laboratório de Toxicologia, Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo. 4Departamento de Ciências 
Farmacêuticas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Paraná. 5,6Departamento de Saúde 
Coletiva, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Paraná.  
 
Introdução: Acidentes de trânsito são um importante desafio de saúde pública no país. Os principais 
fatores de risco associados à incidência de acidentes são a condução sob a influência de álcool ou 
drogas, fadiga, velocidade, dentre outros comportamentos de risco. O objetivo deste estudo foi 
estimar a prevalência do uso de drogas ilícitas entre os motoristas de caminhão estacionados no 
pátio de cargas do terminal portuário da cidade de Paranaguá-Pr.  
 
Material e métodos: Os dados foram obtidos utilizando-se um questionário acerca das 
características sócio-econômicas, demográficas, práticas profissionais, envolvimento com acidentes, 
e qualidade do sono auto-relato. Foram também realizadas análises toxicológicas de substâncias 
psicoativas (anfetaminas, cocaína, canabinóides) nos motoristas voluntários. Um método previamente 
publicado e validado por Cromatografia Gasosa (CG/FID e CG/MS) foi aplicado à matriz para 
detecção das substâncias. De um total de 670 motoristas que participaram do estudo, destes 62 
(9,3%) forneceram amostras de urina para análise. O trabalho foi submetido e aprovado no Comitê de 
Ética (CEP/UEL) sob n° 1214/2012.     
 
 
Resultados: Do total de pesquisados (670), todos eram do sexo masculino, apresentaram idade 
média de 41,9 anos, 26,6% referiram até quatro anos de estudo e 84,7% viviam com companheiro. 
Dos 62 motoristas que tiveram suas amostras de urina analisadas, 43,5% tinham idade inferior a 40 
anos (média=43,6) e 24,2% com, no máximo, quatro anos de estudo e 87,1% declararam ser 
casados ou em união estável. Do ponto de vista toxicológico, 8,1% dos motoristas apresentaram-se 
com amostra positiva os analitos avaliados (4,8% positivo para cocaína, 1,6% positivo para 
anfetaminas e 1,6% para cocaína e anfetaminas). Não houve teste positivo para canabinóides.  
 
Discussão: Os resultados são um indicativo da prevalência do uso de drogas por motoristas de 
cargas graneleiras e estacionados no terminal portuário de Paranaguá-Pr. Esta pesquisa fornece uma 
evidência de que o uso de drogas ilícitas é um problema real também entre os motoristas de cargas 
de grãos.  
 
Conclusão: Apesar do número de motoristas que forneceram amostras biológicas para as análises 
toxicológicas representar cerca de 10% da amostra total, estes apresentaram características 
sociodemográficas semelhantes. Assim, a presente investigação sugere a necessidade de 
acompanhamento mais frequente e criterioso no trânsito e a promoção de segurança rodoviária no 
Brasil. 
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Introdução: O aumento de atividades antrópicas tem provocado não só o aumento, mas também 
o surgimento de novos compostos com potencial mutagênico e carcinogênico. Os efeitos destes 
compostos compreendem alterações em nível individual, populacional, da comunidade e do 
ecossistema podendo afetar até a função reprodutiva. Além disso, podem sofrer bioacumulação e 
causar impactos em toda a cadeia alimentar incluindo o homem. Ensaios como o Teste de 
Micronúcleo (MN) e de Anomalias Nucleares (AN) podem ser aplicados em situações de 
biomonitoramento, pois os organismos expostos podem sofrer alterações sem terem sua 
vitalidade afetada. Na região do Vale do Rio Pardo, o Rio Pardinho constitui o principal recurso 
hídrico que abastece vários municípios, sendo também o destino final de resíduos provenientes de 
ações antrópicas como lançamento de esgotos domésticos, industriais e resíduos provenientes 
das atividades agrícolas, os quais afetam a fauna e flora ao longo do curso do rio. 

Objetivo: Avaliar o potencial citotóxico de quatro pontos amostrais no Rio Pardinho (P1, P2, P3 e 
P4) no Verão e Outono de 2012, utilizando o Teste de Micronúcleo com Astyanax fasciatus. 
Materiais e Métodos: O P1 localiza-se próximo à nascente, enquanto P4 está próximo à foz do 
rio. Foram coletados 10 indivíduos por ponto e por estação. Amostras de sangue obtidas por 
punção cardíaca foram usadas para a preparação de lâminas com esfregaço. As lâminas foram 
fixadas com metanol e coradas pelo método de Feulgen. A análise do MN e de AN foi em 
microscopia óptica (1000X) sendo contadas 4.000 células por amostra. Para a análise estatística 
foi utilizado o teste de Kruskall-Wallis, seguido do pós-teste de Dunn. 
Resultados e Discussão: A menor frequência de MN foi encontrada no P1 e aumentava 
significativamente em direção ao P2, P3 e P4 (P<0,001), tanto nas análises de Verão como de 
Outono de 2012. A possível explicação para a presença aumentada de MN ao longo do leito do rio 
pode ser a influência das atividades antrópicas que crescem neste sentido. Entretanto, quando se 
considera a análise de AN, observou-se que no verão ocorreu um aumento significativo no P2 
(P<0,001) em relação aos demais. As AN são normalmente usadas como uma complementação 
de informações ao teste de MN. O aumento significativo delas pode estar associado com um 
excesso de agroquímicos resultantes do processo de lixiviação das pequenas propriedades de 
agricultores que o margeiam, embora ele seja muito utilizado para atividades de lazer (banho e 
pesca), pois a população em geral o reconhece como limpo. 
Conclusão: O teste de MN e de AN em A. fasciatus mostrou ser eficiente para o 
biomonitoramento ambiental e capaz de evidenciar alterações nos sistemas biológicos inclusive 
em ambientes considerados de baixo impacto antrópico. 
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Introdução: As chinchilas pertencem à ordem Rodentia e família Chinchillidae, sendo 
representados por duas espécies, Chinchilla brevicaudata originária da Bolívia e Chinchilla 
lanigera encontrada principalmente no Chile. A espécie C. lanigera foi domesticada por todo o 
mundo e houve um considerável aumento de chinchilas criadas como animais de companhia. Na 
literatura são encontrados poucos estudos sobre as intoxicações em chinchilas, na sua maioria 
são estudos relacionados às intoxicações por micotoxinas e ionóforos sintéticos. Intoxicações 
ocasionadas por metais pesados, como o chumbo e zinco ocasionalmente ocorrem quando 
arames galvanizados são utilizados na construção ou no reparo de recintos e são mais 
frequentemente relatados em passeriformes. Objetivo: Relatar um envenenamento ocasionado 
por metal pesado em uma chinchila, registrado pelo Setor de Toxicologia Veterinária (TOXVET) do 
CIAVE/BA. Relato do Caso: Um macho da espécie Chinchilla lanigera, com um ano de idade, 
pesando aproximadamente 490g, foi atendido em uma clínica veterinária apresentando há dois 
dias: claudicação, obstipação, ranger de dentes, mal estar e ausência de apetite. No exame físico, 
observou-se dor intensa à palpação abdominal, respiração abdominal e apatia. O proprietário 
relatou a possibilidade de o animal ter ingerido fragmentos de arame galvanizado, pois circulava 
livremente pela residência. Foi realizado exame radiográfico da região abdominal, revelando a 
presença de dois fragmentos radiopacos (semelhantes a pedaços de arames) sendo o animal 
encaminhado para avaliação cirúrgica. Foi instituído terapia de suporte utilizando: fluidoterapia 
(solução fisiológica com glicose, SC); meloxicam (0,5 mg/Kg, SC); enrofloxacina  (10 mg/kg, SC); 
vitaminas do complexo B, IM; laxante, VO; óleo mineral, VO; alimentação pastosa e água à 
vontade. O TOXVET orientou sobre a importância da retirada dos fragmentos devido à exposição 
crônica e terapia com quelação com utilização de edetato cálcico dissódico (25 - 30 mg/kg/q 
6h/SC) durante cinco dias. Após radiografias de acompanhamento, estas revelaram a 
movimentação dos fragmentos na região entérica descartando o procedimento cirúrgico. Durante 
os cinco dias de tratamento, ocorreu melhora significativa no estado geral do animal e expulsão 
dos fragmentos pelas vias normais, com alta médica ao final do período. Conclusão: Este foi o 
primeiro relato compatível à intoxicação por metal pesado registrado em Chinchilla lanigera e o 
quadro clínico foi responsivo à terapia por quelação com edetato cálcico dissódico, o que reforça a 
importância do conhecimento com relação aos envenenamentos ocasionados por metais pesados, 
facilitando o reconhecimento precoce dos sinais clínicos e a instituição do tratamento mais 
adequado para o paciente.  
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Introdução: A cebola (Allium cepa) pertence à família das Amaryllidaceae, possuem constituintes 
que proporciona benefícios à saúde humana. Entretanto, na Medicina Veterinária foram 
diagnosticadas intoxicações em várias espécies animais, como bovinos, bubalinos, ovinos, 
equinos, caninos (15 a 30 g/kg), e felinos, atribuídos aos componentes tóxicos, o di-propil-
dissulfeto e propil-sulfeto. Recentemente, o n-propil tiossulfato de sódio, encontrado em cebolas 
cozidas, ocasiona também, aumento da formação de corpúsculos de Heinz em eritrócitos e 
subsequente anemia hemolítica. Os sinais clínicos podem surgir dentro de 24 horas após 
ingestão. Objetivo: Relatar à exposição acidental a cebola (Allium cepa) por um canino da raça 
Yorkshire registrado pelo Setor de Medicina Veterinária (TOXVET) do CIAVE/BA. Relato de caso: 
Um cão, macho, com cinco anos de idade, pesando 5,7 Kg, chegou à clínica apresentando dor e 
distensão abdominal, hematúria e vômitos. No exame físico, foi observado dor intensa à palpação 
abdominal e renal, agitação, hipertermia (40,5 ºC), hematúria, náuseas e placas hiperêmicas na 
região do abdômen e testículos. Apresentou um episódio de vômito de coloração amarelada, com 
traços de sangue e pedaços grandes de cebola misturados à ração. O proprietário informou que 
havia fornecido o alimento (cebola frita com carne) no dia anterior e relatou também ter colocado 
querosene na pata no intuito de tratar uma infecção fúngica, o que levou à Médica Veterinária 
suspeitar de intoxicação por querosene e/ou hemoparasitoses. O TOXVET orientou sobre a 
possibilidade de intoxicação por cebola. Solicitamos a realização de exames laboratoriais, 
condutas de descontaminação, suporte e sintomático. Constatou-se nos exames aumento de 
bastonetes neutrofílico, linfopenia, hemólise e rouleaux eritrocitária (hemácias empilhadas), 
aumento da glicose (131), ASL (112), ALT (41), bilirrubina total (1,6), direta (1,29) e indireta (0,31). 
Na urinálise observou-se: urina com aspecto turvo floculento, bilirrubina (+++), sangue oculto 
(+++), hemácias (10/campo), leucócitos (02/campo), impregnação biliar e proteínas (300). Na 
ultrassonografia encontrou-se cistite importante e exame negativo para hematozoários. O animal 
permaneceu dois dias internado, recebendo fluidoterapia, doxiciclina, dexametasona, ranitidina, 
dipirona, luftal® e ácido tranexâmico, com alta médica em BEG. Conclusão: Intoxicações 
alimentares ocorrem quando alimentos humanos potencialmente intoxicantes são oferecidos para 
animais domésticos, podendo ser perigosos para sua saúde. Esse relato reforça a importância do 
conhecimento com relação aos envenenamentos ocasionados pela cebola, facilitando o 
reconhecimento precoce dos sinais clínicos e contribuindo para a instituição do tratamento 
adequado para o paciente. 
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As intoxicações na infância representam importante problema de saúde pública, com impacto na 
morbidade infantil e, conseqüentemente, nos custos de atenção à saúde. As crianças, em especial 
os recém-nascidos (RN), apresentam maior suscetibilidade aos efeitos adversos e nocivos após 
exposição a substâncias químicas devido às características peculiares de absorção, distribuição, 
metabolização e excreção, que podem resultar em uma relativa incapacidade de protegê-las 
contra agentes potencialmente lesivos. No período neonatal, a imaturidade das funções hepática e 
renal freqüentemente retarda a eliminação de drogas do organismo, e pode influenciar na 
instalação e gravidade das intoxicações. 
Objetivo: Avaliar as características das intoxicações em recém-nascidos notificadas ao Centro de 
Controle de Intoxicações de São Paulo (CCISP), com a finalidade de promover a reflexão dos 
profissionais de saúde quanto à assistência ao neonato. 
Material e Método: Estudo de campo documental, descritivo, retrospectivo, transversal e 
quantitativo, estabelecendo o perfil das intoxicações em recém-nascidos registrados no CCISP, no 
período de 2006 a 2011. Os dados foram extraídos do sistema informatizado INTOX DMS (OMS). 
Resultados e Discussão: Foram notificados ao CCISP 168 casos de exposição envolvendo 
recém-nascidos neste período, sendo 50 casos (30%) classificados como Intoxicação e incluídos 
no estudo. A circunstância de exposição mais frequente foi o Uso Terapêutico com 18 casos 
(36%), seguida do Erro de Administração com 15 casos (30%) e 7 casos de exposição acidental 
(14%). A exposição aguda única foi mais comum, com 31 casos (62%), e o tempo decorrido para 
a notificação ao CCISP pós-exposição foi em média de 18 horas, variando de 15 minutos a 10 
dias. A principal classe de agente encontrada foi a dos Medicamentos 48 casos (96%), sendo 
fenobarbital o principal agente 18 casos (36%), seguido por: nafazolina 4 (8%), fenitoína 3 (6%), 
óxido nítrico 3 (6%), álcool 70% 3 (6%) e aminofilina 2 (4%). As intoxicações foram classificadas 
como Leve em 22 casos (44%), Moderada em 20 casos (40%), e Grave em 8 casos (16%). Não 
foram notificados óbitos em RN no período. 
Conclusão: Os resultados mostram que circunstancias de exposição no RN são diferentes 
daquelas geralmente observadas na população. A abordagem dos casos de intoxicação foi mais 
tardia, quando medidas habituais de descontaminação não se aplicavam. Os agentes mais 
frequentemente observados neste estudo são os medicamentos de uso hospitalar, ou usados sob 
prescrição medica, enfatizando a importância do conhecimento da equipe multidisciplinar sobre as 
características fisiológicas e do uso seguro de medicamentos no período neonatal. 
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Introduction: Diabetes mellitus is growing worldwide and much research has focused on its 
complications. It is known that diabetes promotes oxidative stress, inflammation and the formation 
of advanced glycation end products (AGEs), resulting in damage to biomolecules. 
Objectives: To better understand diabetes harmful effects and try to find novel biomarkers related 
to disease complications, we evaluated here malonaldehyde (MDA) levels in plasma and DNA 
lesions in kidneys and liver of untreated diabetic rats, diabetic rats treated with insulin for 2 weeks 
(2w) or 6 weeks (6w) and healthy rats (control group). 
Material and Methods: Adult male Sprague-Dawley rats (8-weeks-old, 250-300g) were separated 
in 4 groups: untreated diabetic rats, diabetic rats treated with insulin for 2w, diabetic rats treated 
with insulin for 6w, and healthy rats. Diabetes was induced by a single intravenous injection of 
streptozotocin (40 mg/Kg body weight). Insulin treatment started immediately or four weeks after 
diabetes confirmation. After 6 weeks, all animals were euthanized. Plasma malonaldehyde (N=46) 
was determined by HPLC-DAD. DNA lesions (8-oxodG, CEdG, 1,N6-etenodA) were evaluated by 
HPLC-ESI-MS/MS (N=50). Data were analyzed using statistical t-test and one-way ANOVA. 
Results and discussion: Untreated diabetic animals with blood glucose levels above 350 mg/dL 
and diabetic rats treated with insulin for 2w had higher plasma concentrations of MDA (p<0,01), 
whereas there was no statistical difference between control group and diabetic animals treated 
with insulin for 6w. This means that hyperglycemia induces plasma oxidative stress, leading to lipid 
peroxidation without reversal after short insulin treatment and glycemia normalization. However, an 
opposite trend was observed for kidney 8-oxodG, which was significantly increased in diabetic rats 
treated for 6w (p<0,01), compared to the other groups. Kidney CEdG levels were not augmented in 
the diabetic groups. Otherwise, liver samples from untreated diabetic animals showed significant 
higher levels of 1,N6-etenodA compared to diabetic groups treated for 2w (p<0,01) and for 6w 
(p<0,001). 
Conclusions: Data show diverse effects of exogenous insulin in different body tissues. While 
oxidative stress was not detected in plasma when hyperglycemia was prevented by 6w insulin 
administration, kidney oxidative damage was induced. This finding may have implications for 
diabetic nephropathy development even under glycemic control, which needs further investigation. 
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Introduction: Diabetes mellitus is growing worldwide and much research has focused on its 
complications. It is known that diabetes promotes oxidative stress, inflammation and the formation 
of advanced glycation end products (AGEs), resulting in damage to biomolecules. 
Objectives: To better understand diabetes harmful effects and try to find novel biomarkers related 
to disease complications, we evaluated here malonaldehyde (MDA) levels in plasma and DNA 
lesions in kidneys and liver of untreated diabetic rats, diabetic rats treated with insulin for 2 weeks 
(2w) or 6 weeks (6w) and healthy rats (control group). 
Material and Methods: Adult male Sprague-Dawley rats (8-weeks-old, 250-300g) were separated 
in 4 groups: untreated diabetic rats, diabetic rats treated with insulin for 2w, diabetic rats treated 
with insulin for 6w, and healthy rats. Diabetes was induced by a single intravenous injection of 
streptozotocin (40 mg/Kg body weight). Insulin treatment started immediately or four weeks after 
diabetes confirmation. After 6 weeks, all animals were euthanized. Plasma malonaldehyde (N=46) 
was determined by HPLC-DAD. DNA lesions (8-oxodG, CEdG, 1,N6-etenodA) were evaluated by 
HPLC-ESI-MS/MS (N=50). Data were analyzed using statistical t-test and one-way ANOVA. 
Results and discussion: Untreated diabetic animals with blood glucose levels above 350 mg/dL 
and diabetic rats treated with insulin for 2w had higher plasma concentrations of MDA (p<0,01), 
whereas there was no statistical difference between control group and diabetic animals treated 
with insulin for 6w. This means that hyperglycemia induces plasma oxidative stress, leading to lipid 
peroxidation without reversal after short insulin treatment and glycemia normalization. However, an 
opposite trend was observed for kidney 8-oxodG, which was significantly increased in diabetic rats 
treated for 6w (p<0,01), compared to the other groups. Kidney CEdG levels were not augmented in 
the diabetic groups. Otherwise, liver samples from untreated diabetic animals showed significant 
higher levels of 1,N6-etenodA compared to diabetic groups treated for 2w (p<0,01) and for 6w 
(p<0,001). 
Conclusions: Data show diverse effects of exogenous insulin in different body tissues. While 
oxidative stress was not detected in plasma when hyperglycemia was prevented by 6w insulin 
administration, kidney oxidative damage was induced. This finding may have implications for 
diabetic nephropathy development even under glycemic control, which needs further investigation. 
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Introduction: It is estimated that one billion of world population presents some 
neglected disease. Of these, eight million are infected with Trypanosoma cruzi, the 
etiologic agent of Chagas’ disease (CD).  enznidazole ( Z) is an inhibitor of protein 
synthesis and respiratory chain, since its metabolic intermediaries can bind many 
cellular components, like proteins, lipids and DNA, inhibiting parasite growth. The 
search by pharmacological compounds that acts in new therapeutic targets, led at 
studies whit inhibition of lipidic synthesis by suppression of CYP51 enzime. An 
analogue of benzamide (VNI) is inhibitor of T. cruzi ergostherol synthesis.  
Objective: Our objective was evaluate the mutagenicity of antichagasic drugs, 
comparing BZ andwith VNI using Ames Test. 
Material and methods:  For experiments, it was incubated 100 µL of Salmonella 
enterica serovar Typhimurium TA97, TA98, TA100 and TA102 strains, plus 100µl of 
each drug (BZ or VNI)  also 500 µl of sodium phosphate buffer 0,2M or 500µl of 
metabolic fraction (S9 mix, 4%). Five different concentrations of each drug were 
inoculated using dimethysulfoxide solution (DMSO) as vehicle.  
Results and discussion: It was not detect VNI mutagenic concentrations, with or 
without metabolization. The same results were showed to BZ without S9 mix assay but 
VNI proved to be the least toxic compound. 
Conclusion: VNI may be considered a promising antichagasic drug without signs of 
toxicity or mutagenicity. 
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Introdução : A Isoniazida ou isonicotinil-hidrazina (INH) é uma hidrazina derivada do 
ácido isonicotínico e atua como inibidor da síntese de ácido micólico, aplicado no 
tratamento das diversas formas da infecção pela Mycobacterium tuberculosis e outras 
infecções micobacterianas. Em decorrência da pandemia de AIDS, a tuberculose volta 
a tomar proporções epidêmicas no cenário de saúde atual, inclusive com formas 
multirresistentes (MDR) e extremamente resistentes (XDR) da doença, e por isso a 
busca por alternativas terapêuticas se faz necessária. 
Objetivo : Avaliar o potencial mutagênico e citotóxico de um análogo da INH. 
Materiais e Métodos : Foi realizado o ensaio de Salmonella/Microssoma para detectar 
o potencial mutagênico do análogo BTI07, utilizando as linhagens TA97, TA98, TA100, 
TA102 e TA1535 de Salmonella enterica sorovar Typhimurium. Em paralelo, foi 
realizado um ensaio de sobrevivência bacteriana para detectar possíveis efeitos 
citotóxicos. Foram testadas seis doses (0,25; 0,5; 2,5; 5,0; 25,0 e 50,0 µg/placa), 
diluídas em dimetil sulfóxido (DMSO), na ausência de ativação metabólica. Os 
experimentos foram realizados em triplicata e os resultados foram considerados 
mutagênicos quando os índices de mutagenicidade (IM) foram maiores que 2,00, 
houve comportamento dose-dependente e se considerou significativamente diferente 
(p<0,05) por análise de variância (ANOVA) e citotóxico quando a sobrevivência foi 
menor que 70%, em relação ao controle negativo. 
Resultados e discussão : Não foram detectadas concentrações mutagênicas para as 
cepas e concentrações utilizadas no ensaio. Para a cepa TA1535, foi detectada 
citotoxicidade (cerca de 60% de sobrevivênvia) para a concentração de 50 µg/placa.  
Conclusão : Os resultados sugerem que, mesmo em baixas doses, o BTI07 
apresentou efeito citotóxico para a linhagem TA1535. 
 



CONTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE HOSPITALAR SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DO 
ARROIO DILÚVIO EM PORTO ALEGRE  

 
                                  Figueiredo S.E.1; Frankenberg, C.L.C..1; DiedrichI.D.1. 

 

1Laboratório de Processos Ambientais, Faculdade de Engenharia Química, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul PUCRS.  

 
Introdução: O Arroio Dilúvio nasce no município de Viamão e deságua no lago Guaíba, principal 
manancial de abastecimento de água da cidade de Porto Alegre. Ao longo de seu trajeto recebe 
esgoto cloacal, pluvial e efluente de 37 instituições de saúde agravando a qualidade da água. A 
água de esgoto é caracterizada por conter dejetos provenientes do uso domestico industrial e 
comercial, o arroio dilúvio em especial recebe efluente hospitalar do Hospital São Lucas e Ernesto 
Dorneles, situados ao longo da Av. Ipiranga na região metropolitana de Porto Alegre.    

Objetivo: Este trabalho teve como objetivo avaliar a contribuição de efluente hospitalar dos 
hospitais São Lucas e Ernesto Dorneles sobre a qualidade físico-química e bacteriológica das 
águas do arroio do dilúvio, na cidade de Porto Alegre. 
Materiais e Métodos: Foram selecionados três pontos de amostragem inseridos no Arroio dilúvio. 
O primeiro ponto situado próximo ao Hospital São Lucas, o segundo ponto próximo ao Hospital 
Ernesto Dorneles e o último ponto situado no limite entre os parques Marinha do Brasil e Maurício 
Sirotsky Sobrinho. Para a determinação das características físico-químicas e bacteriológicas (pH, 
oxigênio dissolvido, turbidez, cloretos, coliformes totais e E .coli) foram adotados os 
procedimentos descritos no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Os 
resultados obtidos foram avaliados aplicando-se um índice de qualidade de água (IQA), 
desenvolvido pela National Sanitation Foundation (NSF) para os parâmetros de:  pH, OD, turbidez 
e coliformes totais. Para os parâmetros de cloreto e E. coli, aplicou-se os limites estabelecidos na 
resolução n° 20/86 do CONAMA, que estabelece classificação para águas doces, salobras e 
salinas.  
Resultados e Discussão: Os valores encontrados para os parâmetros de pH, OD, coliformes 
totais e  turbidez  aplicados ao IQA foram; 14,2 , 14,9 e 21,7 para os A, B e C respectivamente, 
sendo portanto classificadas em, muito ruim paras as amostras A e B e ruim para a amostra do 
ponto C. Esses valores refletem a influência de esgoto das instituições de saúde; Hospital São 
Lucas e Ernesto Dorneles, agravando a qualidade da água nos pontos de amostragem A e B. Os 
parâmetros de E. coli e cloretos foram comparados com os limites estabelecidos pelo CONAMA.  
Os resultados encontrados das amostras A B e C para o parâmetro de E.coli, apresentaram 
valores acima do estabelecidos pela resolução; 3053,3/100 ml, 272,3/100 ml e 2550/100 ml 
respectivamente, os resultados das alíquotas para cloretos entretantanto mostraram-se em 
conformidade com o estabelecido por esta resolução, sendo encontrados para o ponto A 48,66 
mg/L, para o ponto B, 33,6 mg/L e para o ponto C, 53 mg/L. 
Conclusão: Os resultados obtidos neste trabalho apresentaram uma analise preliminar sobre a 
água do Arroio Dilúvio, tendo em vista que foram selecionados alguns parâmetros mais 
significativos para as análises físico-químicas e microbiológicas. Entretanto eles são parâmetros 
representativos para uma avaliação superficial da qualidade da água do arroio do dilúvio.  
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Introdução: O gênero Lupinus (Fabaceae) corresponde à cerca de 280 espécies de plantas 
herbáceas e arbustivas, multi e unifolioladas. Este gênero está sendo utilizado em muitos países 
como um substituto da soja para alimentação, tanto animal como humana devido ao alto teor de 
proteína (30-45 %) nas sementes. Entretanto, os Lupinus apresentam substâncias antinutricionais, 
entre elas, os taninos, inibidores das proteases, hemaglutiminas, alfagalatosideos e alcaloides. 
Estudos químicos realizados com várias espécies pertencentes ao gênero relatam a presença de 
alcalóides do tipo quinolizidínicos, os quais demonstram efeitos tóxicos e teratogênicos em 
animais e seres humanos. No Rio Grande do Sul, são encontradas 13 espécies deste gênero, 
distribuídas em todas as regiões fisiográficas. A ausência de estudos químicos e toxicológicos 
sobre o gênero Lupinus no Rio Grande do Sul, impulsionou o estudo da espécie Lupinus 
guaraniticus, que carece de investigações, permanecendo inédita na literatura. 
Objetivo: Este estudo buscou fazer a análise química e toxicológica do extrato das sementes de 
Lupinus guaraniticus (Hassl.) C. P. Sm em ratas. 
Materiais e Métodos: O extrato bruto metanólico das sementes (EMS) de Lupinus guaraniticus foi 
liofilizado e suspenso com até 5 % (v/v) de Tween® 80 e diluído em água destilada para a 
preparação de soluções nas doses a serem administradas: 2000, 300, 50 e 5 mg/kg. Foram 
utilizados um total de 30 ratos fêmeas albinas Wistar (Rattus norvergicus), não-isogênicas, 
nulíparas, com peso médio de 240 ± 30 g. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da URI-FW (Resolução nº 799/CUN/2005), sob protocolo 022-08. O estudo de 
toxicidade aguda foi realizado conforme o protocolo n° 423 da OECD e a faixa de DL50 foi aferida 
conforme os padrões da Globally Harmonised System (GHS). No estudo químico, as sementes 
foram analisadas quanto à presença de glicosídeos cardioativos, flavonóides, antraquinonas, 
saponinas, taninos, glicosídeos de núcleo cumarina e alcalóides frente a reativos específicos 
descritos na literatura. 
Resultados e Discussão: O EMS de L. guaraniticus demonstrou possuir baixa toxicidade aguda, 
evidenciada pela ausência de mortes durante o período de observação com as maiores doses 
analisadas (2000, 300, 50 e 5 mg/kg) quando comparadas ao grupo controle. Sendo assim, pelo 
método de classes, o L. guaraniticus enquadra-se na Classe 5 (substância com DL50 superior a 
2000 mg/kg e menor que 5000 mg/kg), considerada de baixa toxicidade. A análise bioquímica 
demonstrou valores significativamente alterados (p<0,05) para Alanina aminotransferase (ALT), 
Aspartato aminotransferase (AST), creatinina e uréia na maior dose de exposição para o EMS. A 
elevação nos níveis plasmáticos de uréia e creatinina fornece indícios de sobrecarga renal, 
insuficiência renal aguda ou, ainda, de aumento no catabolismo proteico. As análises das enzimas 
aminotransferases séricas (ALT e AST) são importantes indicadores de lesões nas células 
hepáticas. Os índices aumentados destes parâmetros na maior dose de exposição ao EMS 
indicam danos hepáticos, pois os níveis séricos de ALT e AST aumentam quando ocorrem 
alterações na permeabilidade ou injúria nos hepatócitos. Foi observada a presença de 
flavonóides, glicosídeos cardiotônicos, alcalóides e cumarinas no EMS. Estas classes de 
metabólitos secundários podem estar envolvidas nos efeitos tóxicos observados neste estudo. 
Conclusão: Pode-se concluir que o extrato metanólico da semente de L. guaraniticus tem baixa 
toxicidade em altas doses em curto prazo, no entanto o EMS apresentou, em altas doses, indícios 
de toxicidade hepática e renal. 
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Introdução: O alumínio (Al) é um metal nocivo ao ecossistema, sendo que sua toxicidade aos 
peixes está relacionada principalmente à sua presença em corpos hídricos com pH ácido, onde 
alterações estruturais nas brânquias, assim como efeitos genotóxicos, têm sido observados1,2.   
Objetivo: Avaliar alterações histopatológicas nas brânquias e efeitos genotóxicos (teste de 
micronúcleos) em eritrócitos de peixes da espécie Astyanax jacuhiensis expostos a diferentes 
concentrações de Al em pH neutro. 
Materiais e Métodos: Trinta peixes foram divididos em três grupos: controle, Al 0,3 mg/L e Al 30 
mg/L, em pH 7. As concentrações utilizadas foram baseadas no limite máximo permitido pelo 
Ministério da Saúde para água potável e concentração encontrada no Rio dos Sinos3. Após 72 
horas de exposição, os animais foram sacrificados para obtenção de amostras de brânquias e 
sangue periférico. Para a análise histológica, o primeiro arco do opérculo esquerdo foi removido e 
fixado em formol 4% por 24 horas. O material foi processado pela técnica de inclusão em parafina, 
seccionado a 7µm, onde as lâminas foram coradas com hematoxilina e eosina e analisadas em 
microscópio óptico. Para a análise, o grau de cada lesão foi registrado, sendo classificado como: 
ausente, leve, moderado e severo. Para o teste de micronúcleos, foi realizado um esfregaço do 
sangue coletado a partir da veia caudal dos animais, sendo fixado em metanol absoluto e corado 
com Giemsa 5%. De cada animal, foram analisados 2.000 eritrócitos em microscopia óptica.  
Resultados e Discussão: Em relação à análise histológica, no grupo controle, foi verificado um 
grau leve para hiperplasia e moderado para hipertrofia de células epiteliais. Para o grupo Al 0,3 
mg/L, foi registrado grau leve para hiperplasia, edema e aneurisma e grau moderado para 
hipertrofia, enquanto que para o grupo Al 30 mg/L, foi observado um grau leve para edema e 
aneurisma; e grau moderado para hiperplasia, hipertrofia e necrose. Foram encontrados raros 
descolamentos epiteliais e fusões lamelares. Portanto, foi observado um grau maior de alterações 
histopatológicas nos animais do grupo exposto a maior concentração de Al. Considerando-se a 
análise de danos ao DNA, não foram encontradas diferenças significativas entre a frequência de 
micronúcleos do grupo controle e dos dois grupos tratados com Al.  
Conclusão: Esse estudo mostra que a exposição aguda de peixes da espécie A. jacuhiensis ao 
Al em pH neutro induziu alterações histopatológicas nas brânquias, embora não tenham sido 
encontradas evidências de genotoxicidade nos animais expostos. No entanto, mais estudos são 
necessários a fim de verificar efeitos da exposição crônica a esse metal. 
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Introdução: O Rio Cadeia é o principal afluente do Rio Caí, sendo que os principais impactos 
nesse rio se devem principalmente ao intenso uso de agrotóxicos na região. Nesse contexto, fica 
evidenciada a importância da realização de estudos para avaliar os efeitos da poluição sobre a 
biota aquática. 
Objetivo: Verificar alterações histomorfológicas em brânquias e danos de DNA (teste cometa) em 
peixes expostos à água coletada em três pontos do rio. 
Materiais e Métodos: Foram coletadas amostras de água em três pontos do Rio Cadeia: ponto A 
(zona rural), ponto B (montante do ponto A e início da área urbana) e ponto C (jusante do ponto A 
após o perímetro urbano), localizados no município de Santa Maria do Herval, em fevereiro de 
2008. Peixes da espécie Astyanax jacuhiensis foram expostos à água do rio por 48 horas.  Após a 
exposição, os animais foram sacrificados para obtenção de amostras de brânquias e sangue. Para 
a análise histológica, o primeiro arco do opérculo esquerdo foi removido e fixado em formol 4%. O 
material foi processado pela técnica de inclusão em parafina e seccionado a 5µm em micrótomo 
rotatório. Posteriormente, as lâminas foram coradas com hematoxilina e eosina e analisadas em 
microscópio óptico. Foi analisada uma média de oito campos por animal, sendo analisados no 
mínimo seis animais por grupo. A frequência das alterações histopatológicas foi registrada. Para a 
realização do ensaio cometa, foi utilizado o protocolo proposto por Tice et al. (2000), onde 100 
células foram analisadas por lâmina quanto ao comprimento da cauda. 
Resultados e Discussão: Não houve uma diferença entre os pontos para o número de 
anormalidades. Os peixes dos três pontos apresentaram aproximadamente 70% de suas lamelas 
danificadas. O ponto A apresentou maior frequência de hipertrofia (25%) e hiperplasia de células 
epiteliais (27%), enquanto que o ponto B demonstrou maior frequência de edemas (35%), e o 
ponto C obteve a menor frequência de lamelas anormais (66%). No entanto, no ponto C foi 
observada uma frequência elevada de edemas (22%).  A fusão lamelar foi raramente encontrada 
nas amostras, não passando de 4% de incidência. Para o teste cometa, foram verificados altos 
índices de dano de DNA nos peixes de todos os pontos, sendo que um índice menor foi 
observado no ponto B em comparação aos demais pontos. 
Conclusão: Esse estudo mostra que a exposição de peixes da espécie A. jacuhiensis à água do 
rio induziu alterações histopatológicas nas brânquias e danos ao material genético nos três pontos 
amostrados no rio, evidenciando o potencial da água em induzir tais alterações. No entanto, mais 
estudos são necessários a fim de verificar efeitos de uma exposição mais prolongada, bem como 
realizar coletas em diferentes épocas do ano. 
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Introduction:  Obesity is a major worldwide health problem closely associated with the 
development of hypertension, dyslipidemia, and cardiovascular disease. As 
consequence of the reduction of the serum lipid total levels, we expected a reduction in 
heart disease mortality. Statins are hydroxy-3-methyl glutaryl coenzyme A (HMG-CoA) 
reductase inhibitors of cholesterol synthesis from mevalonate. Several new roles have 
been assigned to statins use and it is known as pleiotropic effect.  

Objective: Our objective was to demonstrate the mutagenicity and cytotoxicity 
evaluation by Salmonella/Microssome reverse mutation assay of an Atorvastatin 
derivated drug as first trial of a complete toxicological evaluation for acquisition of new 
effective and safe drugs.  

Materials and Methods: The Salmonella/Microssome assays were executed aiming to 
evaluate the mutagenicity potential of this drug. At the same time, bacterial survival 
experiment was proceeded to analyze a possible bacterial cytotoxicity that hides a 
mutagenic effect. Five doses were tested (1, 5, 10, 50 and 100µg/plate), both in the 
absence or presence of exogenous metabolization. 

Results and Discussion: In bacterial model, in the absence of exogenous 
metabolization(-S9) it were detected mutagenic concentrations since 5µg/plate to 
TA100 and TA102 strains and since 50µg/plate to TA97. In the presence of exogenous 
metabolization (+S9) no mutagenic or cytotoxic concentration was detectedfor this 
drug.  

Conclusion: The results suggest that this analog has cytotoxic but no mutagenic 
activity to bacterial toxicity model. 
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Introduction: Sorbitol is a polyol found in products for special purposes such as diet and light, 
consumed by people who wish to attain the aesthetic standard thin. Within this context, include 
lactating women as major consumers, targeting the faster return to pre-pregnancy weight. There is 
a lack of data aboutthe metabolic consequences of excessive consumption of these types of 
products, especially when it comes to this critical period of development (pregnancy and lactation). 
Objective: The aim of this study was to evaluate the possible mutagenic and cytotoxic effects of 
Sorbitol. 
Materials and Methods: The bacterial reverse mutation test was used initially to evaluate the 
cytotoxicity and mutagenicity with strains of Salmonella enterica serovar Typhimurium (TA97, 
TA98, TA100, TA102, TA104 and TA1535). It was verified the reversion capacity, calculated in a 
Mutation Index (MI) and survival (%), in contact with sorbitol at different concentrations (0.4, 4, 40, 
400, 4000 and 5000 mg / plate). The results were considered mutagenic for MI values ≥ 2.0 and 
cytotoxic agents when survival is less than 70%. 
Results and discussion: It was not observed any positive concentration for mutagenicity assays. 
However, a dependency relationship between dose and Mutagenicity Index (MI) can be observed. 
Furthermore, the highest concentration it was observed cytotoxicity to TA97, TA102 and 
TA98strains. The initial results of the mutagenicity test with strains of Salmonella enterica serovar  
Typhimurium allowed to work with concentrations of sorbitol in order to meet the requirements of 
the OECD. The dependence of dose in the absence of S9, may indicate a possible influence of 
P450 enzymes in the loss of this behavior. The survival lower than 70% at the highest 
concentration in the presence of S9, it is expected result, therefore, did not affect the interpretation 
of the MI values inversely proportional to the indices of mutagenicity in the presence of S9 
decreases when increases the concentration of sorbitol per plate, indicating other possible 
metabolic influences. 
Conclusion: None of sorbitol concentrations between 0.4 and 5000 µg/plate was mutagenic in the 
test using the Salmonella/microsome model for the strains TA97, TA98, TA100, TA102, TA104 and 
TA1535 in the presence and absence of metabolic activation. 
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Introdução: A videira pertence a uma espécie de planta da família Vitaceae e ao gênero Vitis. A 
maior atividade vitícola do Brasil se concentra na região serrana do Rio Grande do Sul. Dentre as 
espécies que mais se destacam estão as videiras americanas (Vitis labrusca e outras espécies) 
que são utilizadas na fabricação de vinhos e sucos de uva, devido ao seu benefício econômico e 
sua alta resistência a doenças frente aos demais tipos de videiras. 
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do tratamento subcrônico com suco de uva 
branco (Niágara Branca, uma das variedades do gênero Vitis labrusca) orgânico e convencional 
sobre o comportamento alimentar de ratos.  
Materiais e Métodos: Quarenta ratos machos de 90 dias de idade (~300g) foram divididos 
aleatoriamente em 3 grupos experimentais que receberam diariamente (uma vez ao dia) por via 
oral (gavagem) água, suco de uva branco orgânico ou suco de uva branco convencional. O 
tratamento foi realizado durante 14 dias e a dose utilizada dos sucos foi de 7 µL/g. Os animais 
foram pesados diariamente e a quantidade de ração ou de água ingerida pelos animais também 
foi pesada diariamente. Os resultados foram avaliados por ANOVA de medidas repetidas, seguida 
pelo pós-teste de Tukey.  
Resultados e Discussão Observamos que o tratamento subcrônico com os sucos de uva não foi 
capaz alterar o peso dos animais e que também não foram verificadas alterações na quantidade 
ingerida de água e de ração ao longo do período de experimento.  
Conclusão: Assim, podemos supor que o tratamento subcrônico com suco de uva branco, 
orgânico e convencional, não pode influenciar o peso dos animais nem no comportamento 
alimentar dos mesmos. 
 
Apoio financeiro: Centro Universitário Metodista, do IPA, CNPq e FAPERGS. 
 



INIBIÇÃO DE PARÂMETROS DE METABOLISMO ENERGÉTICO PELO TETRACLORETO 
DE CARBONO E O POSSÍVEL EFEITO PROTETOR DO EXTRATO DE FOLHA DE VIDEIRA 

EM CÉREBRO DE RATOS  
 

Gonçalves L.K.¹, Heemann F.M.¹, Andrade R.B.², Medeiros N.¹, Gemelli T.², Machado F.S.¹, 
Wohlenberg M.F.¹, Lima J.D.O1., Gabardo T.¹, Bokowski L.V.V.¹, Wannmacher C.², Dani C.¹, 

Funchal C.¹ 
¹Laboratório de Bioquímica, Centro Universitário Metodista, do IPA, Porto Alegre, RS, Brasil; 

²Departamento de Bioquímica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 
Brasil. 

 
Introdução: Com o passar dos anos a produção de uvas vêm aumentando cada vez mais, 
sendo a Serra Gaúcha a maior região vitícola do país com cerca de 40 mil hectares de 
vinhedos. Dentre as frutas consideradas como alimentos funcionais, a uva e seus derivados 
aparecem sempre em posição de destaque.  
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito protetor do extrato orgânico e 
convencional de folha de videira (Vitis labrusca) variedade Bordô sobre o metabolismo 
energético cerebral no modelo experimental da encefalopatia hepática induzida pelo 
tetracloreto de carbono (CCl4) em ratos Wistar adultos.  
Materiais e métodos: Trinta ratos machos de 90 dias foram utilizados para este estudo. 
Durante 14 dias os animais receberam uma vez ao dia intraperitonealmente solução salina, 
extrato convencional de folha de videira ou extrato orgânico de folha de videira (30 mg/kg). No 
15º dia metade dos animais recebeu intraperitonealmente óleo mineral e a outra metade CCl4 (3 
mL/kg). Após 4h de tratamento os animais foram eutanasiados por decapitação e as estruturas 
cerebrais cerebelo, hipocampo e o córtex cerebral foram dissecadas e homogeneizadas para 
as dosagens das enzimas creatina quinase e piruvato quinase. Os dados foram avaliados por 
análise de variância (ANOVA) seguido pelo pós-teste de Tukey. 
Resultados e Discussão: Observamos que o CCl4 foi capaz de inibir  a atividade da enzima 
creatina quinase no cerebelo, hipocampo e córtex cerebral, sendo que ambos os extratos foram 
capazes de prevenir essa inibição. Verificamos também que a enzima piruvato quinase foi 
inibida pelo CCl4 no cerebelo e no hipocampo e que os dois extratos foram capazes de impedir 
essa redução.  
Conclusão: Assim, podemos supor que os extratos de folha de videira, convencional e 
orgânico, podem reestabelecer a atividade de enzimas com papel central no metabolismo 
energético cerebral. 
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INTRODUÇÃO: A poluição do meio ambiente atingiu níveis críticos e se tornou motivo principal de 
preocupações na comunidade científica e das autoridades legislativas. Neste contexto, o processo 
de tingimento de fibras, tecidos e cabelos representa um grande destaque na contaminação 
ambiental, já que grande parte dos corantes utilizados é perdida durante o processo de tingimento 
e liberados ao ambiente. Há relatos na literatura sobre a capacidade mutagênica e genotóxica dos 
corantes, entretanto a toxicidade destes compostos não é totalmente elucidada. MÉTODOS: O 
corante de cabelo Basic Red 51 (cloreto de 2-[(4-(dimetilamino)fenil)azo]-1,3-dimetil-1-imidazol), 
foi escolhido para estudo de seu mecanismo de ação tóxica em células HepG2 e em mitocôndrias 
isoladas de fígado de rato expostas a concentrações de 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 1 e 10 µg/mL do 
corante. A citotoxicidade foi investigada pelos ensaios de viabilidade com 3-(4,5-dimetiltiazol-2il)-
2,5-difenil brometo de tetrazolina (MTT) e proliferação celular com o corante sulforrodamina-B 
(SRB). Em mitocôndrias isoladas foram avaliados parâmetros de respiração utilizando oxígrafo, 
potencial de membrana mitocondrial avaliado na presença da sonda safranina-ο, formação e 
acúmulo de espécies reativas de oxigênio (EROs) utilizando a sonda H2DCF-DA, oxidação dos 
nucleotídeos de piridina (NAD(P)H) pela análise da autofluorescência destes compostos reduzidos 
e a razão GSH/GSSG avaliada utilizando ο-ftalaldeído. Por fim, avaliou-se a capacidade da 
substância em interferir na permeabilidade mitocondrial por meio da diminuição da absorbância no 
meio quando ocorre o inchamento mitocondrial. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Nossos 
resultados indicam que o corante Basic Red 51 é capaz de levar a morte de células HepG2 nas 
maiores concentrações testadas (0,1; 1; 10 µg/mL) quando avaliado simultaneamente os ensaios 
de MTT e SRB. Esta ação deve-se pelo menos em parte pela interferência do corante sobre 
parâmetros bioenergéticos e oxidativos da mitocôndria, demonstrada pela sua capacidade de 
inibir a cadeia transportadora de elétrons e ocasionar o inchamento mitocondrial nas maiores 
concentrações testadas, sendo que este último pode ser consequência da formação e acúmulo de 
EROs observada, que podem atacar as biomembranas e induzir a transição da permeabilidade 
mitocondrial. O estresse oxidativo foi confirmado pela diminuição da razão GSH/GSSG. 
CONCLUSÃO: Nossos resultados demonstram o potencial tóxico do corante de cabelo Basic Red 
51 por meio da disfunção mitocondrial que pode culminar em morte celular. 
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INTRODUÇÃO: A contaminação do ambiente por poluentes é um ponto relevante na toxicologia 
ambiental, devido à variedade de substâncias produzidas que alcançam os compartimentos 
ambientais sem o conhecimento de sua toxicidade. Neste contexto, os retardantes de chama 
bromados, utilizados em vários bens de consumo são considerados poluentes orgânicos 
persistentes. Nos últimos anos efeitos de hepatotoxicidade têm sido relacionados a estes 
compostos, sendo reportado ainda o aumento na incidência ambiental dos congêneres BDE-100 e 
154; contudo, seus mecanismos de toxicidade não são totalmente esclarecidos devido à 
divergência entre os efeitos observados entre os congêneres. Assim, é crescente a necessidade 
da avaliação toxicológica de congêneres com diferentes padrões de substituição de bromo em sua 
estrutura. MÉTODOS: Os BDE-100 e BDE-154, penta e hexa bromados, respectivamente, foram 
submetidos a ensaios com células HepG2 e com mitocôndrias isoladas de fígado de rato em 
concentrações de 0,1-50 µM. A citotoxicidade foi investigada pelos ensaios de proliferação (SRB), 
viabilidade celular (MTT) e potencial de membrana mitocondrial em células HepG2 (TMRM). Em 
seguida, o efeito direto sobre as mitocôndrias foram avaliados pela capacidade de interação dos 
congêneres com as membranas das mitocôndrias utilizando DPH e ANS que monitoram as 
porções hidrofóbica e hidrofílica, respectivamente, os parâmetros de consumo de oxigênio foram 
avaliados polarograficamente, potencial de membrana e efluxo de cálcio foram avaliados 
utilizando Safranina-o e Calcium Green 5N como marcadores, respectivamente. A significância 
estatística foi avaliada pelo teste ANOVA seguida pelo teste de Dunnet. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Observou-se inibição da proliferação celular e diminuição da viabilidade após a 
exposição ao BDE-100 nas concentrações de 25 e 50µM (p˂0,05), já o BDE-154 inibiu a 
proliferação celular nestas concentrações, no entanto, não foi observado decaimento da 
viabilidade. A avaliação do potencial de membrana mitocondrial em HepG2 acima de 1 µM 
(p˂0,05) confirmou a toxicidade tanto do BDE-100 quanto do BDE 154, havendo dissipação do 
potencial e sugerindo ação tóxica sobre a mitocôndria, sendo no entanto os efeitos tóxicos do 
penta-BDE mais intensos que os do hexa-BDE. Já nos ensaios com mitocôndrias isoladas não 
houve alteração dos parâmetros analisados pela exposição ao BDE-154 enquanto o BDE-100, 
nas concentrações mais altas (25 e 50 µM) dissipou o potencial de membrana e liberou o cálcio 
do interior da organela. CONCLUSÃO: Nossos resultados indicam toxicidade dos PBDEs, os 
quais são mais intensos para o composto penta bromado, o que pode estar relacionado com 
alterações na estrutura devido à presença ou não de um átomo de bromo. 
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Introdução: O selênio até a década de 50 foi estudado muito mais pelos seus efeitos tóxicos do 
que pelos seus efeitos nutricionais. Após, foi reconhecido como elemento traço essencial e hoje 
sabe-se que ele possui propriedades antioxidantes, estimulantes do sistema imunológico e ação 
anti-inflamatória. Além disso, os compostos orgânicos de selênio são muito utilizados devido a sua 
seletividade reacional e grande atividade biológica, sendo considerados potenciais agentes 
farmacológicos.  
Objetivo: Verificar o efeito do tratamento in vitro com o organoselênio Z-seleniofenil-estireno 
sobre alguns parâmetros de estresse oxidativo no córtex cerebral de ratos jovens. 
Materiais e Métodos: O córtex cerebral de ratos com 10 dias de idade foi dissecado em gelo e 
homogeneizado em 1,5% de KCl. Os homogeneizados foram incubados durante 1 h na presença 
ou na ausência de 1, 10 ou 100 µM do organoselênio Z-seleniofenil-estireno (n = 10/grupo). Os 
ensaios de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), sulfidrilas e atividade das 
enzimas antioxidantes catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD) foram medidos. A análise 
estatística foi realizada por ANOVA seguida do pós-teste de Tukey. 
Resultados e Discussão: Observamos que o organoselenio não foi capaz de alterar os 
parâmetros TBARS, sulfidrilas e atividade da SOD em nenhuma das concentrações testadas. 
Entretanto, o composto aumentou a atividade CAT na concentração de 100 µM. 
Conclusão: Nossos resultados indicam que o organoselênio Z-seleniofenil-estireno demonstrou 
capacidade de aumentar a atividade da CAT, sem causar dano a lipídeos e proteínas, possuindo 
portanto, algumas propriedades antioxidantes promissoras. 
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Introdução: Antioxidante é um composto que protege o sistema biológico contra o efeito 
nocivo de processos ou reações que podem causar oxidação excessiva. Atualmente existem 
diversas evidências do papel de antioxidantes na prevenção de certas doenças o que está 
conduzido ao desenvolvimento de grande número de métodos para determinar a capacidade 
antioxidante de diversos compostos. Neste contexto, os compostos sintéticos orgânicos que 
contam com átomos de calcogênios (organocalcogênios) têm sido de grande interesse devido a 
uma possível atividade antioxidante. 
Objetivo: Avaliar se o organocalcogênio Z-seleniofenil-estireno possui propriedades 
antioxidantes in vitro através de diversos ensaios de sequestradores de espécies reativas.  
Materiais e Métodos: Foram realizados os ensaios de sequestradores de peróxido de 
hidrogênio (H2O2), óxido nítrico (ON), captura do radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH) e 
captura do radical 2,2´-azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) (ABTS), assim como o 
efeito antioxidante total efeito antioxidante total através da redução do teor de molibdênio IV 
(Mo6+) para molibdênio V (Mo5+). Foram utilizadas in vitro as concentrações de 3, 10, 30, 90 e 
270 μM do composto.  
Resultados e Discussão: O composto Z-seleniofenil-estireno demonstrou capacidade 
antioxidante de sequestrador de espécies reativas em todas as concentrações estudadas e em 
todos os ensaios utilizados.  
Conclusão: Nossos resultados indicam uma atividade antioxidante in vitro do Z-seleniofenil-
estireno possivelmente devido à sua atividade sequestradora para diferentes espécies reativas.  
 
Apoio financeiro: CNPq e FAPERGS.  
 
 



ALTERAÇÃO NEUROMOTORA EM RATOS SUBMETIDOS À EXPOSIÇÃO SUBAGUDA AO 
GLIFOSATO 

Pereira, L. P.1, Pereira, K. B.1, Santos, V. F. 1, Rocha, M. B. 1, Machado, M.M.2, Oliveira, L.F.S. 2. 

1 Acadêmicos do curso de Farmácia, voluntários no Núcleo de Pesquisa em Bioquímica, 
Toxicologia e Imunologia, Laboratório de pesquisa NUBIOTOXIM, Universidade Federal do 

Pampa, Uruguaiana – RS. 2 Docentes da Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana – RS. 
 

Palavras-chave: Herbicida, Intoxicação de ratos, Ação Neuromotora 

Introdução: O glifosato é um herbicida pós-emergente, não seletivo, amplamente comercializado 
mundialmente. Apesar deste herbicida ser classificado como pouco tóxico (classe I – ANVISA) há 
registros de várias quadros clínicos gerados a partir da exposição a formulações à base de 
glifosato. Contudo, não existem muitas evidências se seus efeitos deletérios são estendidos sobre 
a atividade neuromotora. 
Objetivo: Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de uma formulação à base de glifosato 
sobre a função neuromotora de ratos. 
Metodologia: Foram utilizados Rattus norvegicus Wistar machos com 160 ± 20 g. Os animais 
foram divididos em três grupos (n=10 por grupo), submetidos a tratamento de 21 dias, com as 
seguintes administrações orais: Grupo Controle, 0,2 mL de solução fisiológica; Grupo Glifosato I, 
0,2 mL de glifosato 0,5g/Kg de peso corporal; Grupo Glifosato II, 0,2 mL de glifosato 1g/Kg de 
peso corporal. A avaliação da atividade neuromotora foi realizada através do teste de Rota Rod 
(modelo INSIGHT® para ratos, com dispositivo de trava eletrônica para latência). O teste ocorreu 
de forma individual, em sala sob luz vermelha (40 Watts), com isolamento acústico e filmagem.  
Cada animal foi colocado no aparato e foi computado o período de latência da queda do rotor em 
um tempo máximo de 5 minutos. Os resultados obtidos foram tratados por ANOVA de uma via e 
complementados com o teste Bonferroni, aceitando p< 0,01. O projeto recebeu aprovação do CEP 
Unochapecó sob nº 170/08. 
Resultados e discussão: Os resultados obtidos demonstram que as duas doses ensaiadas de 
glifosato (0.5 e 1 g/Kg) induziram um desempenho neuromotor menor (0.43 ± 0.18 min e 0.44 ± 
0.22 min, respectivamente) em relação aos animais do controle (1.75 ± 0.488 min), mas sem 
dose-dependência. É bem estabelecido que a glicina é um neurotransmissor inibitório, com seus 
receptores (GlyR 1) amplamente difundidos ao longo da área encefálica, bem como nas áreas 
bulbar ponte. As suas regiões de cobertura inclui a substância nigra. Por outro lado, a glicina 
participa como co-ativador de recpetores NMDA ao longo do encéfalo. Estes pressupostos dão 
suporte à sugestão de que as formulações de glifosato, em função de conterem molécula de 
glicina, possam interferir no metabolismo neuronal em diversas áreas do sistema nervoso central, 
incluindo aquelas que regulam a performance neuromotora. Conclusão: Estes achados sugerem 
que a formulação de glifosato utilizada, bem como as doses de glifosato administradas de forma 
subaguda foram capazes de induzir prejuízo no desempenho neuromotor de ratos. 
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Introduction: The main source of water supply to use in so much human, agricultural, and 
industrial activity, comes of the watersheds throughout of the Brazilian territory. An important 
aspect related to main  razilian’s rivers is connected to amount of pollutants received from them 
effluents, mainly those that cross urban areas. In this case, the main sources of contamination are 
urban sewage without treatment, sanitary landfill, pesticides, mining, and industrial waste.  
Objective: The purpose of this study was evaluate limnological parameters of water samples of 
Uruguai River collected from four adjacent areas from catchment for the urban water supply and 
recreation.  
Materials and Methods: The water collect was performed at 20 cm from the surface and on the 
blanks of river, at following location: first collection point - 29°44’40,71”S/57°5’0,18”O; second 
collection point – 29°44’43,37”S/57°5’3,70”O; third collection point – 29°44’46,19”S/57°5’8,02”O); 
and four collection point – 29°44’49,55”S/57°5’14,19”. The flasks were previously treated with 
HNO3. The analysis of the samples collected was performed by multi-unit parameter of water 
quality Hanna Instruments® – MODEL HI9828 to evaluate: pH, O2 dissolved, conductivity, 
resistivity, temperature, salinity and atmosphere pressure. The contents of ammonia and nitrite 
also were evaluated using laboratorial kit - Alfakit®.  
Results and discussion: The parameters of conductivity, resistivity, O2 dissolved were altered, 
when the first was above 100 µS and the others under of levels recommended by CONAMA 
(National Council of Environment), ie, minor than 10 MΩ/cm and 5 mg/L, respectively. The 
conductivity and resistivity observed in water samples reflect the presence of high concentration of 
solid pollutants. On the other hand, the low index of O2 dissolved reflect the activity of aerobic 
microorganisms (data not show), corroborating with the low quality of water.    
Conclusion: These data suggest that the water samples from Uruguai River assessed do not fit 
with the recommendation of agency of government control. 
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Introdução: o uso de drogas por motoristas é apontado como um dos principais fatores 
contribuintes para a ocorrência de acidentes de trânsito, pois encoraja o condutor a tomar 
decisões de risco. No Brasil, a situação é ainda mais preocupante quando se trata de motoristas 
de caminhão, responsáveis pelo transporte de carga do país. Estudos brasileiros mostram que as 
principais drogas utilizadas por esses motoristas são os medicamentos à base de anfetaminas 
(popularmente conhecidos como “rebites”), a cocaína e a cannabis. Os motoristas de caminhão 
relatam o uso de anfetamina com a finalidade de manter o estado de alerta para cumprir as longas 
jornadas de trabalho. Em outubro de 2011, foi implementada a RDC 52/2011 da ANVISA que 
determinou a proibição da produção, dispensação, importação, exportação, prescrição e uso dos 
sais e isômeros de anfepramona, femproporex e mazindol, assim como de seus produtos de 
biotransformação.  
Objetivo: verificar a continuidade do uso de anfetaminas pelos motoristas de caminhão após a 
implementação da RDC 52/2011. 
Materiais e Métodos: foram estudados dados de 427 motoristas que frequentavam três unidades 
do SEST-SENAT situadas no Estado de São Paulo, nas rodovias Presidente Dutra, Fernão Dias e 
Cônego Domênico Rangoni, no ano de 2012. Os motoristas que concordaram em participar do 
estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, responderam a um questionário 
sociodemográfico estruturado e forneceram amostra de urina para a realização de análises 
toxicológicas. As análises de triagem foram realizadas por imunoensaio e as análises 
confirmatórias por cromatografia em fase gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-EM). 
Resultados e Discussão: das 427 amostras, 30 (7,0%) apresentaram resultados positivos para 
drogas, sendo 6 para anfetaminas, 12 para cocaína e 6 para canabinóides. Outras 6 amostras 
foram positivas para mais de uma droga (4 para cocaína e canabinóides e 2 para cocaína e 
anfetamina). Todos os motoristas entrevistados são homens e com média de idade de 36,4 anos 
(±6,54). A maioria dos motoristas são casados/amasiados, trabalham na profissão há mais de 12 
anos e 80% relataram trabalhar 8 ou mais horas por dia, com cerca de 5 horas sem descanso. Os 
resultados mostram uma alta prevalência de uso drogas por motoristas de caminhão nas rodovias 
que trafegam no Estado de São Paulo e sugerem que medidas preventivas voltadas a essa classe 
de trabalhadores são imprescindíveis e também que há necessidade de fiscalização nas rodovias 
visando à segurança no trânsito. 
Conclusão: apesar da implementação da RDC 52/2011, que proíbe o uso de anfetaminas e seus 
derivados, os motoristas de caminhão ainda fazem uso de anfetaminas e continuam a dirigir nas 
estradas do Brasil.  
Agradecimentos: FAPESP/HCFMUSP/LIM-40/SEST-SENAT  
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Introdução: Os azo corantes são amplamente utilizados na indústria têxtil, e quando despejados 
no ambiente podem causar toxicidade à organismos aquáticos. Efeitos ecotoxicológicos desses 
compostos, especialmente frente a organismos estuarinos e marinhos, são ainda pouco 
explorados. Os corantes Disperse Red 1 e Disperse Red 13 apresentaram alta toxicidade para 
microcrustáceos e algas de água doce na faixa de ug/L. O copépodo estuarino Nitokra sp. e o 
anfípoda marinho Parhyale hawaiensis (Dana, 1853) oriundos do litoral do estado de São Paulo 
vem sendo cultivados para a realização de testes ecotoxicológicos. Objetivo: Avaliar a toxicidade 
aguda dos azo corantes Disperse Red 1 e Disperse Red 13 utilizando o copépodo estuarino 
Nitokra sp. e o anfípoda marinho Parhyale hawaiensis. Materiais e Métodos: Os testes foram 
realizados com os corantes Disperse Red 1 (produto comercial, 60% do corante principal) e 
Disperse Red 13 (25% de pureza, Sigma). Diluições prévias em água ultrapura e DMSO foram 
realizadas para melhorar a dispersão dos compostos testados. Os testes com Nitokra sp. foram 
conduzidos em condições estáticas, 96h de exposição, fotoperíodo de 12h/12h, temperatura de 
24ºC±2, 10 organismos adultos por réplica, e 3 réplicas por concentração. Os testes com P. 
hawaiensis foram realizados em condições estáticas, duração de 96h, fotoperíodo de 12h/12h, 
temperatura de 24ºC±2, organismos de até 7 dias, 10 réplicas por concentração, e 1 organismo 
por réplica. Controles negativos apropriados foram incluídos nos testes, utilizando os solventes 
empregados. Ao final dos testes foram contabilizados os organismos imóveis e os valores de 
CE50 e CL50 foram determinados pelo método de Trimmed Spearman Karber. A sensibilidade 
das culturas foi monitorada durante o período do estudo utilizando-se zinco como substância de 
referência. Resultados e Discussão: Nos testes realizados com Disperse Red 1, obteve-se 
CE50(96h) de 0,3 a 2,1 mg.L-1 (n=4) para Nitokra sp., e CL50(96h) de 3,0 a 37,4 mg.L-1 para P. 
hawaienis (n=4). A grande variação obtida entre os resultados dos testes parece estar relacionada 
à baixa dispersão do corante em água salina. Para o corante Disperse Red 13 obteve-se 
CE50(96h) média de 1,5 mg.L-1 (n=2) para Nitokra sp. e CL50(96h) média de 1,9 mg.L-1 (n=3) 
para P. hawaienis. Conclusão: Os corantes Disperse Red 1 e Disperse Red 13 foram tóxicos 
para ambos organismos e os resultados obtidos sugerem que a dispersão dos corantes em água 
salina é um fator importante na avaliação da toxicidade dessas substâncias.  
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Introdução: Os Poluentes orgânicos persistentes (POP’s) são um grupo de compostos de uso 
variado, que estão sob esta sigla devido ao conjunto de seus efeitos no meio ambiente e na saúde 
pública. Devido às características de sua composição química os POP’s possuem resistência à 
degradação, persistência ambiental, capacidade de bioacumulação e são facilmente incorporados 
às cadeias alimentares, por serem lipossolúveis, produzindo uma gama de efeitos tóxicos. 1 
Objetivo: Determinar a ocorrência de poluentes orgânicos persistentes (POP`s) em amostras de 
sedimento de fundo nos rios Pará e Murucupi localizados próximos às áreas industriais e 
portuárias do município de Barcarena, estado do Pará. 
Materiais e Métodos: Foram realizadas amostragens de sedimento de fundo com periodicidade 
trimestral no ano de 2012 nos rios Murucupi e Pará, localizados no município de Barcarena – PA. 
Sendo coletadas 07 e 10 amostras, respectivamente nos rios Murucupi e Pará. As amostras foram 
secas e separadas da fração bruta peneiras com granulometria de 270 mesh. Estas foram 
submetidas à extração assistida por micro-ondas (MSAE) com rampa de aquecimento de 30-
120°C durante 30 minutos, utilizando 1,0 g de amostra para 10 ml de solução de hexano-
dicrorometano 50%. Em seguida foi realizado clean-up para limpeza das amostras com sílica gel e 
sulfato de sódio anidro. Os POP’s foram quantificados por cromatografia gasosa com detector de 
captura de elétrons, utilizando uma coluna CP SIL 8 CB, da marca Varian, composta por 5% de 
fenil e 95% de dimetilsiloxano, com 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm de filme. 
Resultados e Discussão: Não foram encontrados resíduos dos POP’s aldrin, dieldrin, endrin, 
heptacloro e HCB. Foram encontrados resíduos de DDT através de seus metabólitos pp’-DDT 
(0,39 – 18,29 µg/L,no rio Pará e 0 – 19,42 µg/L, no rio Murucupi) e pp’-DDE (2,18 – 28,14 µg/L, no 
rio Murucupi e 3,75 – 41,44 µg/L no rio Pará) nas amostras analisadas. Foi determinada a razão 
DDE/DDT que indica o tempo de exposição do DDT no ambiente em estudo. A razão DDE/DDT 
no rio Pará foi de 0,6698 no rio Murucupi de 0,7053. A média encontrada foi de 9,72 µg/L de pp’-
DDT e 4,57 µg/L de pp’-DDE. As concentrações encontradas de pp’-DDT e pp’-DDE são 
semelhantes as encontradas em estudos  realizados nos rios Madeira (AM) e Tapajós (PA). 
Conclusão: Com base nos valores obtidos na razão DDE/DDT TOTAL é possível observar que a 
contaminação de DDT nos rios Pará e Murucupi é remota.  Os resíduos de DDT encontrados se 
devem a grande quantidade despejada deste pesticida na região Amazônia durante muitos anos 
em campanhas de saúde pública no combate à malária e pelo transporte por volatilização nas 
correntes aéreas e oceânicas originárias de outras regiões. 
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Introdução: Os BTEX representam um grupo de hidrocarbonetos voláteis formados por benzeno, 
tolueno, etilbenzeno e xileno e isômeros (orto, meta, e para). As principais fontes de BTEX, para 
ambientes aquáticos são efluentes oriundos das atividades urbanas, industriais, etc.1 São 
compostos que apresentam um elevado grau de toxicidade com efeitos potencialmente 
cancerígenos e neurotóxicos, sendo classificados como poluentes prioritários pela agência 
americana de proteção ambiental (EPA) em saúde humana e animal2. 
Objetivo: Avaliar a concentração de BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) em amostras 
de água coletadas na zona portuária do município de Belém-Pará, utilizando extração por 
Headspace e quantificação por Cromatografia Gasosa com detecção por Espectrometria de 
Massa (CG-MS). 
Materiais e Métodos: Foram realizadas amostragens de água superficial em dezembro e outubro 
de 2012, sendo coletadas 10 amostras, 05 no porto de Belém e 05 no Porto de Miramar, no 
município de Belém-PA. As amostras foram submetidas à extração por headspace automatizado, 
a qual se baseia no método 6040 D da SUPELCO/Sigma-Aldrich,3 onde estas foram incubadas a 
80°C durante 10 minutos. Em seguida suas frações de vapor foram quantificadas por 
cromatografia gasosa com espectrometria de massa. Foi realizado controle de qualidade do 
método analítico utilizado, através de testes de validação (linearidade, exatidão, precisão, etc.) e 
Planejamento fatorial completo. 
Resultados e Discussão: Não foram encontrados resíduos de BTEX na amostragem de outubro 
de 2012. Já na amostragem de dezembro foram encontrados valores de tolueno no Porto de 
Belém e de benzeno no Porto Miramar. No entanto estas concentrações estavam dentro dos 
limites permitidos pela legislação para águas superficiais (águas doces Classe 2) do CONAMA 
através da Resolução 357/2005. Com a validação foi definir os tempos de retenção dos analitos 
estudados. E a partir do Planejamento Fatorial foi possível observar que a temperatura é o fator 
que mais influência na extração de BTEX, dentre os parâmetros temperatura, volume e tempo de 
extração. 
Conclusão: O monitoramento ambiental de BTEX é importante, por se tratar de substâncias 
potencialmente carcinogênicas. Fazendo-se necessário um monitoramento constante destes 
compostos orgânicos para minimizar possíveis danos à saúde da população e ao meio ambiente.  
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Introdução: A via vaginal é uma excelente alternativa para administração de fármacos, mas é 
relativamente inexplorada para entrega de ativos, sendo que os efeitos irritantes de alguns 
fármacos e o elevado tempo que os medicamentos devem permanecer em contato com a mucosa 
contribuem para isto. A nanotecnologia pode ser uma alternativa utilizada para solucionar tais 
dificuldades auxiliando no aumento da mucoadesão e diminuindo os efeitos adversos dos ativos. 
Objetivo: Desenvolver uma formulação para uso vaginal de base nanotecnológica, encapsulando 
vermelho do nilo, como um modelo de fármaco lipofílico, em nanocápsulas poliméricas catiônicas 
e aniônicas, e incorporando-as em diferentes hidrogéis de quitosana, avaliando viscosidade e 
mucoadesividade das formulações. 
Materiais e Métodos: As nanocápsulas (deposição interfacial do polímero pré-formado) 
compostas de polímero catiônico Eudragit RS100® (NC-RS) e aniônico Eudragit S100® (NC-S) 
foram incorporadas em diferentes hidrogéis de quitosana (1.5-3.0%). As suspensões de 
nanocápsulas foram caracterizadas em termos de tamanho de partícula por espectroscopia de 
correlação de fótons (PCS) e pH (potenciometria). Os diversos hidrogéis obtidos foram 
caracterizados em termos de viscosidade (Rheostress 600, Haake, Enco, Spinea, I, 37ºC) e 
mucoadesividade (mucosa vaginal de porca, equipamento TA.XTplus Texture Analyzer, UK, 
37ºC). 
Resultados e Discussão: As formulações NC-RS e NC-S apresentaram tamanho nanométrico 
com adequada homogeneidade de distribuição de tamanho e valores de pH de 5.8 e 5.3, 
respectivamente. Os hidrogéis de quitosana apresentaram valores de pH levemente ácidos e 
assim foram considerados adequados para aplicação nessa via que apresenta um valor de pH 
ente 3.5 e 4.5. A avaliação da viscosidade demonstrou que os hidrogéis de quitosana 
apresentaram um comportamento não newtoniano, característico de formulação semissólida. Com 
relação à mucoadesividade foi possível verificar que todas as formulações compostas por hidrogel 
de quitosana tem potencialidade de permanecerem aderidas à mucosa vaginal assim aumentando 
o tempo de contato fármaco-mucosa. A formulação com maior valor de força foi a de 
concentração de quitosana de 2.5% que parece ser a mais promissora para entrega de fármacos 
por essa via.  
Conclusão: Os hidrogéis de quitosana desenvolvidos apresentaram características adequadas 
para aplicação vaginal e mostraram-se capazes de aderirem por tempo prolongado na referida 
mucosa. Como perspectivas deste trabalho, está a incorporação de fármacos lipofílicos com 
potencial irritante para avaliar a capacidade das nanocápsulas de diminuir a irritação provocada 
na mucosa vaginal, e a determinação da tolerância da mucosa vaginal ao veículo inovador 
proposto.  
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Introdução: A capsaicina é um fármaco analgésico usado no tratamento da dor crônica. O uso 
desta substância produz irritação cutânea nos usuários, motivo que muitas vezes leva ao 
abandono do tratamento. Uma alternativa promissora para a diminuição deste efeito indesejável 
na pele consiste da nanoencapsulação desta substância, o que poderia aumentar a adesão ao 
tratamento, por diminuir a irritação cutânea e o número de aplicações necessárias para atingir o 
efeito desejado.  
Objetivo: Esse trabalho avalia, em humanos, o efeito das nanocápsulas na diminuição da ação 
irritante provacada pela capsaicina quando aplicada na pele, a partir da aplicação de uma 
inovadora formulação tópica composta de hidrogel de quitosana com nanocápsulas contendo 
capsaicina, quando comparada à aplicação da formulação comercial. 
Materiais e Métodos: As nanocápsulas foram obtidas por deposição interfacial do polímero pré-
formado utilizando o polímero acrílico catiônico Eudragit RS100®. O hidrogel foi obtido por adição 
da suspensão de nanocápsulas à quitosana (concentração 2.5%) seguida da adição de ácido 
lático. As formulações foram caracterizadas quanto ao teor de capsaicinóides (CLAE-UV), 
diâmetro de partícula (difração de laser), pH (potenciometria) e viscosidade (viscosimetria 
rotacional). A avaliação da irritação cutânea foi realizada em humanos (n=13) avaliando-se 
diferentes áreas da pele que continham: (i) o hidrogel de quitosana contendo a capsaicina 
nanoencapsulada, (ii) a formulação comercial e (iii) nenhuma formulação (controle). A avaliação 
foi realizada por meio da determinação do eritema por escala visual e sonda (Mexameter®, 
Ckeletronic) e análise sensorial por parte dos voluntários. 
Resultados e Discussão: A formulação de capsaicina nanoencapsulada apresentou partículas 
nanométricas com homogeneidade adequada, valor de pH de 4,3, viscosidade de 16 Pa.s (taxa de 
cisalhamento de 1.76 s-1) e teor de capsaicinóides de 0.43mg.g-1 . A formulação comercial 
apresentou resultados semelhantes quanto ao teor de fármaco, porém valores de pH e 
viscosidade mais elevados. Após a aplicação da formulação nanoencapsulada, não foi observado 
eritema visualmente, diferentemente da coloração vermelha observada para a formulação 
comercial. Houve diferença significativa entre o eritema causado pela formulação comercial e a 
formulação inovadora proposta. Os voluntários relataram sentir irritação após aplicação da 
formulação comercial (inclusive irritação severa). Para a formulação nanoencapsulada, apenas 
nos tempos iniciais de análise foi descrita uma fraca irritação. 
Conclusão: O estudo demonstrou que a formulação proposta composta por capsaicina 
nanoencapsulada demostra ser uma excelente alternativa para a diminuição do eritema causado 
por esse fármaco. 
Agradecimentos: CAPES e CNPq. 
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Introdução: A depressão destaca-se como uma das principais causas de suícidio na 
sociedade.1 Atualmente a principal classe de fármaco utilizada para tratar este transtorno são os 
antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS).2 Devido ao seu 
tratamento prolongado, há um grande interesse na quantificação desses compostos em amostras 
de plasma humano. Dessa forma, procedimentos de preparo de amostras seletivos e compatíveis 
com macromoléculas são bem vindos nesse tipo de aplicação, como por exemplo, os polímeros 
de impressão molecular restrito a ligação com macromoléculas (RAM-MIP). Estes materiais 
podem ser empregados diretamente em sistemas cromatográficos bidimensionais, onde a amostra 
de plasma é injetada diretamente no sistema sem qualquer procedimento prévio de preparo de 
amostras. 

Objetivo: Sintetizar e avaliar o desempenho de um RAM-MIP recoberto com albumina bovina 
(RAM-MIP-BSA) na extração de fármacos antidepressivos ISRS em amostras de plasma humano 
por injeção direta em um sistema de cromatografia líquida multidimensional. 
Materiais e Métodos: A metodologia de síntese empregada foi realizada pelo método de 
precipitação.3 Os reagentes empregados foram: 1 mmol de fluoxetina; 3 mmol de ácido 
metacríilico; 25 mg de azobiisobutironitrila; 7 mmol de etilenoglicol dimetacrilato e 50 mL de 
metanol. A síntese aconteceu por 1 h a 60oC.Em seguida foram adicionados à mistura reacional: 
7,5 mmol de HEMA, 0,5 mmol de GDMA e 50 mL de metanol e a síntese foi processada por mais 
23 h a 60 °C. O material foi lavado e revestido com BSA. O polímero foi acondicionado em uma 
coluna de aço inoxidável e acoplado a um sistema cromatográfico bidimensional.   
Resultados e Discussão: O RAM-MIP-BSA apresentou uma capacidade máxima adsortiva frente 
à fluoxetina de 69 mg g-1, de acordo com o modelo de Langmuir. Sua capacidade de eliminação 
de macromoléculas foi > 99%. Estudou-se a composição da fase móvel em termos da proporção, 
natureza do solvente e pH, sendo a mistura tampão acetato 0,25 mol/L pH 4,5:acetonitrila:metanol 
(60:37:3), a que apresentou melhor resultado. O pH da amostra foi então estudado, sendo o 
mesmo otimizado em 6,4, devido à melhor eficiência de extração. Os parâmetros volume de 
injeção, tempo de eluição e tempo de extração foram estudados frente à melhor resposta 
analítica, sendo que os valores otimizados foram 150 �L, 100 e 20 s, respectivamente. 
Conclusão: Uma metodologia para a síntese RAM-MIP-BSA foi investigada. Os resultados 
obtidos durante as análises mostraram que o RAM-MIP-BSA apresenta uma boa capacidade de 
pré-concentração seletiva da molécula modelo e uma boa capacidade de eliminação de 
macromoléculas. O RAM-MIP-BSA apresentou adsorção compatível com o modelo de Langmuir, 
comprovando a interação adsorvente-adsorbato. 
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Introdução: A epilepsia é uma doença crônica que apresenta elevada incidência entre as 
pessoas com mais de 60 anos. Em muitos pacientes o seu tratamento envolve terapias 
prolongadas, com um ou mais antiepilépticos: carbamazepina, ácido valpróico, fenitoína e 
fenobarbital. A monitorização farmacocinética é considerada uma estratégia clínica que permite 
melhorar a precisão nas decisões da terapêutica farmacológica. Objetivos: Qualificar as 
concentrações em hipo e hiper (tóxica) terapêutica dos antiepilépticos carbamazepina, fenitoína e 
fenobarbital; Realizar o monitoramento terapêutico da carbamazepina, fenitoína e fenobarbital em 
pacientes epilépticos. Casuística e métodos: participaram do estudo 120 pacientes com 
indicação de carbamazepina (400–1400mg 2 vezes/dia, via oral), fenitoína (100–400mg, 2 
vezes/dia, via oral) e fenobarbital (100 – 300mg 2 vezes/dia, via oral). Os pacientes foram 
separados em grupos, segundo regime posológico, sendo que os fármacos foram administrados 
isoladamente ou em conjunto. As amostras de sangue foram coletadas imediatamente antes da 
próxima dose (durante o estado de equilíbrio) e as concentrações plasmáticas das drogas foram 
determinadas por imunofluorescência polarizada. Os parâmetros farmacocinéticos foram 
calculados pelo programa WinNonlin Phoenix e os resultados expressos através das medianas, 
médias e intervalos de confiança de 95% (IC 95%). O regime de dosagem individualizado foi 
estimado através do programa de maximização não-paramétrica USC*PACK collection, com o 
objetivo de alcançar a concentração alvo do antiepiléptico. 
Resultados e Discussão: A concentração plasmática dos antiepilépticos foi determinada em 100 
amostras de pacientes, das quais 40 (40%) apresentaram níveis séricos fora da janela 
terapêutica. Foi feita uma nova determinação da concentração sérica dos antiepiléticos nesses 40 
pacientes, a fim de confirmar o resultado. Após essa nova dosagem, 70% das amostras se 
mantiveram abaixo do intervalo terapêutico. Foi calculada nova dosagem para esses pacientes e 
apresentado os resultados ao médico. Conclusão: A aplicação de softwares farmacocinéticos é 
uma poderosa ferramenta na tomada de decisões sobre terapia medicamentosa, colaborando no 
ajuste da dose para cada paciente. 
Palavras chave: Monitorização Terapêutica, Farmacocinética, Antiepilépticos, Softwares 
farmacocinéticos. 
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Introdução: Os softwares farmacocinéticos são, cada vez mais, amplamente utilizados nas 
instituições de ensino e pesquisa em todo mundo, visando a integração dos alunos com as 
aplicabilidades da farmacocinética clínica, que estuda o movimento das drogas no organismo 
humano através da aplicação de modelos matemáticos. A utilização de softwares colabora tanto 
no entendimento dos parâmetros farmacocinéticos (volume de distribuição, taxa de eliminação, 
meia-vida), como na diminuição das dificuldades frente a expressões e equações matemáticas. 

Objetivo: Utilizar softwares farmacocinéticos na realização do controle terapêutico de drogas, a 
fim de tornar o regime terapêutico mais eficaz. 
Materiais e Métodos: Foi empregado o software USC Pack-PC Collection da Universidade do 
Sul da Califórnia para realizar os estudos farmacocinéticos em pacientes que fazem uso dos 
anticonvulsivantes Carbamazepina, Fenitoína e Fenobarbital. Foi registrado o uso concomitante 
de outras drogas para avaliar possíveis interações (ex., ácido valpróico), assim como as 
interações entre esses três fármacos. As amostras sanguíneas foram coletadas em pacientes 
atendidos no HUPES e na Fundação de Neurologia e Neurocirurgia na cidade de Salvador-BA, 
durante o estado de equilíbrio e antes da administração da dose seguinte. Durante o processo, o 
paciente respondia a questionário cujas informações eram direcionadas ao estudo proposto. As 
amostras eram processadas e aliquotadas. A dosagem foi realizada através do método de 
química seca. Também foi dosado a ureia, creatinina e ácido úrico. 
Resultados e Discussão: Foram analisadas 82 amostras de soro dos pacientes, das quais 35 
(42,68%) apresentaram concentrações plasmáticas fora do intervalo terapêutico. Esse dado 
aponta para a elevada ocorrência de pacientes em uso desses medicamentos cujas doses estão 
fora do intervalo terapêutico, tornando-se necessário a monitorização farmacoterapêutica. Dessa 
forma, observa-se a necessidade do ajuste da dose que, em geral, é feita de forma empírica. No 
intuito de aumentar a segurança do paciente, a utilização de softwares farmacocinéticos busca 
predizer com precisão a dose necessária para cada paciente, levando em consideração os 
processos de absorção, distribuição, metabolização e excreção. 
Conclusão: O uso de softwares farmacocinéticos é uma poderosa ferramenta na tomada de 
decisões sobre terapia medicamentosa. A implementação desses softwares capacita o 
farmacêutico a construir modelos farmacocinéticos, fornecendo melhor compreensão e 
interpretação dos resultados. 
Palavras-chave: Farmacocinética, Monitoramento terapêutico, Softwares farmacocinéticos, Ajuste 
de dose 
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Introdução: Diversos xenobióticos como o etanol, o chumbo e a nicotina são neurotóxicos 
durante o início do desenvolvimento do sistema nervoso central (SNC), e podem influenciar a 
cascata de eventos que caracteriza esta fase. Assim, o objetivo deste trabalho foi esclarecer se a 
exposição à fumaça do cigarro no início do período pós-natal de camundongos induz prejuízo à 
sinaptogênese e aos processos de aprendizado e memória na infância, e as possíveis 
consequências na adolescência e na fase adulta. 
Materiais e Métodos: Camundongos BALB/c foram expostos a uma mistura de fumaça central 
(10%) e lateral (90%) do cigarro referência 3R4F (Universidade de Kentucky, EUA), desde o 3° dia 
de vida pós-natal (P) até P14 por duas horas diárias. Os animais (n=6) foram eutanasiados em 
P15 (infância), P35 (adolescência) e P65 (adulto) e o hipocampo foi separado para quantificação 
dos níveis proteicos de BDNF por ELISA e das proteínas sinápticas sinapsina I, sinaptofisina e 
PSD95 por immunoblotting. Ainda, os animais foram avaliados em labirinto aquático de Morris na 
infância, adolescência e fase adulta. 
Resultados: No labirinto aquático de Morris, animais expostos à fumaça do cigarro apresentaram 
diminuição estatisticamente significativa no tempo de permanência e na distância percorrida no 
quadrante alvo em todas as idades avaliadas quando comparados aos controles (p<0,001). Ainda, 
observamos que na infância houve diminuição estatisticamente significativa nos níveis de BDNF 
(p<0,01), de sinapsina I (p<0,01), de sinaptofisina (p<0,05) e de PSD95 (p<0,05) no hipocampo de 
animais expostos à fumaça do cigarro em comparação ao controle. Na adolescência e na fase 
adulta houve apenas diminuição estatisticamente significativa da sinapsina I (p<0,05) e da 
sinaptofisina (p<0,05). 
Discussão: Nossos resultados indicam que a exposição à fumaça do cigarro no início do período 
pós-natal de camundongos induz prejuízo ao processo de aprendizado e memória em todas as 
idades avaliadas e esse resultado pode estar associado à diminuição dos níveis de BDNF e das 
proteínas sinápticas no hipocampo, sugerindo prejuízo ao desenvolvimento do SNC, sendo que 
não há reversão dos efeitos na adolescência ou mesmo na fase adulta. Estes dados são 
condizentes com pesquisa que demonstrou que crianças e adolescentes expostos ao fumo 
passivo apresentam deficiência de aprendizado evidenciado por um pior desempenho escolar1. 
Em conjunto, esses resultados representam uma ferramenta translacional que pode direcionar 
futuras pesquisas que visem à prevenção dos danos causados pelo fumo passivo. 
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Introdução: O monóxido de carbono (CO) é um gás incolor, inodoro e insípido e pode ser 
produzido pela combustão incompleta de materiais orgânicos, tais como madeira, papel, óleo, gás 
e gasolina. O CO, após a absorção, que se faz por via pulmonar, combina-se com a hemoglobina 
originando a carboxihemoglobina (COHb) que é incapaz de transportar oxigênio. Níveis de COHb 
inferiores a 10% não são associados a sintomas clínicos. Entre 10% e 50%, podem produzir 
sintomas como dores de cabeça, tonturas, debilidade física, náuseas, vômitos e colapso, sendo 
que a partir de 50%, já existe a possibilidade de morte. Em casos onde houve carbonização da 
vítima, resultados de análises de COHb, além de outros achados necroscópicos como a presença 
de fuligem nas vias aéreas e no trato digestivo, podem auxiliar os patologistas a diagnosticar a 
causa da morte e, muitas vezes, determinar se a vítima estava viva quando foi submetida à ação 
do fogo. 
Objetivo: Determinar, através de análises laboratoriais, a concentração de COHb no sangue de 
corpos carbonizados necropsiados no Instituto Médico Legal de São Paulo. 
Materiais e Métodos: Foram realizadas dosagens de COHb em sangue de 59 corpos 
carbonizados necropsiados pela equipe do Núcleo de Antropologia do IML-SP, no período entre 
2011 e 2012. As amostras foram coletadas em tubos Vacutainer® com anticoagulante (EDTA) e 
mantidas em freezer -20°C até o momento das análises, que foram realizadas utilizando método 
espectrofotométrico de Beutler & West, 1984.  
Resultados e Discussão: Do total de amostras de sangue analisadas (n=59), 37,3% 
apresentaram concentrações de COHb inferiores a 10% com média de 3,9% (<0,1 – 9,7%). 
Valores de COHb entre 10% e 50% foram encontrados em 47,4% dos casos, com média de 
26,0% (10,2 – 49,5%) e a causa da morte, em alguns casos, poderia ter sido influenciada pela 
exposição ao CO, uma vez que fatores individuais como idade, problemas respiratórios, entre 
outros, tornariam as vítimas mais susceptíveis à ação do CO. Níveis superiores a 50% de COHb 
foram encontrados em 15,3% das vítimas, com valor médio de 73,0% (57,4 – 95,6%), o que 
sugere que a intoxicação por CO tenha sido a causa da morte. Os valores de COHb encontrados 
neste estudo, isto é, pequeno número de vítimas com níveis sanguíneos de COHb que indicam 
intoxicação fatal por CO, podem refletir uma prática comum utilizada por criminosos que é a 
carbonização de corpos como tentativa de mascarar evidências em casos de homicídios. 
Entretanto, para o estabelecimento correto da causa da morte, outros achados necroscópicos são 
importantes. 
Conclusão: Na amostra estudada, foram poucos os casos em que ocorreu intoxicação fatal por 
CO. 
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Introdução: O etanol é a substância psicoativa mais consumida no mundo e sua utilização 
aumenta o risco de acidentes de trânsito, devido às alterações sensoriais, motoras e cognitivas 
por ele provocadas. Além disso, o uso de cocaína, canabinoides, benzodiazepínicos e 
anfetamínicos também pode estar relacionado com aumento no número de acidentes de trânsito. 
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), considera-se infração gravíssima “dirigir sob a 
influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência”. 
Objetivo: Determinar o perfil de motoristas vítimas de acidente de trânsito em 2012 e no primeiro 
semestre de 2013 no Rio Grande do Sul através da avaliação do uso de etanol e outras 
substâncias psicoativas em amostras de sangue e urina, respectivamente, que foram submetidas 
à análise toxicológica pelo Departamento de Perícias Laboratoriais (DPL) do Instituto-Geral de 
Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS). 
Materiais e Métodos: Foram analisados os resultados toxicológicos de 583 (2012) e de 220 
(2013) condutores. Os exames realizados incluem a alcoolemia (headspace/cromatografia 
gasosa/detector de ionização de chama) e a determinação qualitativa de psicotrópicos em urina 
através da triagem por imunoensaio e da confirmação por cromatografia em camada delgada 
(canabinoides) e cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massa (anfetamínicos, 
benzodiazepínicos e cocaína). 
Resultados e Discussão: Constatou-se que, em 2012, 52,8% dos periciados estavam sob a 
influência de etanol ou de outra substância psicotrópica e, no período pesquisado em 2013, esse 
percentual foi de 47,3. Os resultados de teor alcoólico em 2012 mostraram que 47,7% das 
amostras analisadas foram positivas para etanol, enquanto que, no primeiro semestre de 2013, 
ocorreu uma redução para 39,5%. Entretanto, o percentual de amostras com concentração 
superior a 6 dg/L se manteve (82,4% em 2012 e 82,7% em 2013). Com relação à presença de 
substâncias psicoativas pesquisadas na urina, verificou-se aumento de 14,9 % (2012) para 22,7% 
(2013), sendo maior a incidência de cocaína (50%) e canabinoides (40%) nos períodos avaliados. 
Observou-se, ainda, aumento no uso concomitante de etanol e de pelo menos um psicotrópico de 
6,2% (2012) para 14,1% (2013). Além disso, verificou-se a prevalência de motorista do sexo 
masculino em acidentes de trânsito (aproximadamente 95%) nos períodos estudados.  
Conclusão: Ocorreu uma redução no número de indivíduos que estavam sob efeito de etanol ou 
de outra substância psicoativa, assim como no percentual de indivíduos que utilizaram somente 
etanol nesses períodos. Entretanto, houve aumento no uso de outras substâncias psicotrópicas, 
bem como no seu emprego concomitante com etanol. 
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Introdução: O forato é um inseticida organofosforado (OF) extremamente tóxico (WHO toxicidade 
Classe Ia).¹ Os efeitos tóxicos são devido à inibição da acetilcolinesterase (AChE).¹ O mecanismo 
molecular de toxicidade colinérgica envolve a interação dos OF com a AchE, que explica quase 
completamente todos os sinais e sintomas da intoxicação aguda.² Os sinais e sintomas estão 
relacionados com o excesso de acetilcolina (Ach) e a consequente estimulação em todas as 
zonas do sistema nervoso central e periférico em que a Ach atua como um neurotransmissor.² 
 
Objetivo: Alertar para a gravidade do quadro clínico observado neste caso de intoxicação por 
forato, especialmente por este inseticida aparecer raramente em nossos registros de intoxicação e 
haverem poucos relatos publicados em literatura nacional e internacional indexada. 
 
Relato de Caso: Paciente masculino, 32 anos, 76 Kg ingeriu quantidade ignorada de forato em 
tentativa de suicídio. Após 03 horas da ingestão, procurou atendimento médico no hospital da 
cidade de Lagoa Vermelha no interior do RS. Apresentava fraqueza muscular, hipotonia, 
hipertensão, taquicardia, vômitos, diarreia e aumento generalizado de secreções. Apresentava 
eletrocardiograma e radiografia de tórax sem alterações. No mesmo dia, o paciente foi transferido 
para o hospital da cidade de Passo Fundo/RS, pela disponibilidade de CTI. Foi submetido a 
intubação traqueal, lavagem gástrica e recebeu carvão ativado, atropina e pralidoxima. No 
segundo dia, permaneceu com taquicardia, vômitos, diarreia e sudorese. Nesse momento, 
apresentava acidose metabólica e leucocitose com desvio. No terceiro dia de internação, 
apresentava pupilas puntiformes e oligúria. Já não apresentava mais secreções exacerbadas. No 
quarto dia, foi transferido para CTI do mesmo hospital, onde permaneceu intubado, sem 
vasopressor. Mantinha pupilas mióticas isofotorreagentes. O paciente foi extubado no quinto dia. 
Permanecia atropinizado, sem aumento de secreções. Paciente permaneceu durante toda 
internação recebendo atropina. Por fim, teve boa evolução clínica recebendo alta da CTI no oitavo 
dia e logo após alta hospitalar. 
 
Conclusão: Pacientes intoxicados por forato podem apresentar miose, broncorréia, hipóxia, 
coma, depressão respiratória, paralisia flácida, fasciculações, arritmias cardíacas, hipertensão e 
cianose.³-¹ O forato requer bioativação para produzir estes efeitos, portanto o início do quadro 
clínico pode demorar algumas horas.¹ O diagnóstico e tratamento da intoxicação por OF é, 
principalmente, baseado na história e guiado pela sintomatologia do paciente.4 No passado, altas 
taxas de mortalidade por OF eram a regra, mas recentemente, com suporte avançado de vida, 
cuidados intensivos e uso apropriado dos antídotos, a mortalidade tem declinado 
consideravelmente.5 
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Introduction: Aluminum toxicity is a serious problem in Brazilian soils and selecting oat genotypes 
is an important strategy to produce this crop on these types of soils.  
Objectives: The objective of the present study was therefore to investigate and compare some 
physiological and oxidative stress responses of three oat genotypes exposed to Al in nutrient 
solution.  
Methodology: Aluminum-sensitive, intermediate and tolerant oat genotype seedlings were grown 
in a nutrient solution (pH 4.0) with 0, 5, 10, 20 and 30 mg/L Al for ten days. During the 10 days of 
exposure to aluminum, the pH of the solution was checked daily to find out whether there was 
variation among genotypes. The antioxidant enzyme activity (catalase-CAT - E.C. 1.11.1.6) of root 
and shoot was analyzed and the aluminum content was verified. We also analyzed the levels of 
lipid peroxidation and the content of hydrogen peroxide.  
Results: After 10 days, Al concentration in both root and shoot systems of all genotypes increased 
with increasing Al levels. Sensitive roots and intermediate roots had the highest values of 
aluminum accumulated and the growth of sensitive root was the most affected. The roots of the 
intermediate genotype and tolerant genotype had no decline in growth. This study showed that 
sensitive seedlings presented higher CAT when compared with intermediate and tolerant 
genotype, however, their antioxidant system was unable to overcome toxicity resulting in negative 
effects such as lipid peroxidation and H2O2 content in this genotype. The levels of lipid peroxidation 
and hydrogen peroxide content in tolerant genotypes and intermediate showed no significant 
difference compared to their respective controls. The pH measurements in the boxes of tolerant 
genotypes showed an important increase in the pH values.   
Discussion: These results suggest that tolerant genotypes have mechanisms of external 
detoxification and intermediate genotypes have mechanisms of internal detoxification. The different 
behavior of enzymatic and non-enzymatic antioxidants of the genotypes showed that aluminum 
resistance in tolerant and intermediate genotypes may be related to oxidative stress. The 
intermediate genotype accumulated the highest Al levels and presented tolerance to aluminum 
showing features of a hyper accumulator plant.  
Conclusion: Intermediate and tolerant genotypes showed resistance to aluminum toxicity. The 
intermediate genotype showed features of a hyper accumulator plant.  
 



PHYSIOLOGICAL AND OXIDATIVE STRESS RESPONSES OF TWO AVENA 

SATIVA GENOTYPES AND CUCUMIS SATIVUS SEEDLINGS TO ALUMINUM IN 
NUTRIENT SOLUTION 

Oliveira, L.S1., Pereira, L.B1., Rossato, L.V1.,Schmatz, Roberta1., Vieira, J.M1., 
Nicoloso, F.T2., Federizzi, L.C3., Schetinger, M.R.C1. 

 
1Departamento de Química, Laboratório de enzimologia toxicológica, Universidade 

Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS 
2Departamento de Biologia, Laboratório de Biotecnologia Vegetal, Universidade 

Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS 
3Departamento de Plantas de Lavoura, Faculdade de Agronomia, Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS. 
 

Introduction: During evolution, plants have developed numerous mechanisms that 
allow for survival in acid soils with higher availability of Al. As a result of a selection 
pressure, inter– and intra-species differences in response to Al are widely observed in 
the plant kingdom.  
Objective: The objective of the present study was therefore to investigate and 
compare some physiological and oxidative stress responses of two oat seedling 
genotypes and cucumber seedlings exposed to Al in nutrient solution as well as to 
evaluate the existence of tolerance mechanisms in cucumber when compared with oat 
genotypes.  
Methodology: Oat and cucumber seedlings were grown in a nutrient solution (pH 4.0) 
with 0 and 20 mg/L Al. At 12, 24, and 36 h after aluminum (Al) addition, growth (root 
length), the biochemical parameters catalase (CAT - E.C. 1.11.1.6), ascorbate 
peroxidase (APX - E.C. 1.11.1.11), and lipid peroxidation were determined.  
Results: Regardless of the exposure time, the root length of the tolerant genotype did 
not decrease with any Al treatments. The root length of the sensitive genotype and 
cucumber seedlings were decreased when compared with controls. Al supply caused 
lipid peroxidation only in the Al-sensitive genotype and cucumber root (at 12, 24, and 
36 h). In the sensitive genotype and cucumber seedlings CAT was activated only at 36 
h, however, the CAT activity was compensated by the increased activity of APX at 24 
and 36 h. In the tolerant genotype CAT and APX were activated at 12, 24, and 36 h.  
Discussion: Data for root growth suggested that lipid peroxidation in the sensitive 
genotype of oat and cucumber root may be an effect of Al toxicity and the increased 
production of reactive oxygen species (ROS). The antioxidant enzymes were not 
efficient in the removal of the excess of ROS. Tolerant and sensitive genotypes differ in 
the type of antioxidants, as well as in the speed of activation of the antioxidant system, 
suggesting a varying capacity of these genotypes to deal with oxidative stress, which 
resulted in varying sensitivity and tolerance to Al. 
Conclusion: The cucumber root showed results similar to sensitive oat and may be 
classified as sensitive to Al, since it did not provide mechanisms to tolerate aluminum 
toxicity.   
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O fígado desempenha função central no metabolismo, pois recebe nutrientes e xenobióticos que são 
por ele absorvidos, transformados, armazenados e liberados no sangue além de produzir e 
armazenar a bile. O hepatócito é a principal unidade funcional do fígado e tem sido extensivamente 
utilizado para estudar o metabolismo e a toxicidade de uma grande variedade de substâncias 
químicas. O fipronil é um inseticida de amplo espectro de ação utilizado extensivamente para o 
controle de pestes. Existem relatos de intoxicações provocadas pelo fipronil, causando até a morte, 
sendo sua toxicidade atribuída à habilidade de agir nos receptores do ácido -aminobutírico como um 
bloqueador não competitivo. Entretanto, sua ação tóxica não está restrita ao sistema nervoso central, 
já que existem também relatos de intoxicação no fígado. O objetivo deste trabalho foi estudar os 
efeitos do fipronil em hepatócitos isolados de ratos, com relação a parâmetros associados à morte 
celular e à bioenergética, para elucidar os mecanismos de ação tóxica da substância no fígado. Os 
hepatócitos foram isolados por meio de perfusão do fígado de 5 ratos Wistar machos com 7 a 8 
semanas de vida. Para avaliação da viabilidade celular, os hepatócitos (1 x 106 células/mL) foram 
incubados a 37°C em meio Krebs-Henseleit na ausência ou na presença de fipronil (25, 50, 75 e 100 
μM) e as amostras foram retiradas nos tempos 0, 30, 60, 90 e 120 minutos. A viabilidade celular foi 
medida pela liberação das enzimas aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransferase 
(ALT) e lactato desidrogenase (LDH), usando kits comerciais. Foi avaliado ainda o consumo de 
oxigênio mitocondrial, no qual os hepatócitos (1 x 106 células/mL) foram incubados em meio próprio a 
37°C em oxímetro equipado com eletrodo do tipo Clark nas concentrações 5, 10, 15 e 25 μM. A 
significância estatística foi avaliada pela análise de variância seguida pelo teste de Dunnet para as 
comparações dos grupos tratados em relação ao controle, e resultados com P < 0,05 foram 
considerados estatisticamente significantes. O fipronil aumentou significativamente a liberação das 
enzimas ALT e AST dos hepatócitos, a partir dos 30 minutos de incubação nas concentrações 100 e 
75 μM, respectivamente, enquanto que a atividade da enzima LDH foi afetada somente a partir dos 
60 minutos, na concentração 75 μM. Observou-se também que o fipronil tem efeito inibidor do 
complexo I da cadeia de transporte de elétrons, uma vez que a substância inibiu significativamente a 
respiração das células energizadas com glutamato mais malato, apresentando efeito dose 
dependente nas concentrações 10, 15 e 25 μM. Nossos resultados indicam que o fipronil afeta a 
bioenergética mitocondrial, levando à redução da síntese de ATP e morte celular. 
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Introdução: Segundo dados divulgados pelo IBGE em novembro de 2011, no Brasil 9,77% do 
total de mortes foram em decorrência de morte violenta (assassinatos, suicídios, afogamentos e 
acidentes de trânsito) que podem estar relacionados ao uso de drogas lícitas ou ilícitas. No estado 
de Goiás o índice é de 12,53%, consequentemente, 3% acima da média do Brasil1. A 
imunocromatografia é uma técnica baseada na reação antígeno-anticorpo utilizada na toxicologia 
para fazer uma análise preliminar (screening) da presença ou ausência de diversas drogas em 
urina.   
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi verificar a aplicabilidade do teste imunocromatográfico 
ABONTM Multi-drogas em amostras de sangue post-mortem de casos suspeitos de intoxicação 
provenientes do Instituto de Criminalística Leonardo Rodrigues da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de Goiás (ICLR).  
Materiais e Métodos: Vinte e cinco amostras de sangue de indivíduos registrados no período de 
março a maio de 2013 como casos suspeitos de intoxicação pelo ICLR foram coletadas com  
EDTA por punção cardíaca e armazenadas a -20 ºC até análise. Dados referentes ao sexo, ano 
do óbito e circunstância da morte foram obtidos do formulário de registro de caso do ICLR. 
Posteriormente, as amostras foram descongeladas, homogeneizadas e aplicadas no dispositivo 
do kit ABONTM Multi-drogas para detectar a presença/ausência de d-anfetamina (AMP), 
benzoilecgonina (COC), 11-nor-Δ9-THC-9COOH (THC), morfina (MOP), feniciclidina (PCP), 
oxazepam (BZO), antidepressivo tricíclico (TCA), secobarbital (BAR), d-1-
metilenedioximetanfetamina (MDMA), metadona (MTD). Os resultados foram lidos após 5 min.  
Resultados e Discussão: De acordo com o teste imunocromatográfico 32% das amostras foram 
positivas para AMP, 8% para MTD e 4% para COC e THC, respectivamente. A partir da avaliação 
das informações obtidas no formulário de registro de casos do ICLR, verificou-se que 64% dos 
casos registrados correspondem a indivíduos do sexo masculino e 24% do sexo feminino. Com 
relação à natureza do óbito, embora na maioria dos casos ela não foi registrada (52%), acidentes 
de trânsito e suspeita de intoxicação foram as duas circunstâncias mais relatadas (20 e 8%, 
respectivamente) e, um caso (4%) para homicídio, suicídio, acidente com trator e morte súbita. 
Conclusão: O kit ABONTM Multi-drogas pode ser utilizado na triagem de drogas de abuso em 
amostras de sangue post-mortem, porém devido à possibilidade de reação cruzada é necessária a 
confirmação desses resultados por outros métodos como GC-MS ou LC-MS. Atualmente um 
método por GC-MS para detecção de metabólitos de COC e outras drogas está em fase de 
desenvolvimento para confirmar os dados obtidos. 
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Introdução: O crescimento da morbimortalidade pelos acidentes de motocicleta nos últimos dez 
anos é uma realidade, sobejamente conhecida pelos dados divulgados pelas instituições de 
trânsito, transporte e saúde. O crescimento da frota de motocicletas associado à melhora da 
situação econômica do país é um fator estrutural, mas não explica, de forma isolada o número de 
acidentes. A rede de atendimento ao trauma do Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil foi 
invadida pelas vítimas dos acidentes envolvendo motocicletas em número e gravidade nunca 
vistos anteriormente, contribuindo para a piora do atendimento em todos os níveis de atenção. 
Portanto, a identificação dos fatores relacionados aos acidentes com motocicletas que possam 
melhorar o entendimento do problema e contribuir, de fato, na definição de ações eficientes de 
redução de acidentes é uma das prioridades da área da saúde. Entre esses fatores, destaca-se o 
uso de álcool e/ou outras drogas que, sem dúvida, aumenta o risco de ocorrência de acidentes de 
trânsito.  
Objetivo: verificar a prevalência de motociclistas acidentados que tinham feito uso de álcool e/ou 
drogas e foram atendidos em unidades de emergência na Zona Oeste da cidade de São Paulo.  
Materiais e Métodos: o estudo fez parte de um projeto de pesquisa mais amplo que teve como 
objetivo avaliar os fatores associados com os acidentes de trânsito envolvendo motociclistas na 
Zona Oeste de São Paulo. As coletas de dados foram realizadas entre 19 de fevereiro e 12 de 
maio de 2013, em cinco unidades hospitalares. Para a pesquisa de drogas, foram coletadas 
amostras de fluído oral com coletores Quantisal (Immunalysis Corporation, Pomona, CA). A 
verificação do uso de álcool foi feita com etilômetros (Alco-sensor IV Intoximeters, Inc) e, na 
impossibilidade do paciente fornecer amostras, procedeu-se a coleta de sangue para dosagem 
alcoólica em tubos Vacutainer® com fluoreto. Foram analisados vinte diferentes tipos de drogas e 
seus metabólitos por técnicas de imunoensaios e LC-MS-MS nos laboratórios da Immunalysis 
Corporation, EUA. A verificação da alcoolemia foi realizada por CG-DIC com técnica de separação 
por headspace. 
Resultados e Discussão: 21% das vítimas que forneceram amostras apresentaram resultado 
positivo para algum tipo de droga e/ou álcool, em pelo menos uma das amostras biológicas 
coletadas. Destes, 7% tinham usado álcool e 14% outras drogas. Valores superiores a 0,6 g/l 
foram identificados em 12 das vítimas, limite este considerado crime pela atual legislação sobre o 
uso de álcool por motoristas.  
Conclusão: Aproximadamente uma em cada quatro vítimas usou ou usa álcool e/ou drogas. 
Estes são números muito elevados, pela importância que este fator tem na ocorrência de 
acidentes. 
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Introduction: Recent changes in Driving under the Influence (DUI) law in Brazil (Lei No 12.760/12) 
have led to more rigorous enforcement of fines and criminal proceedings against violators. Blood 
alcohol concentration (BAC) of 0.06% is the threshold for criminal charges. Our previous U.S.-
based studies, which employed a portal methodology with biological measures, showed that 
patrons at nightclubs preloaded with alcohol (54%) and drugs (22%) before arrival. By exit, 72% of 
club patrons had positive BAC, 25% had used drugs while at the club, and 20% of patrons planned 
to drive impaired or intoxicated.  
Objective: This pilot study applied the portal methodology and biological measures used in our 
previous studies to explore drinking and drug use rates for similar clubs in Sao Paulo, Brazil. The 
ultimate objective was to determine the extent to which Sao Paulo’s club scene is a high-risk site 
for DUI. 
Materials and Methods: Nightclub patrons (N=113) were randomly intercepted as they 
approached each club and data were anonymously collected at entrance and exit. Measures 
included researcher-administered interviews (e.g., background characteristics, mode of transport) 
self-report surveys (e.g., drug use and drinking habits), and biological (oral fluid, breath test) 
samples to ascertain alcohol and drug use. Breath tests were done using Intoxilizer 400PA units 
CMI, Inc., Owensboro, KY). Oral fluid samples were obtained using Quantisal collection devices 
(Immunalysis Corporation, Pomona, CA). These samples were tested for 20 drugs and their 
metabolites using immunoassays and LC-MS-MS techniques at Immunalysis Corporation 
laboratories. 
 
Results and Discussion: Patrons’ mean BAC was 0.03% at entry and 0.06% at exit. 16% of 
patrons tested positive for drugs at entry and 17% were positive at exit. Between entrance and exit, 
patrons with a positive BAC rose from 47% to 71%; those with  AC≥0.06% increased from 20% to 
45%. Patrons who tested positive for drugs at either entry or exit had higher mean exit BAC 
(0.09%) than those without drugs in their oral fluid at exit (0.05%). 26.8% intended to drive home 
from the club that night, although 63% of drivers had a positive BAC at exit and 47% had a 
BAC≥0.06%. At exit, 23% of drivers tested positive for drugs, and 21% had both alcohol and drugs 
in their oral fluid. Overall, our study indicates a substantial rate of potential DUI among nightclub 
patrons. 
Conclusion: Nearly half of the drivers were too intoxicated to drive upon exiting the clubs, and 
21% were mixing alcohol with other drugs. These findings underscore the need to involve club 
management in safety initiatives to help protect patrons and the general public. Nightclubs are a 
strategic point of intervention for DUI education and prevention efforts in Sao Paulo.   
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Introdução: A exposição à fumaça do cigarro é associada ao aumento do risco de doenças 
crônicas não transmissíveis, e pouco se sabe de sua ação no sistema nervoso central. 
Estudo de nosso laboratório demonstrou que a exposição à fumaça do cigarro induz 
alteração do perfil das enzimas antioxidantes e na peroxidação lipídica. Um estudo recém 
publicado, monstrou um aumento da transcrição de genes pró-inflamatórios, como IL-6 e IL-
1β. Dessa forma, o objetivo deste estudo é avaliar os efeitos da exposição à fumaça do 
cigarro  (FC) na vigência ou não de uma resposta inflamatória sistêmica induzida por 
lipopolissacarídeo (LPS). 
Métodos: Camundongos C57BL/6 foram expostos a uma mistura de fumaça central (15%) e 
lateral (85%) gerada pela queima do cigarro padronizado 3R4F, duaz vezes ao dia, sendo 
cada exposição com duração de 1h por 15 dias. Após a última exposição do 15° dia (8 a.m.), 
os camundongos foram desafiados com LPS i.v. (0,1 µg/animal), sendo o controle salina. Os 
animais foram eutanasiados 2, 4 e 6h após o desafio, sendo dissecadas as estruturas 
hipocampo, estriado, córtex e cerebelo. Os primers IL-6, IL-1β, TNF-α, TLR2, TLR4 e iNOS, 
foram analisados por RT-PCR e a quantificação das citocinas IL-6, IL-10 e TNF-α, foram 
realizadas nos grupos CO – controle, FU – exposição à FC, LPS – animais desafiados com 
LPS, FPS – exposição à FC e desafio com LPS. 
Resultados: Não foram encontradas diferenças no RT-PCR após os 15 dias de exposição à 
FC por si só, porém nossos resultados demonstraram um aumento de IL-1β no hipocampo 
após 2h (p<0.001) e 4h (p<0.01) no grupo FPS quando comporado com o CO. Em relação 
ao córtex frontal, houve um aumento na expressão de TNFα após 2h (p<0.001) e 4h 
(p<0.001) em ambos grupos desafiados com LPS em relação do CO e ao FU. Ademais, no 
estriado foi observado um aumento na expressão de IL-6 após 2h (p<0.01) no grupo LPS 
em relação ao CO, efeito este bloqueado pela FC no grupo FPS (p<0.01). Após 4h foi 
demonstrado um aumento da expressão de IL-1β (p<0.001) no grupo LPS comparado ao 
CO, efeito prevenido no grupo FPS (p<0.05). No cerebelo há um aumento na expressão de 
IL-1β e TLR2 após 2h, e um aumento na expressão de TNFα e TLR4 após 4h nos grupos 
LPS e FPS (p<0.01) em relação ao CO. Além disso, o ensaio de ELISA demonstrou uma 
diminuição nos níveis de IL-10 após 4h do desafio, o que foi revertido após 6h no 
hipocampo, córtex frontal e no cerebelo em todos os grupos quando comprado com o CO. 
Discussão: Mesmo a FC não produzindo efeitos na transcrição gênica, ela foi capaz de 
aumentar os níveis de IL-10 no cerebelo após 6h do desafio. Entretanto, no decorrer de uma 
inflamação sistêmica a FC é capaz de agir como inibidora ou indutora de transcrição gênica, 
dependendo do primer e da estrutura analisada. 
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Introdução: O crack é uma droga derivada da cocaína de ação neuroestimulante que tem se 
difundido rapidamente entre usuários de entorpecentes, não respeitando barreiras sociais, faixas 
etárias ou étnicas, resultando em grandes prejuízos, não só decorrentes da violência, como 
principalmente relacionados à saúde pública. No entanto, raros são os estudos que contemplam 
os efeitos tóxicos sistêmicos do crack em modelos animais. 
 
Objetivo: Avaliar a toxicidade da exposição pulmonar à fumaça resultante da queima do crack, 
por 14 dias em ratos, empregando-se para tal, um aparato de exposição à droga desenvolvido 
para este fim. 
 
Materiais e Métodos: Vinte e um ratos (Wistar) foram igualmente divididos em três grupos, a 
saber: grupo experimental (Exp), os quais foram expostos à fumaça resultante da queima do crack 
diariamente por 15 min; grupo controle (Co), o qual foi exposto apenas à combustão do ar do 
aparato de queima pelo mesmo tempo de exposição, e o grupo Pair-feed (PF), o qual apenas 
sofreu restrição alimentar sendo ofertado a média de ração consumida pelo grupo Exp. Foi 
realizada a avaliação comportamental em campo aberto e após o último dia de exposição os 
animais foram submetidos à eutanásia para coleta de sangue e avaliação dos seguintes 
parâmetros: níveis de cocaína e de seus metabólitos por meio de CG-MS, hematologia, 
bioquímica sérica e histopatologia de diferentes amostras teciduais (encéfalo, coração, pulmões, 
fígado, e rins). 
 
Resultados e Discussão: No campo aberto foi observada uma maior atividade locomotora de 
animais do grupo Exp em relação ao grupo Co (p=0,05). Observou-se diminuição no consumo de 
ração entre os grupos Exp e Co (p<0,05), efeito este sabidamente resultante da ação anorexígena 
da cocaína. Ainda, apesar da não significância estatística, foi observada uma tendência no 
aumento de AST do grupo Exp em relação ao grupo Co e também um aumento dos leucócitos 
circulantes no grupo Exp em relação ao grupo Co. 
 
Conclusão: No modelo animal aqui empregado, foi possível verificar que a exposição dos animais 
à fumaça do crack teve efetividade, uma vez que houve positividade nos níveis séricos de cocaína 
e ainda, aumento da atividade locomotora dos animais, evidenciando seu efeito neuroestimulante, 
efeitos estes ainda corroborados com a ação sabidamente anorexígena da cocaína. No entanto, 
apesar destas confirmações, os parâmetros bioquímicos e hematológicos aqui obtidos não são 
suficientes para evidenciar efeitos deletérios sistêmicos. Assim, os resultados obtidos até o 
momento levam à hipótese de que o período de exposição de 14 dias com apenas uma exposição 
diária seja, demasiado curto para a observação de alterações sistêmicas com reflexos nos 
parâmetros bioquímicos e hematológicos de ratos. 
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Introdução: Os acidentes ofídicos são um importante problema de Saúde Pública, 
especialmente em países tropicais, por conta da alta frequência com que ocorrem e 
pela significativa letalidade. As peçonhas das serpentes são bastante complexas, pois 
contêm vinte ou mais componentes diferentes, sendo mais de 90% de seu peso seco 
constituído por enzimas, toxinas não enzimáticas, proteínas e proteínas não tóxicas. O 
conhecimento da composição dos venenos e seus principais efeitos sobre o 
organismo humano permitem aos profissionais de saúde reconhecer o gênero da 
serpente responsável pelo acidente e selecionar a soroterapia adequada. O território 
brasileiro conta, de forma catalogada, com 250 espécies de serpentes, sendo 70 delas 
peçonhentas. A maior parte dos acidentes no Brasil é atribuída ao gênero Bothrops 
(jararaca), representando 90,0% deles, seguidos pelos gêneros Crotalus 7,7%, 
Lachesis 1,4% e Micrurus 0,5%. Os acidentes ofídicos passaram então a ser de 
notificação obrigatória no país a partir de 1986, o que permitiu uma melhor 
compreensão de sua epidemiologia. Com a implantação deste sistema aprimoraram-
se os dados sobre ofidismo, o que permitiu o planejamento de ações que assim 
garantiam melhores condições de atendimento e tratamento aos acidentados, 
reduzindo a gravidade e a letalidade que esses acidentes provocam.  
Objetivo: Levantamento do número de notificações que chegaram ao CEATOX no 
Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) de acidentes com serpentes no ano 
de 2012.  
Materiais e Métodos: Analise retrospectiva e quantitativa em prontuários de 
pacientes, atendidos pelo serviço do HULW no período de janeiro a dezembro de 
2012.  
Resultados e Discussão: A agregação dos dados mostraram um total de 97 
acidentes por serpentes, sendo a incidência de casos maior ocorridos entre março 
(18,5%) e abril (16,5%), devido à intensificação das chuvas, que promovem o 
realojamento destes animais para outras áreas diferentes de seu habitat e com isso 
ocorrem os acidentes com humanos e outros animais. O menor número de 
notificações foi em outubro, novembro e dezembro, 4,1%, 3,0% e 4,1%, 
respectivamente. Os demais meses tiveram um mínimo de 5,1% notificações e 
máximo de 12,3%.  
Conclusão: Os dados do presente estudo apresentam alguns casos de ofidismo que 
chegam a ser registrados pelo CEATOX, levando ao questionamento sobre quais 
teriam sido os fatores que favoreceram os acidentes. Dessa forma o monitoramento 
das ocorrências envolvendo serpentes poderá servir como instrumento na aplicação 
de medidas profiláticas, prevenindo os acidentes ofídicos e otimizando as notificações.  
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Introdução: As peçonhas de serpentes são uma mistura complexa de proteínas e peptídeos, 
entre elas estão fosfolipases A2 (PLA2).¹ A serpente Bothrops atrox, é responsável pela maioria 
dos acidentes ofídicos na Amazônia Brasileira, onde plantas de uso popular são utilizadas para 
neutralizar efeitos da peçonha da mesma. Selecionou-se as plantas: Cecropia ficifolia e 
Renealmia guianenses. 
Objetivo: Realizar o ensaio in vitro para a avaliação da capacidade dos extratos aquosos das 
folhas de Cecropia ficifolia e Renealmia guianenses sobre a atividade fosfolipásica induzidas pela 
peçonha da Bothrops atrox. 
Materiais e Métodos: As folhas secas e moídas da Cecropia ficifolia e Renealmia guianenses 
foram submetidas a um processo de extração com água destilada durante 48 horas. A atividade 
fosfolipásica foi determinada pelo método de hemólise radial indireta (GUTIÉRREZ et al., 1998). 
Inicialmente, determinou-se a dose hemolítica mínima (DheM), e, posteriormente, os ensaios para 
avaliação do efeito de diferentes concentrações do extrato aquoso de C.ficifolia e R.guianenses 
(26; 52; 104; 208; 416μg/25µL PBS) sobre a atividade fosfolipásica induzida pela peçonha de 
B.atrox (20μg VB/25μL PBS). Foram utilizados três grupos controles: PBS (50µL), Peçonha (20 µg 
/ 25µL PBS) e Extrato (416µg/ 25µL PBS). 
Resultados e Discussão: Não houve diferença estatisticamente significante nos tratamentos 
efetuados com o extrato bruto de C.ficifolia e a peçonha de B.atrox, enquanto que os tratamentos 
efetuados com o extrato bruto de R.guianenses apresentaram diferença estatisticamente 
significante nas concentrações 26; 52; 104; 208; 416μg/25µL PBS (10,3±0,98, p<0,001; 
12,3±0,61, p<0,001; 11,5±0,29, p<0,001; 12,3±0,17, p<0,001; 12,3±0,17, p<0,001, 
respectivamente) quando comparadas ao grupo controle peçonha (15,3±0,51, p<0,001). 
Alternativas terapêuticas tem sido propostas para complementar o tratamento dos efeitos locais 
provocados pela peçonha botrópico, como o uso de extratos de plantas (da SILVA, 2005), drogas 
sintéticas (LOMONTE et al., 2009) e laser de baixa potência (BARBOSA et al., 2008). 
Conclusão: Diante dos estudos, os resultados demonstraram que a planta Cecropia ficifolia não 
possui capacidade de inibir os componentes enzimáticos e tóxicos de PLA2’s, enquanto que a 
R.guianenses apresentou eficácia em suas concentrações utilizadas. Torna-se necessário mais 
estudo dos referidos extratos com outras atividades desencadeadas pela peçonha de Bothrops 
atrox.  
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Introdução: No Brasil, as serpentes pertencentes ao gênero Bothrops são responsáveis pela 
maioria dos acidentes ofídicos, e em muitos locais, as plantas medicinais são utilizadas para tratar 
efeitos do envenenamento. No Estado do Amapá, a planta Renealmia guianenses é utilizada pela 
população no tratamento envolvendo picadas de Bothrops atrox. 
Objetivo: Avaliar o efeito do extrato bruto aquoso das folhas da planta Renealmia guianensis 
sobre a atividade coagulante induzida pela peçonha da serpente Bothrops atrox. 
Materiais e Métodos: As folhas secas e moídas da Renealmia guianenses foram submetidas a 
um processo de extração com água destilada durante 48 horas. A atividade coagulante foi 
realizada utilizando plasma humano (200µL) com citrato de sódio, incubado em banho-maria a 
37ºC por 5 min, segundo o método de Theakston & Reid (1983) adaptado. Inicialmente, foi 
determinado a dose coagulante mínima (DCM) definida como a quantidade de peçonha capaz de 
coagular o plasma em 60 segundos. Para os testes de inibição, várias concentrações dos extratos 
estudados (26; 52; 104; 208; 416μg/25µL PBS) foram misturados com a peçonha (20μg/25μL 
PBS) e adicionados imediatamente ao plasma. Como controle utilizou-se: PBS (solução salina 
tamponada), Peçonha (20μg/25μL PBS) e Extrato (416μg/25µL PBS).  
Resultados e Discussão: O extrato de R.guianenses apresentou resultados estatisticamente 
significantes (p<0,001) para as concentrações 52; 104; 208; 416μg/25µL PBS (31,6±1,66 p<0,01; 
46,3±1,20, p<0,001; 43,6±0,66, p<0,001; 54,3±2,02, (p<0,001, respectivamente), quando 
comparadas ao grupo controle peçonha (24±1,00, p<0,001). Segundo MENDES et al (2007)¹, a 
atividade antipeçonha de vários extratos pode ser devido à presença de inibidores de enzimas, 
inativadores químicos ou princípios imunomoduladoras, como por exemplo a espécie vegetal 
Schizolobium parahyba, que agiu sobre o efeito coagulante da peçonha Bothrops pauloensis. 
Conclusão: O estudo do extrato de Renealmia guianensis nas concentrações 52; 104; 208; 
416μg/25µL PBS, promoveu um aumento estatisticamente significante no tempo de coagulação 
quando comparado com grupo controle peçonha. A eficácia das espécies de plantas como 
inibidores das ações tóxicas e farmacológica de peçonha de serpente pode ser atribuída à 
presença de múltiplos fatores, entretanto, sugere-se a continuidade da pesquisa para avaliar esta 
espécie vegetal no tratamento dos acidentes ofídicos. 
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������ !"�# Na toxicologia ocupacional, o uso de solventes orgânicos representa significativo 
risco à saúde dos indivíduos, considerando a sua volatilidade e toxicidade ao organismo. Dentre 
as matrizes biológicas que podem ser utilizadas para o seu monitoramento o fluido oral é uma 
alternativa, principalmente devido às vantagens sobre outras matrizes comumente empregadas. 
�$%&�'(�# Otimização das condições de extração por ��������� (HS) através de desenho 
experimental utilizando o delineamento de composto central (DCC) e validação de metodologia 
por cromatografia gasosa acoplado a espectrômetro de massa (HS<CG/EM) para quantificação 
simultânea de éter etílico, diclorometano e acetato de etila em fluido oral.  
�)�&�')'*	&	�+����*#	Os resultados do DCC foram analisados utilizando<se o software estatístico 
Minitab® 16.2.4. As duas variáveis escolhidas foram tempo e temperatura, com intervalo de 
estudo de 5 a 20 min. e de 50 a 120 ºC, respectivamente. A validação foi realizada conforme o 
preconizado pela ANVISA, sendo utilizados os seguintes controles: baixo, médio, alto, limite 
inferior de quantificação e controle de diluição (n=25). Para a realização das análises foi utilizado o 
cromatógrafo acoplado a detector de massas e equipado com injetor automático de HS. A coluna 
utilizada foi ZB<BAC1 (30mx0,32mmx1,80Nm). A temperatura do forno foi programada em 40ºC 
(3min.) com rampa de 5ºC/min. até 65ºC (1min.) seguida de uma rampa de 60º/min até 200ºC que 
foi mantida por 0,75min., totalizando 12 min. O injetor foi mantido a 200ºC e operado no modo ���	
�
25:1. Utilizou<se Hélio ultrapuro como gás de arraste, com fluxo de 1,4mL/min. O detector de 
massas foi operado no modo �	���������	
��	�. Os íons monitorados para o éter etílico foram 
m/z 74, 59, 45, 31, m/z 86, 84, 49, 35 para o diclorometano, m/z 88, 70, 61, 43 para o acetato de 
etila e m/z 87, 70, 55, 42 para o isopentanol. 
�&* ,�)��*	 &	 '*- **"�#	 A melhor condição obtida pelo HS para todos os solventes foi 
temperatura de 85 ºC e tempo de agitação de 5 min. O limite de quantificação do método proposto 
foi de 10 nL/mL para as três substâncias. As curvas de calibração foram lineares no intervalo de 
10 a 80 nL/mL para todos os solventes (r² = 0.9972 para o éter etílico, r² = 0.9973 para o 
diclorometano e r² = 0.9944 para o acetato de etila). Os resultados de precisão intra e interdia 
ficaram abaixo de 13,70% e a exatidão variou de 82,90 a 117,10%.  
���-, *"�# A otimização da metodologia através do DCC permitiu a escolha das melhores 
condições de extração por HS, proporcionando uma maior sensibilidade ao método proposto e a 
capacidade de detecção e quantificação de solventes orgânicos em baixas concentrações, 
viabilizando a sua utilização no monitoramento biológico ocupacional. 
 
�.�)�&-'/&���*# Os autores agradecem aos voluntários doadores de fluido oral e ao CNPq pelo 
suporte financeiro.  
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�
�������� �! Visto a dificuldade que se encontra, no Brasil, de adquirir padrões de referência de 
sustâncias proscritas, até mesmo pela Polícia Federal, e, sendo a canábis a substância ilícita mais 
utilizada no mundo, há necessidade de desenvolver propostas que solucionem este problema. A 
��������� ����	�� L. apresenta cerca de 60 canabinóides e destes, apenas o ∆595
tetrahidrocanabinol (THC) apresenta atividade psicoativa. No Brasil, o critério utilizado pela 
inteligência policial para caracterizar a planta como droga é a presença do THC. Neste contexto, a 
identificação desta substância na planta é de grande utilidade e importância do ponto de vista 
criminal para a Polícia Brasileira, enquadrando ou não a planta como droga.  
�"#$�%&�! Estabelecer metodologia para isolamento do canabinóide THC, a fim de produzir 
substância química de referência (SQR), a partir de cromatografia em camada delgada 
preparativa (CCD5preparativa). 
�'�$�%'%(� $��)����(!�CCD5preparativa foi utilizada como fase estacionária e heptano:acetona 
como fase móvel. O extrato bruto foi obtido por maceração estática 
	������ em tubo falcon de 
50,0 mL com q.s.p. de hexano p.a. Após maceração (12 h), a fase hexânica foi aplicada em 
cromatoplaca de gel de sílica HF254 20x20 (Merck 60 mesh), modo preparativo. Como agente 
cromogênico foi utilizada uma solução de 25 mg de Fast Salt Blue B, 2 gotas de hidróxido de 
amônio e 20 mL de água destilada, preparada no dia do ensaio. Após foi realizada raspagem da 
banda referente ao THC, na CCD5preparativa, adicionado hexano à sílica raspada, agitado em 
vortex e o isolamento do canabinóide foi confirmado por cromatografia em fase gasosa acoplado a 
detector de massas, equipado com injetor com divisor de fluxo (�������) com partição da amostra 
de 1:50, e quadrupolo cilíndrico, operando com energia de ionização de 70 eV. Como módulo de 

separação foi utilizado coluna Durabond5DB5 (30mx0,25mmx0,25�m). Hélio foi utilizado como gás 
de arraste a uma pressão de 80 Kpa e velocidade linear de 1 mL/min.  Injetor e linha de 
transferência foram programados para 280 ºC. O programa de temperatura da coluna foi 200 ºC (3 
min), rampa de 30 ºC/min até 310 ºC, permanecendo a 310 ºC (5 min). A análise qualitativa foi 
baseada no índice de retenção e espectro de massas, por comparação destes com amostras 
autênticas, ou por comparação com espectros de massa registrados em bancos de dados de 
referência.  
�$(�*�'��(�$��%(+�(( �!�A melhor condição de fase móvel obtida para o isolamento do THC em 
CCD5preparativa foi heptano:acetona (65:35). Nas condições cromatográficas utilizadas o THC 
apresentou tempo de retenção de 7,250. 
���+*�( �! O desenvolvimento da metodologia através da CCD5preparativa permitiu isolar o THC 
em escala laboratorial, sendo considerado satisfatório para fins de utilização na rotina laboratorial. 
Em etapas futuras, há necessidade de otimizar a técnica para que o isolamento seja realizado em 
maior escala. 
 
 
�
�,�'�$+%-$���(! Ao apoio do Departamento da Polícia Federal do Rio Grande do Sul (DPF/RS), 
através do convênio de cooperação técnico científico entre o Laboratório de Toxicologia da 
UFRGS, e a Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Sul (processo 
230780335780758). 
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Introdução: Plantas medicinais são aquelas que têm atividade biológica, possuindo um ou mais 
princípios ativos, úteis à saúde humana, tendo uma história de uso tradicional como agente 
terapêutico. Entretanto, no Brasil, as plantas medicinais da flora nativa são geralmente 
consumidas sem nenhuma comprovação de suas propriedades farmacológicas. Blepharocalyx 
salicifolius (Kunth) O. Berg, popularmente conhecida por murta, pertence à família Myrtaceae e é 
utilizada como antileucorreica, cistites, uretrites, prolapso do reto e hipotensora. O método de 
análise com Artemina salina é proposto como um simples bioensaio para pesquisa preliminar de 
atividade de produtos naturais, além de ser um método simples, seguro, acessível que permite a 
avaliação da toxicidade geral. 
Objetivo: Avaliar a citoxicidade do extrato aquoso das folhas da Blepharocalyx salicifolius (Kunth) 
O. Berg. 
 Materiais e Métodos: O extrato aquoso da planta foi obtido das folhas pulverizadas de 
Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg. A atividade citotóxica do extrato foi avaliada através do 
teste de letalidade contra Artemia salina. Utilizou-se a metodologia proposta por MEYER (1982), 
onde os ovos de Artemia salina foram colocados para eclodir em água do mar artificial por 48 
horas em estufa de circulação de ar e com temperatura controlada de 28 oC. Após eclosão os 
microcrustáceos de Artemia salina, foram expostos a diferentes  concentrações do extrato aquoso 
das folhas da Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg (125, 250, 500, 1000 μg/ml) durante um 
período de 24 horas. Após este período, foi realizada a contagem do número de larvas 
sobreviventes nas concentrações testadas. Concomitantemente, um grupo controle positivo foi 
preparado com água marinha e Tween 80. Contaram-se as larvas de Artemia salina e foram 
consideradas mortas todas as que não apresentavam qualquer movimento normal em cerca de 10 
segundos de observação. Com o auxílio de um vidro relógio e pipetas Pasteur foi realizada a 
contagem das Artemias mortas e vivas em cada poço. A determinação da toxicidade foi realizada 
através do percentual de mortalidade das larvas,  
Resultados e Discussão: Os resultados obtidos no ensaio com Artemia salina nas 
concentrações de: 125, 250, 500, 1000 μg/ml indicam a não existência de compostos que 
possuam propriedades citotóxicas no extrato aquoso de Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg, 
pois não houve letalidade das larvas. 
Conclusão: Através do teste de letalidade com a Artemia salina, observou-se a ausência de 
citotoxicidade do extrato nas concentrações usadas, o que indica que a planta pode ser bem 
tolerada frente ao sistema biológico. Entretanto, estudos mais detalhados para a avaliação da 
toxicidade do extrato se fazem necessários.  
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Introdução: Plantas medicinais são aquelas que têm atividade biológica, possuindo um ou mais 
princípios ativos, úteis à saúde humana, tendo uma história de uso tradicional como agente 
terapêutico. Entretanto, no Brasil, as plantas medicinais da flora nativa são geralmente 
consumidas sem nenhuma comprovação de suas propriedades farmacológicas. Blepharocalyx 
salicifolius (Kunth) O. Berg, popularmente conhecida por murta, pertence à família Myrtaceae e é 
utilizada como antileucorreica, cistites, uretrites, prolapso do reto e hipotensora. O método de 
análise com Artemina salina é proposto como um simples bioensaio para pesquisa preliminar de 
atividade de produtos naturais, além de ser um método simples, seguro, acessível que permite a 
avaliação da toxicidade geral. 
Objetivo: Avaliar a citoxicidade do extrato aquoso das folhas da Blepharocalyx salicifolius (Kunth) 
O. Berg. 
 Materiais e Métodos: O extrato aquoso da planta foi obtido das folhas pulverizadas de 
Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg. A atividade citotóxica do extrato foi avaliada através do 
teste de letalidade contra Artemia salina. Utilizou-se a metodologia proposta por MEYER (1982), 
onde os ovos de Artemia salina foram colocados para eclodir em água do mar artificial por 48 
horas em estufa de circulação de ar e com temperatura controlada de 28 oC. Após eclosão os 
microcrustáceos de Artemia salina, foram expostos a diferentes  concentrações do extrato aquoso 
das folhas da Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg (125, 250, 500, 1000 μg/ml) durante um 
período de 24 horas. Após este período, foi realizada a contagem do número de larvas 
sobreviventes nas concentrações testadas. Concomitantemente, um grupo controle positivo foi 
preparado com água marinha e Tween 80. Contaram-se as larvas de Artemia salina e foram 
consideradas mortas todas as que não apresentavam qualquer movimento normal em cerca de 10 
segundos de observação. Com o auxílio de um vidro relógio e pipetas Pasteur foi realizada a 
contagem das Artemias mortas e vivas em cada poço. A determinação da toxicidade foi realizada 
através do percentual de mortalidade das larvas,  
Resultados e Discussão: Os resultados obtidos no ensaio com Artemia salina nas 
concentrações de: 125, 250, 500, 1000 μg/ml indicam a não existência de compostos que 
possuam propriedades citotóxicas no extrato aquoso de Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg, 
pois não houve letalidade das larvas. 
Conclusão: Através do teste de letalidade com a Artemia salina, observou-se a ausência de 
citotoxicidade do extrato nas concentrações usadas, o que indica que a planta pode ser bem 
tolerada frente ao sistema biológico. Entretanto, estudos mais detalhados para a avaliação da 
toxicidade do extrato se fazem necessários.  
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A busca por matérias poliméricos que possam reparar anomalias no corpo humano 

está crescendo gradualmente nos últimos anos. Dentre os materiais utilizados, 

encontramos a celulose bacteriana (CB), um biomaterial desenvolvido para uso como 

substituto temporário da pele no tratamento de ferimentos e queimaduras. O objetivo 

desse trabalho foi avaliar a citotoxicidade in vitro de amostras de CB cedidas pela 

UNESP em células Vero. As células fibroblastóides dessa linhagem foram cultivadas 

em meio de cultura DMEM suplementado com 10% de soro fetal bovino e mantidas a 

37ºC em estufa úmida com 5% de CO2. Então, 3x10
4 células/ poço foram inoculadas 

em placas de 24 poços, sendo estas expostas à diferentes concentrações (50 e 100%) 

do meio de extração (ME) e ao meio direto (MD) da CB, por diferentes tempos (24, 48 

e 72 horas). Para obtenção do ME 100%, um fragmento de 0,5 cm² da CB foi mantida 

por 24 horas em 5 mL de DMEM, em um frasco cônico, a 10ºC. O ME 50% foi obtido 

pela mistura de volumes iguais de ME 100% e meio de cultivo. Já o MD consiste na 

inoculação direta das células sobre um fragmento de 0,5 cm2 de CB previamente 

posicionada nos poços de cultivo. Após o período de exposição, a viabilidade 

lisossomal foi avaliada pelo ensaio de incorporação do vermelho neutro (VN) e a 

funcionalidade mitocondrial foi determinada pelo ensaio de redução do MTT. O ensaio 

de exclusão do azul de Tripan, acompanhado de contagem do número de células em 

hemocitômetro, foi utilizado para avaliação da integridade da membrana plasmática e 

taxa de proliferação celular. A morfologia dos cultivos foi acompanhada por 

microscopia óptica. O ME causou diminuição da viabilidade lisossomal e da 

funcionalidade mitocondrial em igual proporção para todas as doses e tempos de 

exposição (p<0,05) em relação ao grupo controle (células sem exposição), porém sem 

atingir valores considerados citotóxicos (menos de 70% de viabilidade). Os resultados 

obtidos com o ensaio do azul de Tripan indicam aumento na proliferação celular a 

partir do primeiro tempo de exposição e maior dose do ME (24h, 100%), acompanhado 

por um aumento de células mortas tempo e dose dependente. Já os resultados do VN 

após exposição ao MD apresentaram correlação negativa entre viabilidade celular e 

tempo de exposição. No ensaio do MTT observa-se um pico de aumento da 

funcionalidade mitocondrial (24h) seguido de diminuição para valores citotóxicos (60 e 

50 % em 48 e 72h, respectivamente), enquanto o ensaio do azul de Tripan com o MD 

apresentou morte celular em função do tempo de exposição. Concluímos que a 

celulose bacteriana apresentou citotoxicidade nos três testes em relação ao grupo 

controle, quando colocada em contato direto com as células Vero. Contudo, seu meio 

de extração não apresentou essa característica citotóxica. 

Apoio: FAPERGS, A.S.Technology, Feevale 



ANÁLISE DA CITOTOXICIDADE DA ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO DOS SINOS EM CÉLULAS HEP-2 

 
Lessing, G1, Bianchi, E1, Trintinaglia, L1, Spilki, FR1, Ziulkoski, AL1 

 
1
Laboratório de Microbiologia Molecular, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Feevale, Novo 

Hamburgo, RS, Brasil 

 
Introdução: A Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (BHRS) possui área de 3.820 km2 e cerca de 
1.350.000 habitantes, com presença de diversos segmentos da indústria, de serviços e de 
produção primária, os quais contribuem para o desenvolvimento da região, porém causam 
prejuízos aos recursos hídricos. Nesse contexto, a utilização dos ensaios de citotoxicidade no 
monitoramento de amostras ambientais pode contribuir para um diagnóstico precoce da 
contaminação dessas águas. Objetivo: Verificar a citotoxicidade da água de sete pontos 
distribuídos ao longo da BHRS durante um ano. Metodologia: As águas foram coletadas a cada 
dois meses, entre maio de 2012 e março de 2013, e submetidas à filtração esterilizante. Os 
pontos de amostragem correspondem ao local de captação para abastecimento de Santo Antônio 
da Patrulha, Rolante, Três Coroas, Taquara, Parobé, Campo Bom e Esteio. Foram semeadas 2 x 
104 células Hep-2/poço com exposição por 24 horas ao meio 100% preparado com a água de 
cada ponto. A citotoxicidade foi determinada pelos ensaios de funcionalidade mitocondrial (MTT) e 
de viabilidade lisossomal (VN). Resultados e discussão: Diversos pontos apresentaram 
alterações tanto na funcionalidade mitocondrial quanto na viabilidade lisossomal, com valores 
abaixo do limiar de citotoxicidade (70% de viabilidade). Em Santo Antônio da Patrulha as amostras 
maio-2012 e março-2013 demonstraram uma diminuição do VN (56,9 e 59,8%) acompanhado por 
um leve aumento do MTT. Em Rolante as amostras maio e novembro-2012 e março-2013 
apresentaram citotoxicidade pelo ensaio do VN, sendo as amostras de maio e novembro 
acompanhadas de um aumento significativo da funcionalidade mitocondrial (120,8 e 101,5%). Em 
Três Coroas houve uma diminuição no VN em maio e julho-2012 (61,4 e 66,6%), acompanhado 
por um aumento importante no MTT (174,4 e 143,1%). Em Parobé houve diminuição do VN em 
janeiro- 2013 (61,7%) acompanhado com um acréscimo notável da funcionalidade mitocondrial 
(152,4%). Em Taquara foi constatada uma diminuição do VN em julho-2012 e março- 2013 (62,9 e 
66,3%). Já em Campo Bom, houve uma diminuição da funcionalidade mitocondrial em março-
2012 (42,3%) e uma queda conjunta do MTT e VN em março-2013 (79,8 e 72,1%). Em Esteio 
constatou-se na amostra maio-2012 uma diminuição da funcionalidade lisossomal (54%) 
acompanhada de um acréscimo importante da funcionalidade mitocondrial (227,8%). Estes 
eventos de acréscimo da funcionalidade mitocondrial seguidos de uma diminuição do VN podem 
estar relacionados com eventos pré-morte celular. Conclusão: Podemos observar que esse tipo 
de análise pode ser utilizado no monitoramento ambiental e contribuir para a avaliação da 
qualidade da água; no entanto, como essas amostras constituem misturas complexas não é 
possível determinar qual o poluente envolvido.  
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A poluição e contaminação causada pelo mercúrio na bacia do rio Madeira 
configura um dos principais problemas ambientais da Amazônia. Os altos teores de 
mercúrio encontrados em solo, sedimentos, peixes e população ribeirinha, foram 
atribuídos inicialmente à atividade de garimpo de ouro1. Entretanto, estudos recentes 
indicaram que as concentrações de mercúrio encontradas durante a corrida do ouro 
são semelhantes às encontras atualmente2. O fato é que, independentemente da fonte 
de contaminação, estudos relacionados à elucidação dos mecanismos de toxicidade 
do mercúrio, são de fundamental importância para o desenvolvimento sócio-ambiental 
da região amazônica. Considerando o exposto, objetivo do trabalho foi investigar um 
possível bioindicador da toxicidade de mercúrio utilizando a eletroforese em gel de 
poliacrilamida em segunda dimensão (2D-PAGE) e espectrofotometria de 
fluorescência atômica de vapor frio (CVAFS) para separar e identificar as proteínas 
transportadoras de mercúrio em amostras de leite materno da população ribeirinha do 
rio Madeira. Após extração da fração lipídica com n-hexano a fração proteica da 
amostra foi precipitada com acetona na proporção 1:4 (v/v). Após este procedimento o 
precipitado proteico foi ressolubilizado em tampão específico e o extrato contendo as 
proteínas foi aplicado em fitas de focalização isoelétrica de 13 cm, com o pH de 3-10. 
Em seguida, as fitas foram adicionadas em géis de poliacrilamida a 12,5% juntamente 
com padrões proteicos de massa molar. Após a etapa de fracionamento das proteínas 
os spots proteicos foram recortados do gel para determinação de mercúrio total por 
CVAFS após mineralização ácida. As determinações por CVAFS indicaram a presença 
de mercúrio em dois “spot” proteicos na amostra de leite materno, que apresentam 
massa molar de 15 kDa no spot 1 e 11 kDa no spot 2, com pI 9,30 e 6,76 
respectivamente. As concentrações de mercúrio determinadas nos spots proteicos 
foram 12,06 mg g-1 no spot 1 e 4,70 mg g-1 no spot 2. Com base nesses resultados foi 
possível estimar o números de átomos de mercúrio por molécula de proteína nesses 
dois spots e, com isso, podemos indicar que os spots proteicos 1 e 2 apresentam 1 e 
0,25 átomos de mercúrio por molécula de proteína, respectivamente. Indicando que 
tais proteínas são metaloproteínas ou proteínas de metal ligante. 
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Introdução: O cobre é um metal essencial, porém tóxico aos animais aquáticos quando em altas 
concentrações na água. Para amimais de água doce, o principal mecanismo de toxicidade deste 
metal é a desregulação do equilíbrio iônico e osmótico. Tendo em vista que a excreção de amônia 
depende diretamente de processos iono e osmorregulatórios, hipotetizamos que o cobre pode 
interferir no fluxo deste composto, caracterizando um outro mecanismo de toxicidade do metal. 
Para o estudo, escolhemos o siri-azul Callinectes sapidus, um animal que hiperosmorregula em 
baixas salinidades, semelhante aos animais de água doce, mas que vive em ambientes marinhos 
e estuarinos. Os mecanismos de toxicidade do cobre para animais que habitam águas salgadas e 
salobras ainda não estão elucidados. 
Objetivo: Avaliar os efeitos do cobre sobre o fluxo de amônia no siri azul Callinectes sapidus 
aclimatados à baixa salinidade 
Materiais e Métodos: Exemplares juvenis de Callinectes sapidus foram aclimatados durante 15 
dias à salinidade 2, 20°C, fotoperíodo 12C:12E e alimentados 3 vezes por semana com peixe (ad 
libitum). Após aclimatação, os animais (N=6) foram expostos agudamente (96h) a condições 
controle (sem adição de cobre no meio) ou expostos ao cobre (1 μM). Ao longo do teste (0, 6, 12, 
24, 36, 48, 60, 72, 84 e 96 h) foram coletadas amostras de água para análise de amônia total e, 
posterior medida do seu fluxo. O meio foi renovado a cada 24 horas de teste.  
Resultados e Discussão: O cobre não afetou significativamente o fluxo de amônia no siri-azul na 
concentração utilizada no estudo, sugerindo que, apesar de ambientalmente relevante, a 
concentração de 1 µM cobre na água pode não ter sido suficientemente alta para provocar um 
efeito significativo. Contudo, o cobre parece estimular a excreção de amônia, pois mesmo não 
sendo significativo, um aumento no fluxo deste composto foi observado nas primeiras 12 horas de 
teste. Esta tendência pode ser relacionada a um efeito do cobre no metabolismo energético do 
animal com aumento da demanda de energia e, consequente, catabolismo proteico. 
Recentemente, têm sido sugerido que para invertebrados marinhos e estuarinos o principal 
mecanismo de toxicidade do cobre está associado a distúrbios no metabolismo energético, sendo, 
portanto diferente daquele demonstrado para animais de água doce. Novas concentrações de 
cobre, superiores à deste estudo, devem ser testadas para se constatar efetivamente se o cobre 
influencia no fluxo de amônia em C. sapidus, para então partirmos para os estudos mecanísticos. 
Conclusão: O cobre, na concentração testada neste estudo (1 µM) não afeta significativamente o 
fluxo de amônia no siri-azul.  
Agência de fomento: FAPERGS (ARD 1700 12-2) 
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Em todo o mundo, são registrados mais de 3 milhões de acidentes envolvendo 
picadas de animais peçonhentos por ano, das quais 125 a 150 mil culminam em óbito. 
No Brasil, a maioria dos casos ocorre com serpentes dos gêneros Bothrops e 
Bothropoides, provocando uma grande variedade de complicações locais e sistêmicas, 
dentre os quais se destacam efeito mionecrótico, coagulação intravascular 
disseminada, citotoxicidade, insuficiência renal aguda e sepse. A serpente 
Bothropoides pauloensis é popularmente conhecida como jarara-pintada, contém uma 
variedade de enzimas que inclui proteinases com atividades hemorrágica, 
metaloproteinase fibrinolítica, fosfolipase A2 (FLA2), L-amino oxidases e uma variedade 
de peptídios potenciadores da bradicinina que podem contribuir para as ações 
biológicas dos venenos. O presente trabalho teve como objetivo investigar as 
alterações celulares induzidas pelo veneno total da serpente Bothropoides pauloensis 
(VBp) sobre cultura de células tubulares renais do tipo MDCK (Madin-Darby canine 
kidney) . Nesse contexto, foi realizada a  determinação do potencial citotóxico pelo 
método de redução do MTT, um teste de avaliação da capacidade oxirredutora das 
células, após 6, 12 e 24 horas de incubação. Células MDCK foram cultivadas em 
garrafas plásticas a 37 ° C em atmosfera de 5% de CO2, com meio RPMI 1640 
suplementado com soro bovino fetal a 10%%. Foi observado efeito citotóxico nas 
concentrações de forma tempo-dependente, com morte celular. O VBp causou 
diminuição da viabilidade celular apresentando IC50 de 7,5 μg /mL no tempo de 12h. 
Realizou-se a citometria de fluxo com anexina V e iodeto de propídio mostrando que a 
morte celular ocorreu predominantemente por apoptose. O tratamento também levou à 

despolarização do potencial de membrana mitocondrial (m) e à produção de 
espécies reativas de oxigênio (EROS) resultados obtidos por citometria de fluxo 

utilizando-seTMRE para detecção de m e DCF-DA para EROS. Para avaliação 
morfológica das células MDCK após exposição à substância em estudo, os 
experimentos foram realizados na superfície de lamínulas, para coloração com May-
Grunwald Giemsa. Os grupos experimentais foram analisados por microscopia óptica 
e as características morfológicas mais representativas foram fotografadas. Foram 
observadas diversas alterações morfológicas, tais como aparecimento de restos 
celulares e núcleos desnudos, células vacuolizadas, redução do volume celular e 
aumento de projeções citoplasmáticas. A análise revelou a presença de envolvimento 
apoptótico no efeito citotóxico da substância. Em conclusão, VBp apresenta efeito 
citotóxico sobre células MDCK, com aparente envolvimento de apoptose,de forma 
concentração e tempo-dependente.  
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Introdução:  A  indústria  agrícola  e  pecuária  é  um  dos  principais  ramos  da  economia.   As 
importações de pesticidas têm aumentado significativamente nos últimos anos e mais de 1.100 
produtos químicos são registrados para uso agrícola, e 200 para uso veterinário. Estudos dos 
anos oitenta e noventa informam globalmente,  mais de 1 milhão de casos de intoxicação por 
agrotóxicos anualmente, mas são poucos os relatórios regionais ou nacionais mais recentes. 
Objetivo:  contribuir  para  o  desenvolvimento  de  programas  de  prevenção  de  intoxicação  por 
agrotóxicos com base em um perfil epidemiológico nacional. 
Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo observacional, descritivo, no período 
2002 - 2011 de intoxicação por agrotóxicos registrados Centro de Toxicologia da Informação e 
Assessoria (CIAT) e da Unidade de Toxicologia Ocupacional e Ambiental (UTLA), Departamento 
de Toxicologia da Faculdade de Medicina de Montevideo, Uruguay.
Resultados e Discussão:  A taxa de intoxicações por agrotóxicos em todo o país no período de 
estudo  foi  de  7,9  por  100.000  habitantes.  O  tipo  de  ocorrência  ligada  a  pesticidas  foi 
principalmente  a  aguda  e   permanece  estável  durante  o  período  de  estudo.  As  intoxicações 
ocupacionais são as mais freqüentes, assim como as acidentais.  Mortes por pesticidas estão 
associadas a tentativas de suicídio, sendo os casos graves identificados. Há ainda, o registro de 
envenenamentos acidentais fatais em crianças. 
Os pesticidas mais envolvidos foram os de uso agrícola. A nivel infantil predominam os de uso 
veterinário, e quanto ao grupo químico referem-se inseticidas piretróides e organofosforados (43.2 
% das intoxicações).  A substância química que predomina è a cipermetrina (14 %), seguida do 
glifosato (10.4) % e diazinon (9.7 %).
Realiza-se georeferenciamento e destaca-se maior número de intoxicações laborais em regiões 
com maior desenvolvimento agroindustrial.
Conclusão:“Os resultados sobre a demografia, distribuição geográfica e na identificação de mais 
de 100 pesticidas diferentes e insumos envolvidos permitem orientar decisões quanto a promoção 
de boas práticas e prevenção das intoxicações por pesticidas em todo o país.” 
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Introdução:  
 
As doenças mentais e neurológicas atingem aproximadamente 700 milhões de pessoas no 
mundo, representando praticamente terço do total de casos de doenças não transmissíveis, 
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Pelo menos um terço destes indivíduos 
portadores de problemas mentais e neurológicos não possui qualquer tipo de  acompanhamento 
médico. A revelação está no Plano de Ação para a Saúde Mental 2013-2020, o qual mostra que 
as doenças mentais representam 13% do total de doenças do mundo e, segundo as estimativas, 
cerca de 350 milhões de pessoas deverão sofrer de depressão e 90 milhões terão algum tipo de 
desordem pelo abuso ou dependência de substâncias. O dano social provocado pelo consumo de 
drogas no Brasil equivale a 7,3% do Produto Interno Bruto (PIB). A ingestão excessiva de álcool 
configura uma questão problemática. Estudos têm mostrado que a taxa de prevalência de 
alcoolismo varia entre 3,0% e 6,0% na população geral é considerado o terceiro motivo para o 
absenteísmo no trabalho, com elevadas taxas de aposentadorias precoces, acidentes de trabalho 
e de trânsito, responsável por proporção considerável de ocupação de leitos hospitalares. A 
síndrome da dependência química consiste em um conjunto de fenômenos comportamentais, 
cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem depois de repetido consumo de uma substância 
psicoativa, tipicamente associado ao desejo poderoso de tomar a droga, à dificuldade de controlar 
o consumo, à utilização persistente apesar das suas consequências nefastas, a uma maior 
prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações, a um aumento 
da tolerância pela droga e por vezes, a um estado de abstinência física. 

 
Objetivo:  
 
O presente trabalho teve por objetivo analisar a evolução das hospitalizações cuja causa se deveu 
aos distúrbios mentais e de comportamento, em função de alcoolismo e/ou toxicomania. 
 
Materiais e Métodos:  
 
Realizou-se a presente pesquisa mediante abordagem quantitativa, através de análise de dados 
secundários. Os dados, disponíveis no site do Ministério da Saúde (www.datasus.gov.br), são 
referentes à notificação de internações hospitalares (por local de internação), aos valores totais 
gastos e à média de permanência, na macrorregião metropolitana do RS (1ª, 2ª CRS-Porto Alegre 
e 18ª CRS-Osório), no período compreendido entre os anos de 2008 a 2012.  
 
Resultados e Discussão: 
 
Foi verificado no período compreendido entre 2008 e 2012 um total de 20.075 internações 
hospitalares, com alta superior a 241% em relação a 2008 (2102 casos no ano de 2008 contra 
5072 em 2012). O número de hospitalizações aumentou gradativamente na região, apresentando 
apenas uma insignificante variação negativa na 18ª CRS. Nesse mesmo período, em 
contrapartida, houve uma redução de 0,68% na população residente da região, caindo de um total 
de 4.717.615 habitantes em 2008 para 4.685.571 no ano de 2012. A taxa de internação hospitalar 
mais do que duplicou nesse intervalo de 5 anos, passando de 4,45 para 10,82 em 2012.  
 
 

http://www.datasus.gov.br/


Atualmente, segundo dados do Ministério da Saúde, o Estado do RS possui 221 estabelecimentos 
que oferecem atendimento psiquiátrico, disponibilizando um total de 3246 vagas, das quais 2248 
(69,25%) são destinadas para pacientes atendidos pelo SUS. Na região metropolitana, a 
quantidade de leitos reservados à saúde mental chega atinge 1551 vagas (47,8% do total 
disponibilizado no RS), sendo destinados ao SUS somente 875 desses leitos (equivalente a 
56,4% das vagas totais disponíveis na região metropolitana e a 38,9% dos leitos ofertado para o 
SUS no Estado). 
 
O valor total gasto com as internações quadruplicou no decorrer do período, passando de R$ 1,07 
milhão em 2008 para mais de R$ 4,65 milhões em 2012, totalizando quase R$ 16,5 milhões nesse 
intervalo (média superior a R$ 817 por caso). Já a média de permanência no estabelecimento 
atingiu entre 15 e 16 dias (15,4). 
 
Conclusão:  
 
Evidenciou-se o aumento no número total de casos, assim como na taxa de internação hospitalar, 
o que corrobora o sério e delicado problema representado para a saúde pública. O Ministério da 
Saúde definiu em 2002 uma política para atenção integral (prevenção, promoção e proteção) a 
usuários de álcool e outras drogas, garantindo a oferta de serviços nos Centros de Atenção 
Psicossocial - CAPS (alternativa ao hospital psiquiátrico). Este fato acabou reduzindo duramente a 
oferta de leitos. Conforme o Sindicato Médico (SIMERS/RS) nos últimos 20 anos reduziram-se as 
vagas em 40% no RS e 60% na capital gaúcha. No Estado do RS, em analogia, a disponibilidade 
de vagas aumentou 39,7% no período analisado. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, 
no ano de 2008 eram oferecidos pelo SUS apenas 1.609 leitos psiquiátricos (utilizados para 
desintoxicação). Em 2009 a quantidade de leitos disponíveis chegou a 2,3 mil, número que se 
manteve praticamente inalterado no decorrer do período.  
 
A votação em andamento no Congresso Nacional da PL 7663/10, que institui várias medidas para 
o combate às drogas, dentre as quais a internação involuntária de dependentes químicos, 
consiste em tema polêmico e controverso, que merece ser amplamente debatido e aprofundado 
por especialistas no assunto. Em 2013 ainda se constata a crônica falta de leitos hospitalares 
psiquiátricos para transferir os doentes, fato apontado como o maior problema pelos médicos que 
trabalham nos Pronto Atendimento (PA) 24 Horas e Unidades de Internação em Saúde Mental.  
 
No mês de janeiro deste ano, verificou-se que as duas principais emergências do SUS para saúde 
mental, principalmente dependência química, de Porto Alegre operavam superlotadas (66% 
acima das vagas). Além da emergência do Postão do Cruzeiro, a do IAPI também estava com 
mais doentes que a capacidade. Cerca de 60% dos tratamentos para dependentes de drogas e 
álcool são destinados especificamente a usuários de crack, cujos efeitos nefastos assumem 
características de epidemia. Uma verdadeira maldição que assola a sociedade brasileira. 
 
 
 
 
 
(pretende-se incluir tabela, figura e gráfico no pôster). 
 
 
 
Cálculo: Tx de internação hospitalar =            n° internações hospitalares        x 10000 
                                                                     População total residente no período 
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Introdução: O tabaco possui grande variedade de substâncias conhecidas, sendo a nicotina a de 
maior concentração na planta. O contato direto com a planta durante o cultivo e a colheita pode 
causar a Doença do Tabaco Verde, na qual níveis elevados de nicotina podem ser responsáveis 
por quadros de intoxicação1. No organismo humano, a nicotina é metabolizada no fígado, rins e 
pulmões, sendo o seu principal metabólito a cotinina, considerada o biomarcador para a exposição 
ao tabaco. A nicotina possui meia vida de 2 a 3 horas após ser ingerida ou inalada. Já a cotinina 
possui meia vida de 16 a 18 horas, sendo utilizada como principal biomarcador quantitativo em 
relação à exposição à nicotina2.  
Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi determinar os níveis de cotinina urinária nos 
fumicultores da região Norte do Rio Grande do Sul.  
Materiais e Métodos: Através de um estudo observacional analítico transversal, avaliou 30 
fumicultores no município de Soledade, RS. Foram realizadas dosagens laboratoriais de cotinina 
urinária por HPLC, adotando os seguintes valores de referência: não-fumantes <20 ng/ml; 
fumantes passivos de 20 a 50 ng/ml e fumantes >50 ng/ml3. Foram incluídos indivíduos expostos 
as folhas verdes do tabaco, maiores de 18 anos, indivíduos que aceitaram participar 
voluntariamente, que responderam ao questionário sócio-epidemiológico elaborado para a 
pesquisa e aceitaram o TCLE. Houve exclusão de indivíduos fumantes e amostras com dosagem 
de creatinina urinária diminuída.  
Resultados e Discussão: Na análise dos resultados obtidos para continina urinária, constatou-se 
que dos 30 indivíduos avaliados, 19 (63,33%) apresentaram valores acima do valor de referência 
para não fumantes, com variação da concentração de 20,5 a 515,0 ng/mL (106,96 ± 32,38). Estes 
resultados para cotinina urinária apresentaram alteração significativa (p<0,05), quando 
comparados com os valores de referência para não fumantes. Quando abordados em relação ao 
uso dos EPIs, 14 (46,66%) afirmaram utilizar os EPIs relacionados ao processo (macacão e luvas) 
e 4 (13,33%) relataram não utilizarem os EPIs por desconforto durante a atividade.  
Conclusão: Dos 30 indivíduos avaliados no presente estudo, constataram-se alterações 
significativas nas dosagens de cotinina urinária, semelhantes aos níveis encontrados em 
fumantes, supondo-se a existência de risco destes fumicultores apresentarem quadros de 
intoxicações e o desenvolvimento da Doença do Tabaco Verde.  
 
 
Referências: 
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therapeutic proteins. Biotechnology Advances 28 (2010) 214–221, 2009.  
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providers. Med Clin N Am 88 (2004) 1399–1413. 
3. OLIVEIRA PPV et al. First reported outbreak of Green tobacco sickness in Brazil. Cad. Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, 26(12):2263-2269, dez, 2010. 
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Introdução: As aflatoxinas são metabólitos secundários, produzidos por algumas cepas de fungos 
do gênero Aspergillus, principalmente das espécies A. flavus e A. parasiticus, os quais 
desenvolvem-se naturalmente em produtos alimentícios, como amendoim, milho, feijão, arroz e 
trigo, entre outros. Atualmente, 17 compostos designados pelo termo aflatoxina são conhecidos, 
sendo que os principais tipos de interesse médico-sanitário são identificados como aflatoxina B1, 
B2, G1 e G21.  
Objetivo: Este trabalho teve como objetivo determinar a presença de aflatoxinas em silagens 
destinadas à alimentação do gado leiteiro, da região norte do estado do Rio Grande do Sul, em 22 
amostras de silagem, armazenados em silos, de 3 municípios do norte do estado do Rio Grande 
do Sul.  
Materiais e Métodos: O estudo avaliou 22 amostras de silagem, destinadas a alimentação de 
gado leiteiro, adquiridas em propriedades rurais, de 3 cidades do norte do estado do Rio Grande 
do Sul, nos meses de junho e julho de 2012. As amostras foram analisadas no Laboratório de 
Ensino de Bromatologia da ULBRA Carazinho/RS, por Cromatografia de Camada Delgada com 
padrões para aflatoxina B1, B2, G1, G2, seguindo a metodologia para determinação de 
aflatoxinas2.  
Resultados e Discussão: Nas análises para determinação de aflatoxina B1, B2, G1, G2 nas 22 
amostras de silagem destinadas à alimentação do gado leiteiro, nenhuma delas (100%) 
apresentaram na análise laboratorial resultado positivo para aflatoxinas. Cabe salientar que todas 
as amostras de silagem analisadas estavam armazenadas em silos de alvenaria protegidas de 
umidade e sua constituição era basicamente de forragens com uma quantidade insignificante ou 
nula de grãos.  
Conclusão: A baixa incidência de aflatoxinas pode ter diversos fatores contribuintes, dentre eles 
as boas condições de manejo, o período de coletas, a forma de armazenagem, fatores que 
contribuíram para o bom estado de conservação e ausência de contaminação.  
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Introdução: A viticultura, cultivo de videiras e produção de uvas no Brasil, ocupa uma área de 
aproximadamente 77 mil hectares de terra, com vinhedos estabelecidos desde o extremo sul do 
país, até as regiões situadas muito próximas ao equador. É uma atividade tradicional do Rio 
Grande do Sul, destacando-se a região da Serra Gaúcha.  
Objetivo: Avaliar o efeito de um tratamento subcrônico com extratos, convencional e orgânico, de 
folhas de videira Vitis labrusca variedade Bordô sobre o comportamento de ratos Wistar. 
Materiais e Métodos: Trinta ratos machos com 90 dias de idade foram divididos aleatoriamente 
em 3 grupos experimentais tratados com ração comum e água ad libitum, os quais receberam 
injeção intraperitoneal uma única vez ao dia durante 14 dias: grupo 1 salina 0,9%, grupo 2 extrato 
convencional 30mg/kg, e grupo 3 extrato orgânico 30 mg/kg. A cada dois dias realizava-se a 
pesagem do animais, utilizando balança eletrônica. O consumo de água e comida foi medido 
através da quantidade pesada inicialmente menos o peso da quantidade restante dentro de um 
período de 24 horas. Os dados obtidos foram expressos como consumo diário de água e ração 
por animal. Uma hora após a última injeção os animais foram submetidos ao teste de campo 
aberto onde foram avaliados os comportamentos de andar, levantar, auto-limpeza e defecar, por 
um período de 5 minutos por um avaliador treinado. 
Resultados e Discussão: Observamos uma diminuição no ganho total de peso dos animais 
tratados com os extratos orgânico e convencional de folha de videira quando comparados com o 
grupo controle e também que esta diminuição de peso ocorre no período inicial de tratamento, do 
1 ao 7º dia (p<0,05). Ganho de peso total (g): Controle (26,4 ± 2,2); Extrato convencional (18,2 ± 
1,6); Extrato orgânico (20,8 ± 2,48). Ganho de peso 1-7ο dia (g): Controle (13,6 ± 1,6); Extrato 
convencional (5,2 ± 1,3); Extrato orgânico (8,8 ± 1,4). Ganho de peso 7-14 ο dia (g): Controle (12,8 
± 1,7); Extrato convencional (13,0 ± 1,4); Extrato orgânico (12,0 ± 1,1). Quanto ao consumo de 
água e comida não observamos nenhuma alteração nestes parâmetros. No teste de campo aberto 
também não foram observadas nenhuma alteração dos parâmetros avaliados. 
Conclusão: Verificamos que os extratos convencional e orgânico da folha de videira Vitis labrusca 
variedade Bordô não foram capazes de alterar a ingesta de ração e o consumo hídrico dos ratos, 
assim como o comportamento no teste do campo aberto. Observamos apenas uma diminuição no 
peso total dos animais no primeiro período de tratamento.    
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Introdução: O estresse oxidativo tem sido relacionado com diversas doenças degenerativas 
como a Doença de Alzheimer e a Doença de Parkinson. Sabe-se que os polifenóis são 
importantes componentes contra esse dano e que a araucária, uma árvore que se encontra em 
abundância em nossa região, possui grandes quantidades destes compostos.  
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi averiguar, através da medida de alguns parâmetros de 
estresse oxidativo, o possível efeito antioxidante e neuroprotetor do extrato aquoso de brácteas de 
araucária em hipocampo de ratos, através do dano causado pelo oxidante azida sódica. 
Materiais e Métodos: Foram utilizados 10 ratos Wistar de 10 dias de idade os quais tiveram seu 
hipocampo retirado e imediatamente posto sobre gelo e homogeneizado em KCl 1,5%. Realizou-
se os ensaios de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), carbonilas protéicas, 
sulfidrilas totais, atividade das enzimas antioxidantes catalase (CAT) e superóxido dismutase 
(SOD) e produção de óxido nítrico. A análise estatística foi realizada por ANOVA seguida do pós-
teste de Tukey. 
Resultados e Discussão: Os resultados demonstram que o extrato aquoso de brácteas de 
araucária foi capaz de prevenir o dano causado pela azida sódica no TBARS (p<0,05), porém nem 
a azida nem o extrato foram capazes de alterar as carbonilas proteicas. Quanto as defesas 
antioxidantes não-enzimáticas, medidas através dos grupamentos sulfidrilas, tanto a azida sódica 
como o extrato de brácteas de araucária diminuíram este parâmetro (p<0,05). Ao avaliar as 
defesas antioxidantes enzimáticas CAT e SOD, a azida sódica aumentou a atividade da CAT e 
diminuiu a atividade da SOD (p<0,05), e o extrato foi capaz de prevenir os efeitos causados pela 
azida sódica em ambos os parâmetros. Os níveis de óxido nítrico foram aumentados pela azida 
sódica (p<0,05) e o extrato foi capaz de impedir tal dano. 
Conclusão: Através dos resultados obtidos, podemos sugerir que o extrato de brácteas de pinhão 
possui atividade antioxidante e neuroprotetora em hipocampo de ratos. 
Apoio financeiro: CNPq e FAPERGS.  
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Introdução: O crescimento na demanda por alimentos e a necessidade de aumento de 
produtividade das lavouras vêm promovendo maior investimento em agrotóxicos, dentre os 
quais estão os herbicidas. O glifosato é um herbicida sistêmico, não-seletivo amplamente 
utilizado na agricultura mundial. Age em plantas inibindo a enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-
fosfatosintase, interrompendo então a síntese de aminoácidos aromáticos essenciais. Essa 
via não está presente em animais, no entando estudos mostraram que herbicidas a base de 
glifosato podem afetar a reprodução de peixes. O objetivo do presente estudo foi avaliar o 
efeito do herbicida glifosato na qualidade espermática do peixe Danio rerio. 
Materiais e Métodos: Adultos, machos, de D. rerio, aclimatados a 28ºC, fotoperíodo 
12C/12E, foram expostos a duas concentrações de glifosato (5 mg/L e 10 mg/L) (n=27 por 
grupo) por 24 e 96 horas. Um grupo controle foi mantido sob as mesmas condições, exceto 
pela presença do herbicida. Ao final da exposição os animais foram sacrificados e o par de 
testículos foi coletado para análise da funcionalidade mitocondrial, integridade de DNA e 
viabilidade espermática. Todas as amostras foram avaliadas com um microscópio de 
epifluorescência com a ampliação de 400x (Olympus BX 51). 
Resultados e Discussão: Houve diferença significativa na viabilidade espermática, quando 
os animais controle foram comparados com aqueles expostos ao glifosato na concentração 
mais elevada (10 mg/L). Observou-se uma redução de 15% em 24 horas e 28% após 96 
horas em animais expostos ao glifosato. A funcionalidade mitocondrial também foi 
significativamente afetada (p <0,05) pela exposição ao glifosato, sendo observada uma 
redução de 20% (± 6,6%) e 35% (± 7,7%), em 24 e 96 horas de exposição, respectivamente, 
quando os peixes foram expostos a 10 mg/L de glifosato. A integridade do DNA foi 
comprometida na concentração de 10 mg/L de glifosato, tendo uma redução de 14% (± 4%) 
após 24 horas e 16% (± 3,5%) após 96 horas de exposição.  
Conclusão: A mitocôndria é essencial para a geração de energia, se a funcionalidade 
mitocondrial é reduzida isto levará a uma redução da motilidade dos espermatozóides 
dificultando o processo de fertilização. Estudos mostram que espermatozóides com danos 
na molécula de DNA também apresentam uma menor taxa de fertilidade e problemas pós 
fertilização decorrentes desses danos. Em conclusão, os resultados mostraram que o 
glifosato pode induzir efeitos nocivos sobre os parâmetros reprodutivos em machos de 
Danio rerio, e esta alteração pode reduzir drasticamente a taxa de fertilidade destes animais 
e impedir a proliferação dessa espécie. 
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Introdução: O mercúrio é considerado um contaminante químico que pode 

comprometer a saúde humana devido suas características toxicológicas. Ao ser despejado no 
ambiente ou sua presença natural nos solos Amazônicos pode acumular-se nos tecidos dos 
animais aquáticos e colocar em risco de exposição crônica populações que tem no peixe a 
principal fonte de proteína. Objetivo: Avaliar a concentração de mercúrio total em duas 
espécies de peixes piscívoras e uma carnívora no período de cheia e estiagem comercializadas 
no mercado do Ver-o-Peso em Belém do Pará. Materiais e Métodos: As espécies de peixes 
selecionadas para o estudo foram Brachiplatistoma rousseauxii, Brachiplatistoma flavicans e 
Schizodon fasciatum. Foram coletados diretamente dos boxes do mercado dez exemplares de 
cada espécie em maio/2011 e novembro/2012, totalizando sessenta amostras. As análises de 
Hgtotal foram realizadas em tecido muscular através do espectrofotômetro de absorção 
atômica Hg201, no laboratório de Toxicologia Humana e Ambiental do Núcleo de Medicina 
Tropical da UFPA. Resultados e Discussão: As médias obtidas na primeira e na segunda 
coleta de  B.rousseauxxii foram de 0,45 µg/g e 0.09 µg/g de Hgtotal respectivamente. Entre as 
amostras de B.flavicans a média obtida de Hgtotal foi de 0.31 µg/g e 0.30 µg/g. Nos 
exemplares de S.fasciatum, somente durante o primeiro período foi encontrado concentração 
de Hgtotal, que correspondeu 0.01 µg/g. Nenhuma amostra desse estudo ultrapassou o limite 
estabelecido para consumo seguro de pescado de 0,5 µg/g para não predadores e 1µg/g para 
peixes predadores, segundo a comissão de código alimentar, WHO 2008.Nas espécies de 
peixes carnívoras foram obtidos teores mais elevados do que os níveis encontrados nos peixes 
herbívoros, corroborando com a literatura. Quanto a associação entre a concentração do 
Hgtotal e o Índice de estado Nutricional das espécies somente as amostras de B.rousseauxxii 
foi encontrada correlação positiva moderada r=0.6, nas demais não foram observadas 
associações significativas. Conclusão: Embora nenhuma das espécies tenha alcançado o 
limite máximo de tolerância para consumo humano, a ingestão frequente das espécies 
piscívoras no período de estiagem comercializadas no mercado do Ver-o-Peso, pode trazer 
riscos para a saúde considerando o efeito cumulativo do mercúrio no organismo, o que pode 
ser indicativo para uma recomendação de menor frequência de consumo desses pescados no 
período de estiagem. A ausência ou moderada correlação encontrada nas espécies estudadas 
sugerem a necessidade de novos estudos, considerando outras variáveis para obter-se com 
clareza a importância do índice nutricional do pescado em relação à contaminação por 
mercúrio.  
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Introdução: Há evidencias que crianças ribeirinhas da região Amazônica apresentam 
níveis de exposição ao mercúrio que podem ser prejudiciais ä saúde. Esta exposição é 
preocupante, uma vez que pode ocasionar danos à saúde cognitiva e motora. Objetivos: 
Avaliar os níveis de exposição ao mercúrio e o estado nutricional de acordo com a dieta 
predominante em crianças de comunidades ribeirinhas de Cametá. Materiais e Métodos: 
O Estudo foi realizado na comunidade Fazenda no Município de Cametá no estado do 
Pará, em 2012. Foram selecionadas 40 crianças entre 0 e 10 anos de idade com residência 
fixa na comunidade. Foram excluídas, crianças portadoras de malária e doenças crônicas 
degenerativas e aquelas cuja participação não foi autorizada pelos responsáveis. Os dados 
foram obtidos através de formulários clinico epidemiológicos. As análises de mercúrio 
total foram realizadas em tecido capilar, coletado no momento da visita, realizadas através 
do Espectrofotômetro Hg 201, no laboratório de Toxicologia Humana e ambiental do 
Núcleo de Medicina Tropical da UFPA. Resultados e Discussão: A média de 
concentração de Hgtotal encontrado nas crianças foi de 3,3 µg/g, com intervalo entre 
0,5µg/g e 8,5 µg/g. Nas amostras analisadas 8% ultrapassaram os limites considerados 
aceitos de Hgtotal pela OMS de 6 µg/g. Esses achados confirmam estudos realizados na 
região do baixo Tocantins. Os níveis médios de mercúrio total obtidos de acordo com a 
dieta predominante, categorizada em exclusiva de leite materno, própria para idade e 
mista foi de 3.0 7 µg/g em favor das primeiras e de 5.7 µg/g para dieta mista. Quanto ao 
status nutricional, somente as crianças de 6 e 8 anos, se encontravam com altura e peso 
inadequado para sua idade respectivamente, de acordo com os padrões estabelecidos pelo 
SISVAN.Conclusão: Os níveis de Hgtotal encontrados nas amostras das crianças 
estudadas sugerem uma exposição leve ao mercúrio através da dieta por ingestão de 
pescado, havendo a necessidade de monitoramento nessa região, visando o diminuição da 
exposição. No que se refere ao tipo de dieta, em todas parecem ser favorável ao estado 
nutricional, considerando que mais de 60% da população apresentaram peso e altura 
adequado para a sua idade.  
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Introdução: A gravidade potencial da intoxicação por paraquat (PQ) é uma questão relevante em 
saúde pública, sendo sua confirmação analítica fundamental no direcionamento das condutas. 
Como a descontaminação é um procedimento que reduz significativamente as sequelas induzidas 
por esta intoxicação, o monitoramento da concentração sérica e da excreção urinária do paraquat, 
são também relevantes na questão prognostica. Objetivo: Avaliar a influencia de diferentes 
terapias [Metilprednisolona (MP), Ciclofosfamida (CF), Acetilsalicilato de lisina (ASL), N-
acetilcisteína (NAC) e associações] nas correlações “urin ria quali x quantitativa e concentração 
s rica x urin ria” de paraquat em ratos Wistar. Materiais e Métodos: Foram utilizados 45 ratos 
intoxicados com 125mg/kg de PQ por via oral (vo), que duas horas após receberam: 1. Controle 
(n=10) 5ml/kg de NaCl 0,9% por via intraperitoneal (ip); 2. 30mg/kg de MP, ip;  3. 15mg/kg de CF, 
ip; 4. 200mg/kg de ASL, ip; 5. 140mg/kg de NAC, vo; 6. MP, ip + NAC, vo; 7. CF, ip + NAC, vo; 8. 
ASL, ip + NAC, vo (n=5/grupo). Foram coletados: urina de 24 horas e sangue da veia cava 
durante a eutanásia (24h após indução da intoxicação), para avaliação laboratorial pelo teste 
colorimétrico com  ditionito de sódio na urina e quantificação por espectrofotometria - UV. 
Resultados e Discussão: Houve correlação positiva entre a análise quali e quantitativa urinária e 
correlação negativa entre a concentração urinária e sérica, ambos com um quociente de 
determinação de 0,7 (no Controle, sem tratamento farmacológico); entretanto, a correlação 
positiva entre as avaliações quali e quantitativa em urina não foi estabelecida para a maioria dos 
grupos tratados (MP, CF, CF + NAC, e NAC) e negativa entre urina e soro, para todos os grupos, 
independente da terapia; de forma semelhante ao observado em análises de intoxicações 
humanas por paraquat reportadas ao CIT/RS. Conclusão: Conclui-se que a terapia farmacológica 
influencia na toxicocinética do paraquat, sendo essencial obter informações sobre o momento da 
coleta das matrizes biológicas e a utilização previa de medicações de forma a garantir a correta 
interpretação dos resultados das análises laboratoriais, para melhor utilizá-las em contexto clínico. 
 
Apoio PADCT FEPPS 2010. 
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Introdução: A alta incidência de intoxicações fatais por paraquat (PQ) é uma questão 
relevante em saúde pública. A terapia atualmente utilizada, incluindo metilprednisolona, 
ciclofosfamida e n-acetilcisteína, não tem reduzido significativamente este desfecho. 
Pesquisas pré-clínicas revelaram eficácia para o acetilsalicilato de lisina. Objetivo: 
Comparar a eficácia pré-clínica de metilprednisolona (MP), ciclofosfamida (CF), 
acetilsalicilato de lisina (ASL), n-acetilcisteína (NAC) e associações, na intoxicação por 
PQ em ratos Wistar. Materiais e Métodos: Foram utilizados 90 ratos, sendo 10 (Controle 
negativo) tratado por via oral (vo) e via intraperitoneal (ip) com 5ml/kg de NaCl 0,9% e 80 
ratos intoxicados com 125mg/kg de PQ vo. Duas horas após, os ratos intoxicados 
receberam: 1. Controle PQ - 5ml/kg de NaCl 0,9%, ip; 2. 30mg/kg de MP, ip;  3. 15mg/kg de CF, 
ip; 4. 200mg/kg de ASL, ip; 5. 140mg/kg de NAC, vo; 6. MP, ip + NAC, vo; 7. CF, ip + NAC, vo; 8. 
ASL, ip + NAC,  vo (n=10/grupo). Foram realizados ensaios: 1. sobrevivência (n=5/grupo), com 
avaliação de massa corporal e escore de sinais clínicos (presença de redução da atividade, 
piloereção, diarréia, dispneia, hemorragia, cianose e vocalização) e 2. agudo com avaliação quali 
e quantitativa de PQ em urina e soro, bioquímica sérica, além da histologia pulmonar. 
Resultados e Discussão: No ensaio de sobrevivência (n=5/grupo), apenas os animais 
resistentes à intoxicação (perda de massa corporal < 10% e escore de sinais clínicos < 1) 
resistiram os 30 dias. No ensaio agudo (24h) a quantificação de PQ revelou níveis séricos 
similares e maior excreção urinária para os grupos CF, ASL e associações com o NAC. 
Houve um aumento significativo de amilase para os grupos CF, ASL e associações com o 
NAC e de ferro para os grupos PQ, NAC, CF, ASL e associações com o NAC. Não houve 
diferença significativa na massa relativa dos pulmões entre os grupos, entretanto, a 
análise histológica pulmonar revelou uma redução significativa na inflamação aguda, bem 
como no percentual de fibrose para todos os grupos tratados com MP, CF, ASL, isolados 
e em associação. Conclusão: Conclui-se que na avaliação conjunta dos resultados a MP 
(isolada e associada) mostrou melhor eficácia pré-clínica no tratamento da intoxicação por 
PQ em ratos Wistar, quando comparada ao NAC, CF e ASL (isolados e associados). 
  
Apoio: PADCT FEPPS 2010. 
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Introdução: Em ensaios ecotoxicológicos, a realização de testes periódicos com substâncias de 
referência é indicada para checar a sensibilidade e viabilidade dos organismos e para inferir  
sobre a repetibilidade de resultados dos testes com amostras reais. O cloreto de sódio (NaCl) é 
um dos sais mais utilizados para esse fim em testes com diferentes organismos aquáticos, porém 
há poucos dados ecotoxicológicos disponíveis para a macrófita aquática Lemna minor L. (1753), a 
qual é comumente usada em testes de fitotoxicidade. 
Objetivo: Esse trabalho objetiva determinar a concentração efetiva 50% (CE50) para a taxa de 
crescimento específica média, avaliada pelo número de frondes, e o seu coeficiente de variação 
(C.V.) entre os 4 testes de sensibilidade com Lemna minor, empregando NaCl como substância 
de referência, para avaliar a consistência da resposta desse organismo-teste, visando o uso do 
NaCl em testes de rotina. 
Materiais e Métodos: Os testes foram conduzidos de acordo com a norma OECD (2006), em 
câmara de germinação a 24±1ºC, porém em fotoperíodo de 12h. Em cada béquer de vidro de 250 
mL, preenchido com 100 mL do meio Steinberg, foram inoculadas 4 plantas, cada uma delas com 
3 frondes. As concentrações de NaCl testadas foram 1500, 2500, 3500, 4500, 5500, 6500 e 7500 
mg/L. Foram feitas 3 réplicas para cada tratamento e para o controle. A duração dos testes foi de 
7 dias e a contagem do número de frondes foi feita diariamente, utilizando um estereomicroscópio. 
O cálculo dos valores de CE50 foram feitos por meio de análise de regressão não-linear, 
empregando o ajuste logístico com 3 parâmetros. 
Resultados e Discussão: Os valores de CE50 obtidos nos 4 testes de sensibilidade foram, 
respectivamente, 4091,2; 3837,1; 3738,7 e 3929,5 mg/L, com média de 3899,1 mg/L e C.V. de 
3,8%, o que indica consistência adequada das respostas da L. minor ao NaCl. Buckley et 
al.(1996)1 encontraram valores de CE50 de 4880 a 5500 mg/L de NaCl em 4 testes de avaliação 
de sensibilidade da L. minor ao NaCl, com média de 5192,5 mg/L e C.V. de 5,8%, porém 
utilizando luz contínua ao invés de fotoperíodo e peso seco como parâmetro de medida. Tais 
resultados indicam que o NaCl se mostrou uma substância de referência adequada para testes 
com L. minor para ambos os parâmetros peso seco e número de frondes, pois em ambos os 
casos os valores de C.V. foram relativamente baixos. 
Conclusão: Os resultados apresentados demonstram que o NaCl é uma substância de referência 
adequada para testes de sensibilidade do organismo-teste L. minor e que o parâmetro número de 
frondes pode ser empregado devido à facilidade na sua avaliação. Além disso, o uso do NaCl 
apresenta como vantagens a sua toxicidade relativamente baixa e facilidade no descarte dos 
resíduos gerados durante os testes ecotoxicológicos. 
 
Referências: 
1. J.A.Buckley et al., Bull. Environ. Contam. Toxicol. 57, 1003 (1996). 
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Introdução: O consumo de vegetais in natura ou preparados, base da fitoterapia vem crescendo 
em diversos países. Neste sentido, a alcachofra, Cynara scolymus L., tradicionalmente 
relacionada ao tratamento de distúrbios hepáticos, diarreia e diurese tem sido amplamente 
utilizada em diferentes apresentações, embora seus efeitos não sejam completamente 
conhecidos. 
Objetivos: Investigar o efeito modulador do extrato aquoso das folhas de C. scolymus L. sobre 
danos no DNA induzidos pelo peróxido de hidrogênio, em células de hepatoma humano HepG2. 
Materiais e Métodos: Avaliou-se concentrações de 0,62; 1,25; 2,5 e 5,0 mg/mL do extrato em 
pré-, simultâneo e pós- tratamento, através do ensaio cometa, versão alcalina, em cultura de 
células HepG2. O Teste Cometa (single-cell gel assay - SCG) baseia-se na técnica 
microeletroforética para a avaliação de danos no DNA de células individuais. A versão alcalina 
(pH>13) deste bioensaio foi utilizada por permitir a detecção dos seguintes danos: (i) quebras de 
fita de DNA, simples e duplas, (ii) sítios álcali-lábeis, (iii) associações DNA/DNA e DNA/proteína e 
(iv) reparo incompleto por excisão após quebra de fita simples. Para verificar a existência de 
significância estatística nos resultados utilizou-se análise da variância (one-way ANOVA) com 
teste post hoc de Dunnett para uma significância estatística p<0,05.  
Resultados e Discussão: Os resultados demonstraram que no pré-tratamento, o extrato 
apresentou efeito protetor, quando comparado ao peróxido de hidrogênio isolado, nas 
concentrações de 0,62, 1,25 e 2,5 mg/mL. Por outro lado, no pós- tratamento e simultâneo, 
apenas a dose de 0,62 mg/mL reduziu a frequência de danos no DNA induzida pela genotoxina. 
Além disso, no tratamento simultâneo, a concentração de 5 mg/mL potencializou a genotoxicidade 
do peróxido de hidrogênio. 
Conclusão: A ação quimiopreventiva do extrato das folhas de Cynara scolymus L. está, 
provavelmente, associada aos seus componentes químicos, como os flavonóides e compostos 
fenólicos. Somado a isso, a ausência de proteção do extrato em concentrações maiores pode 
estar associada a genotoxicidade da alcachofra nestas concentrações, como previamente 
documentado na literatura científica. 
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Introduction: Juçara palm (Euterpe edulis) is a native species from Atlantic Forest. At risk of 
extinction due to heart of palm’s unsustainable extraction, the use of juçara fruit has been recently 
promoted as an alternative to the preservation of this species in natural reserves. Juçara fruit has 
high content of bioactive compounds, such as anthocyanins and other phenolic compounds. These 
phytochemicals have special interest regarding to their antioxidant as well as pro-oxidant 
behaviors, in some conditions, which may lead oxidative DNA damage and lipid peroxidation.  
Objectives: Considering the use of juçara fruit on local diet and importance to assess the safety of 
its consumption, this study aimed to evaluate the genotoxicity and the effects on oxidative stress 
biomarkers of juçara fruit pulp in liver and kidneys of Wistar rats. 
Methods: Male Wistar rats were divided into four groups: control (saline, ip.), positive control 
(methyl methane-sulfonate, MMS, ip.) and two juçara-treated groups. Experimental protocols were 
performed with lyophilized juçara pulp resuspended in water (125 or 500 mg/kg b.w.) or water by 
gavage for 14 days. In the 14th day, intraperitoneal injections (ip.) of saline or MMS (40 mg/kg b.w.) 
were administrated 24 hours before euthanasia. Genomic instability was evaluated by the comet 
assay, using % DNA tail as parameter. Thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS), reduced 
glutathione (GSH) and catalase (CAT) were used as oxidative stress biomarkers in liver and 
kidneys.  
Results: In both doses, juçara fruit pulp did not increase % DNA in tail in hepatic and renal cells 
when compared to the control. Furthermore, this fruit did not induce lipid peroxidation and did not 
modify GSH and CAT levels on liver and kidneys.  
Conclusion: Data obtained from the present study suggests that the juçara fruit pulp has no 
genotoxic effects in hepatic and renal cells. Moreover, this anthocyanin-rich fruit did not alter any 
oxidative stress parameter evaluated. Further studies with juçara fruit pulp will be conducted, 
including protective effects against MMS-induced DNA damage.  
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Biomonitoring of freshwater sediments ecotoxicity requires testing protocols in order reduce 
the gap between laboratory and field results by means of sensitive test species. The aim of 
this study was to evaluate the toxicity of natural sediments with early warning biomarkers of 
an indigenous amphipod species. The methodology used allows the monitoring of the 
pollution and provides information of sublethal endpoints as tools apt for toxicity assessment 
of sediment samples from polluted freshwater waterbodies.  
The tested sediment came from La Choza stream (34°40´S; 58°64'W), located in the upper 
basin of one of the most polluted periurban rivers in Argentina.  As control it was used a 
sample from a non-polluted stream (Las Flores) (59° 07'W; 34 °29'S). Two samples were 
collected (Summer and Spring), physicochemically analyzed and tested by laboratory 
bioassays. Juvenile of amphipod Hyalella curvispina were used as test organisms. 
Morphological (survival, growth) and biochemical biomarkers parameters (SOD; CAT, 
TBARS and electron transport system, ETS) were determined. For each sample, two  10 day 
series of whole-sediment assays were conducted. No effect on survival was registered. In 
Summer there was a significant increase in length and biomass of animals exposed to both 
sediments.  
The evaluation of the responses to sediments from La Choza was performed using values 
relative to contemporary control sediments. In Spring, sample from La Choza an inhibitory 
effect on growth was observed. In Summer and Spring tests, the activity of SOD and CAT 
and the lipid peroxidation (TBARS) increased in animals exposed to La Choza sediment. The 
CAT activity showed an increase rate (1.4-1.6 times over the control). SOD increased 9.7 
and 5.3 times (in Summer and Spring, respectively) while TBARS augmented 3.2 and 3.4 
times, respectively. ETS activity decreased at a rate of 0.6 in both cases. Except for SOD, 
which was more active in the Summer trial, there were no significant differences for the 
remaining biomarkers between assays. An increase in oxidative damage and in antioxidant 
defenses in the amphipods exposed to La Choza sediment was evident. The reduction of the 
ETS activity indicated a depression in the metabolic activity of the animals exposed to the 
polluted sediment.   
The measured biomarkers represent the first record for juvenile H. curvisina exposed to 
contaminated sediments under standardized laboratory conditions. The use of these 
bioanalytical tools demonstrate greater sensitivity allowing a more accurate toxicity 
assessment of freshwater sediments than those reached by survival and growth rates.  
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Introdução: O gênero Loxosceles é cosmopolita e possui mais de 100 espécies, 
tendo como centro de origem a África e as Américas. Destas espécies, 20 são 
endêmicas da África, 50 da América do Norte e Central e 30 da América do Sul. Os 
grupos presentes no continente americano são: reclusa, na América do Norte e 
Central e gaucho, spadicea, amazônica e laeta, na América do Sul. Duas espécies 
detêm o status de cosmopolitas: L. laeta originária da América do Sul e L. rufescens 
da Europa, sendo amplamente distribuídas devido ao transporte passivo através do 
comércio. As espécies de Loxosceles são consideradas de importância médica e o 
acidente que causam ao homem, o loxoscelismo, corresponde a uma forma muito 
grave de araneísmo no Brasil. As principais espécies de Loxosceles causadoras de 
loxoscelismo no país são Loxosceles intermedia, Loxosceles laeta e Loxosceles 
gaucho e a maioria dos acidentes ocorrem no intradomicílio. A principal ação do 
veneno das espécies de Loxosceles é o desencadeamento de intenso processo 
inflamatório no local da picada, acompanhado de obstrução de pequenos vasos, 
edema, hemorragia e necrose focal, além de hemólise intravascular nas formas mais 
graves de envenenamento, e o quadro clínico pode desenvolver-se sob as formas 
cutânea ou cutâneo-visceral (hemolítica). O loxoscelismo é um entidade pouco 
freqüente em pediatria e potencialmente letal, com uma mortalidade que pode superar 
17%.  
Objetivo: Levantamento do número de notificações que chegaram ao CEATOX do 
Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) de acidentes com espécies de 
Loxosceles no ano de 2012.  
Materiais e Métodos: Para avaliar a extensão dos acidentes, foram realizadas buscas 
das notificações chegadas ao HULW no período de janeiro a dezembro de 2012.  
Resultados e Discussão: Através das buscas, foram encontrados um total de 63 
acidentes com aranhas do gênero Loxosceles , sendo a incidência de casos maior nos 
meses de março (12,7%) , abril , julho, setembro e dezembro (11,1%). O menor 
número de notificações foi em janeiro e fevereiro, não ultrapassando 3,1% dos casos. 
Os demais meses tiveram um mínimo de 6,3% e máximo de 9,5%. É importante 
destacar que esses acidentes foram os registrados nas dependência do hospital, mas 
pode ter acontecido outros que não chegaram ao conhecimento da equipe do 
CEATOX. 
Conclusão: Os dados do presente estudo fornecem uma extensão dos acidentes 
chegados ao hospital, levando ao questionamento sobre quais teriam sido os fatores 
que favoreceram os acidentes. Dessa forma o monitoramento dos registros de 
acidentes por essas espécies poderá servir como instrumento na aplicação de 
medidas profiláticas, prevenindo o loxoscelismo. 
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Introdução: O Endosulfan é um inseticida acaricida organoclorado, registrado para uso agrícola 
exclusivo e restrito, em processo de retirada programada do mercado brasileiro ate 2013. Esta 
classe de inseticidas tem ação neurotóxica, interferem na movimentação de íons nas membranas 
de neurônios, causando hiperestimulação em SNC; também podem causar arritmias aumentando 
a sensibilidade cardíaca às catecolaminas. São raros os relatos de intoxicações agudas por 
Endosulfan em humanos; os casos graves descritos estão relacionados com exposições 
intencionais. 
Objetivo: Relato de caso de intoxicação acidental por Endosulfan com evolução fatal. 
Materiais e Métodos: Relato retrospectivo de caso notificado ao Centro de Controle de 
Intoxicações de São Paulo. 
Resultados e Discussão: Paciente masculino LPR, com 2 anos de idade, 16Kg de peso, 
procedente de área rural, encontrado pela mãe ao lado de frasco do inseticida Thiodan CE®, com 
sinais de derramamento do produto sem diluição por toda a superfície corpórea, apresentando 
sialorréia e espasmos musculares. Os ingredientes do produto incluem: Endosulfan 350 g/L e 
solventes hidrocarbonetos. Não é possível estabelecer com certeza o intervalo e a duração da 
exposição, pois o momento exato do acidente não foi presenciado pelos familiares. A criança foi 
levada rapidamente até o serviço de saúde da cidade mais próxima. Foi admitido em Pronto 
Atendimento, com exposição cutânea, inalatória e oral, apresentando forte odor do produto. 
Evoluiu clinicamente com crises convulsivas recorrentes, náuseas, sialorréia e rebaixamento 
progressivo do nível de consciência. Foi feita a lavagem gástrica com SF, com relato de 
recuperação de alguma quantidade do produto pela SNG, porem sem a proteção de vias aéreas 
com a intubação endotraqueal; Os seguintes medicamentos foram administrados: Diazepam, 
Hidantoína, Hidrocortizona, Atropina, Metoclopramida e Cimetidina, alem das medidas de suporte. 
Não foi realizada a descontaminação cutânea, que seria pertinente neste caso. O paciente evoluiu 
para óbito logo após a primeira hora do atendimento hospitalar, apesar do tratamento instituído e 
das medidas de reanimação. Não foram realizadas investigações laboratoriais ou radiológicas. 
Conclusão: Vários aspectos podem ter contribuído para a gravidade desta intoxicação, desde a 
extensão da exposição por múltiplas vias, a idade do paciente, a composição do produto com alta 
concentração de Endosulfan e solventes hidrocarbonetos, e a descontaminação inadequada. Os 
solventes podem ter aumentado a absorção pela irritação local de pele e mucosas, alem das 
possíveis complicações cardíacas e respiratórias que podem ter contribuído para o óbito. Este 
caso enfatiza a necessidade da prevenção de acidentes pelo uso e armazenamento adequado de 
produtos perigosos. 
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Introdução: O raticida clandestino “chumbinho” é um agente inibidor de colinesterases, 
comumente relacionado com tentativas de suicídio. Em 2012, o Centro de Controle de 
Intoxicações de São Paulo (CCISP) realizou 1077 atendimentos telefônicos e presenciais por 
tentativas de suicídio; 148 casos (13,74%) foram intoxicações por “chumbinho”, 82 casos 
(55,40%) ocorreram no sexo feminino. 
Objetivo: Relato de caso de possível intoxicação por via transplacentária. 
Materiais e Métodos: Relato retrospectivo de caso de intoxicação por chumbinho em gestante no 
terceiro trimestre, e as implicações clinicas e laboratoriais no neonato. 
Resultados e Discussão: Paciente primigesta de 19 anos de idade, idade gestacional de 38 
semanas, foi admitida em hospital de nível terciário em zona urbana, com sinais colinérgicos, 
aproximadamente 45 minutos após ser encontrada na residência referindo ingestão de quantidade 
desconhecida de “chumbinho” por tentativa de suicídio. Uma hora após sua admissão, optou-se 
pela realização de cesárea de urgência, sendo a mãe atropinizada, sedada para o procedimento, 
e posteriormente encaminhada para tratamento em UTI. Recém-nascido (RN) de sexo feminino, 
peso ao nascer 2,730Kg, APGAR 5 ao 1o minuto e 8 ao 5o  minuto de vida, foi encaminhado a UTI 
Neonatal com quadro respiratório, recebeu intubação orotraqueal e ventilação assistida. A mãe e 
o RN necessitaram atropinização nas primeiras 24h. A avaliação inicial da atividade de 
colinesterase (Ellman) foi encaminhada ao CCISP somente após 15h da exposição da mãe. Os 
resultados mostraram que a mãe e o RN apresentavam inibição enzimática em relação aos 
valores de referência para o método, sugerindo possível exposição do RN ao praguicida por via 
transplacentária. Em controle posterior, o RN mostrou relativa reativação enzimática comparada 
ao resultado inicial (Colinesterase plasmática inicial/controle=0,41/1,24; valores de referência 1,3–

7,8 ∆A/minuto/ml). Mãe e RN receberam alta hospitalar com recuperação completa. 
Conclusão: Existem poucos relatos na literatura de intoxicações por inibidores de colinesterases 
na gestação e no período neonatal. Embora a transmissão transplacentária de toxicantes seja 
possível, não dispomos de metodologia para investigar a presença do agente especifico na mãe e 
no RN. A interpretação da atividade de colinesterases no RN é dificultada pela ausência de 
valores de referência no período neonatal. Neste caso, a intoxicação materna, a atropinização e a 
sedação provavelmente contribuíram para o agravamento do RN, e a indicação precoce da 
cesárea pode ter interrompido a possível exposição a estas situações. As características 
metabólicas, a imaturidade hepática e de outros órgãos inerentes ao neonato devem ser 
consideradas e certamente influenciaram na sua evolução clinica. 
 
 



EFEITOS RENAIS INDUZIDOS PELO PEPTÍDEO NATRIURÉTICO SINTETIZADO DO 
VENENO BRUTO DA SERPENTE Crotalus durissus cascavella 

 
Silveira, J. A. M.1; Marinho, A. D.1; Jorge, A. R. C.1; Jorge, R. J. B.1; Costa, P. P. C.1; Sousa,  

P. C. P.1; Morais, G. B.2; Evangelista, J. S. A. M.2; Monteiro, H. S. A.1 
 

1Laboratório de Farmacologia de Venenos, Toxinas e Lectinas – LAFAVET, Departamento de 
Fisiologia e Farmacologia, Universidade Federal do Ceará – UFC; 2Laboratório de Histologia de 

Venenos de Serpentes e Plantas Tóxicas – HISTOVESP, Faculdade de Veterinária, Universidade 
Estadual do Ceará – UECE. 

 
 

Introdução: A Crotalus durissus cascavella é uma serpente característica da caatinga do 
nordeste brasileiro. Os venenos de serpentes peçonhentas apresentam uma infinidade de 
substâncias com muitas aplicações na biomedicina, como os Peptídeos Natriuréticos.  

Objetivo: Avaliar os efeitos renais de um peptídeo natriurético sintetizado do veneno da serpente 
C. d. cascavella (NPCasca) em modelo de perfusão em rim isolado de ratos. 
Materiais e Métodos: Para perfusão de rim isolado foram utilizados ratos Wistar machos, 
pesando entre 250 e 300g, cujos rins foram excisados cirurgicamente e perfundidos com solução 
de Krebs-Henseleit contendo 6%p/v de albumina bovina previamente dialisada. Foram 
investigados os efeitos do NPCasca sintetizado (0,1µg/mL; n=6) sobre a Pressão de Perfusão 
(PP), Resistência Vascular Renal (RVR), Fluxo Urinário (FU), Ritmo de Filtração Glomerular 
(RFG), Percentual de Transporte Tubular de Sódio (%TNa+), de Potássio (%TK+) e de Cloreto 
(%TCl-). A análise estatística foi realizada pelo teste t de Student (p<0,05) com o software 
GraphPad Prism 5. Este trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
com Animais da Universidade Federal do Ceará (protocolo nº 79/08). 
Resultados e Discussão: No sistema de perfusão, o NPCasca promoveu uma redução do FU 
aos 120min e do RFG aos 60, 90 e 120min. A PP e a RVR não foram alteradas. O %TNa+ e o 
%TCl- apresentaram redução nos tempos de 60, 90 e 120min. O %TK+ não apresentou 
alterações. Em 2008, Evangelista e col., ao estudar o peptídeo natriurético isolado do veneno 
bruto da serpente C. d. cascavella, relataram seus efeitos vasculares e renais.1 Em experimentos 
de perfusão em rim isolado de ratos, este peptídeo reduziu o transporte tubular total e proximal de 
sódio, com aumento na excreção de sódio. O presente trabalho corrobora com esses dados 
encontrados no transporte tubular de eletrólitos. Esses efeitos nos transportes de Na+ e Cl- 
provavelmente ocorreram por lesão a nível epitelial tubular renal, afetando a função de transporte 
das células epiteliais renais. 
Conclusão: Dessa forma, acredita-se que o NPCasca tenha potencial efeito nefrotóxico. Os 
resultados do trabalho sugerem uma maior investigação dos efeitos da substância através da 
análise histológica dos órgãos; como também da realização de ensaios de microperfusão e 
hemodinâmica renal. 
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O Brasil é um dos líderes em uso de agrotóxicos, sendo esses de origem fungicidas, herbicidas ou 
pesticidas. Anualmente, são utilizadas mais de 100 formulações diferentes de pesticidas sem 
qualquer supervisão ou conselho técnico no país.  O Mancozeb é um fungicida que apresenta em 
sua composição etilenobisditiocarbamato (EBDC), esse é usado comumente por possuir um 
amplo espectro e ser de fácil aplicação em lavouras. Estudos realizados demonstram que 
moradores da zona rural, e trabalhadores agrícolas sem proteção adequada estão expostos 
incessantemente a ação dos agrotóxicos, o qual tende a proporcionar o surgimento de danos em 
nível de DNA. O uso abusivo de agrotóxico pode favorecer o surgimento de indícios de toxicidade 
nos produtores. Os sintomas são variados, inicia-se com um mal estar, os qual pode evoluir para o 
surgimento de sangramentos gastrointestinais, por consequência da inibição da agregação 
plaquetária. As plaquetas são estruturas anucleadas formadas por fragmentação do citoplasma 
dos megacariócitos medulares. Sua principal função esta relacionada à hemostasia primária, mas 
participam também na hemostasia secundária. Assim, o presente trabalho obteve-se em investigar 
a inibição plaquetária proporcionada pelo antifúngico Mancozeb em diferentes concentrações. 
Para isso, utilizamos a técnica descrita por AFIFI et al. (2004) para averiguação da inibição 
plaquetária. As leituras das analises foram realizadas em espectrofotômetro segundo técnica 
adaptada do descrito por MORAN (2006). Todos os resultados foram analisados estatisticamente 
por ANOVA seguido pelo “post hoc” de  onferroni (p <0,05). Os resultados obtidos na analise, 
revelam que o fungicida Mancozeb na concentração de 10 mM propiciou uma inibição plaquetária 
referente á  2,14 ± 0,09%, enquanto que em concentração de 30 mM induziu uma inibição 
plaquetária de 1,99 ± 0,03% e em concentração de 60 mM  apresentou 2,06  ± 0,05% de inibição 
plaquetária. Os resultados demonstram que o Mancozeb proporcionou um efeito de inibição 
plaquetária pouco significativo. A agregação plaquetária a qual é decorrente da liberação de 
tromboxanos; caracteriza uma resposta imunológica do organismo, com o propósito de defesa á 
agentes invasores e agressores, como no caso de contaminação por agrotóxicos. Dessa forma, a 
avaliação da inibição plaquetária pode sugerir um indicio de toxicidade. Porém, estudos 
toxicológicos complementares são fundamentais para auxiliar na construção do perfil toxicológico 
do Mancozeb. 
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A agricultura brasileira obteve muitos avanços em sua escala de produção nas ultimas décadas, 
tendo as superproduções como o principal fator de contribuição para a transformação do país em 
um polo de produção agrícola. No entanto, esse resultado deve-se boa parte ao uso 
indiscriminado de agentes tóxicos como os pesticidas, herbicidas e fungicidas, sendo o Brasil, 
país líder em uso de agrotóxicos. O Mancozeb que possui em sua composição 
etilenobisditiocarbamato (EBDC), é um dos agentes antifúngicos comumente usados nas lavouras 
por ser de amplo espectro, sua aplicação é realizada através de pulverização, e o fato de muitos 
agricultores não utilizarem equipamento de proteção adequado, acabam fornecendo a esses, 
contato direto com o fungicida, podendo proporcionar dano celular. Assim, o presente trabalho 
objetivou-se em avaliar o efeito do fungicida Mancozeb sobre a peroxidação lipídica. Para isso, as 
amostras foram preparadas em DMSO 1% em Solução Fisiológica 0,9%, conforme o protocolo de 
DOMICO et al (2007). O tempo de incubação das amostras foi de 2 horas antes das análises. Os 
volumes adicionados de solução de Mancozeb foram de 100 µl em 2 mL de sangue. Foram 
avaliados três grupos, sendo eles o controle positivo, controle negativo, e o grupo teste, avaliando 
três concentrações diferentes (10 mM, 30 mM, 60 mM). Todos os resultados foram analisados 
estatisticamente por ANOVA seguido pelo “post hoc” de  onferroni (p <0,05). Há ocorrência de 
um resultado significativo decorrente do aumento de peroxidação lipídica, em torno de 10,19% 
com a adição da solução de 10 mM de Mancozeb e o aumento é dose dependente. Por tanto, há 
aumento nas concentrações de Mancozeb para 30 mM e 60 mM, causam um aumento na 
peroxidação lipídica de 29,51% e 36,97%, respectivamente. O aumento de espécies reativas de 
oxigênio está relacionado, em estudos recentes, com os surgimentos de efeitos biológicos 
variados, que por sua vez são danosos ao organismo. Dessa forma, o antifúngico Mancozeb, 
proporciona um aumento significativo de peroxidação lipídica, ocasionando assim, a formação de 
radicais livres, que tendem a reagir com lipídios de membrana proporcionando, uma peroxidação 
lipídica decorre da toxicidade apresentada pelo fungicida, mas vale ressaltar que, estudos 
toxicológicos complementares são fundamentais para auxiliar na formação do perfil toxicológico 
do Mancozeb; afim, de prevenir os agricultores dos verdadeiros riscos da exposição ao fungicida 
analisado. 
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Introdução: A região de Candiota, localizada a sudoeste do Estado do Rio Grande do Sul, 
representando a maior reserva carbonífera brasileira (38% de todo o carvão nacional). O carvão é 
uma mistura complexa de mais de 50 compostos e no processo de extração e queima libera ao 
ambiente compostos orgânicos e inorgânicos que depositam-se nas superfícies vegetais e solo 
alterando o ecossistema. A Baccharis trimera (carqueja) cresce em solos degradados pela 
mineração de carvão e é uma das espécies medicinais mais utilizadas na região de Candiota. Por 
adsorver metais pesados pode afetar a saúde das populações mediante o consumo, portanto 
tornam-se um bioindicador em potencial.  
Objetivo: Este estudo teve por objetivo avaliar a genotoxicidade do extrato aquoso de B. trimera 
(EA-Bt) proveniente de região impactada e não impactada pelo carvão através do Ensaio Cometa 
em células de V79 (in vitro). 
Materiais e Métodos: A B.trimera foi coletada na região de Candiota, nas proximidades da Usina 
Termoelétrica Presidente Médice e no município vizinho de Bagé, não exposto ao carvão e que 
dista 53Km de Candiota. Realizou-se a secagem, confecção do EA-Bt (1/10 planta/solvente), e 
liofilização. Células de pulmão de hamster chinês (V79) foram expostas durante 3 horas a 
diferentes concentrações dos extratos. Controles negativo (DMEM) e positivo (EMS) também 
foram utilizados. A partir de testes de viabilidade celular, cinco concentrações foram 
determinadas: (D1) 0,1 mg/mL; (D2) 0,2 mg/mL; (D3) 0,4 mg/mL; (D4) 0, 8 mg/mL; e (D5) 1,6 
mg/mL. O teste cometa foi realizado conforme protocolo de Da Silva et al (2000) e análise celular 
através do programa Comet Assay IV, sendo observado 100 células por tratamento. A 
classificação celular ocorreu através da medição de tail DNA % (intensidade da fluorescência do 
DNA refletida na cauda); tail lenght (distância do meio do núcleo até o final da cauda em µm) e tail 
moment (tail length x intensidade da fluorescência da cauda). Procedeu-se a estatística através da 
análise de variância (ANOVA) com o auxílio do programa GraphPad Prism 5.0. 
Resultados e Discussão: As concentrações de EA-Bt sem exposição ao carvão não 
demonstraram capacidade de induzir aumentos de danos ao DNA de forma significativa em 
relação ao controle. Entretanto células expostas ao EA-Bt oriundo de Candiota levaram danos nas 
maiores doses (D4 e D5 P<0,01) em relação ao controle e em comparação as menores doses (D1 
e D2 P<0.05 a P<0.01). 
Conclusão: A B. trimera reflete ser um bom bioindicador para biomonitoramento ambiental 
através da genotoxicidade manifestada pelo extrato proveniente de região carbonífera. A presença 
de danos ao DNA é dependente da dose, logo, o consumo dessa espécie medicinal deve ser 
controlado tendo em vista os resultados obtidos. 
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Introdução: A Baccharis trimera, conhecida popularmente como “carqueja” é consumida no sul do 
Brasil na forma de chás e na bebida típica “chimarrão”.Na região carbonífera de Candiota, local 
onde situa-se uma das maiores usinas termoelétricas do Brasil essa planta é a espécie medicinal 
mais utilizadas pela população. O processo de extração e queima do carvão libera ao ambiente 
inúmeros poluentes que afetam o ecossistema. Tendo em vista que vegetais são rotas de entrada 
de poluentes industriais, a presença da B. trimera em solo degradado pela mineração pode 
colocar em risco as populações localizadas no entorno dos empreendimentos minerários que 
muitas vezes exploram a vegetação que se desenvolve sobre áreas de rejeitos de mineração. 
Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar a citotoxicidade do extrato aquoso de B. trimera exposta 
e não exposta ao carvão através do sistema Allium cepa, correlacionando a proliferação celular e 
índice mitótico (IM). 
Materiais e Métodos: As folhas de B.trimera foram coletas no município de Candiota, exposto ao 
carvão e de Bagé, não exposto ao carvão, servindo como um controle externo. Após secagem, 
realizou-se decocção nas concentrações 15 mg/ mL e 75 mg/ mL.Foram utilizados três bulbos por 
cada concentração do extrato aquoso, incluindo controle negativo (água destilada) e controle 
positivo (sulfato de cobre 2%).Todo o ensaio foi realizado em duplicata. Inicialmente, os bulbos 
foram expostos em água (48h) para enraizamento seguida da exposição aos controles e 
tratamentos (48h) e fixados (Carnoy) por 24 h. As radículas foram hidrolisadas em HCl 5N, 
maceradas e coradas com orceína acética 2%. As células foram analisadas em todo o ciclo celular 
de A. cepa, totalizando 6000 células para cada grupo de bulbos. Realizou-se análise estatística 
através do programa Microsoft Excel e do Prisma Estat. v.5. 
Resultados e Discussão: Verificou-se que a atividade antiproliferativa dos extratos de B.trimera 
ocorreu tanto em planta exposta (15mg/ml P<0.01 e 75mg/ml P<0.05) quanto não exposta ao 
carvão (15mg/ml e 75mg/ml P<0.05) em comparação ao controle, sendo este achado atribuído a 
constituintes químicos da própria planta que podem estar inibindo o crescimento de ponta de raíz. 
Através de análise de índice mitótico, somente extratos provenientes de Candiota foram 
citotóxicos para ambas concentrações (15mg/ml P<0.05 e 75mg/ml P<0.001), inferindo o fator 
ambiental como modular da inibição da divisão celular.  
Conclusão: Conclui-se que a B.trimera proveniente de região impactada pela queima do carvão é 
citotóxica para células de A.cepa devendo a mesma ser coletada em local adequado para o 
consumo humano e utilizada com moderação na medicina popular. 
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Introdução: A epilepsia é uma condição neurológica crônica caracterizada por crises recorrentes 
devido à excessiva atividade descontrolada, quer de uma parte ou de todo o sistema nervoso 
central. A carbamazepina (CAR), a fenitoína (FEN), o fenobarbital (FNB) e a lamotrigina (LAM) 
são fármacos anticonvulsivantes utilizados para o tratamento da epilepsia. O uso destes fármacos 
está associado a diversos efeitos colaterais, tornando a monitoração terapêutica necessária para 
o bom andamento do tratamento. A determinação das concentrações plasmáticas dos fármacos 
facilita a otimização da terapia com anticonvulsivantes, garantindo a eficácia do tratamento, um 
melhor ajuste da dose e como consequência a diminuição dos efeitos colaterais.  
Objetivo: Monitorar as concentrações de CAR, FEN, FNB e LAM em plasma por HPLC e avaliar 
se as concentrações plasmáticas destes fármacos encontram-se dentro da faixa terapêutica. 
Materiais e Métodos: Utilizou para validação bioanalítica HPLC Shimadzu LC - 20AT equipado 
com detector UV-PDA SPD M20A operando a 210 nm, coluna Ace® C18 (5 �m, 4,6 x 150mm) a 
temperatura ambiente. A fase móvel foi constituída por ácido cítrico/tampão fosfato de sódio 
dibásico 50 mM pH 5,0 (70%) e ACN (30%) em fluxo variando 0,7 a 1,2 mL/min. O volume de 

injeção foi de 20 �L. 500 µL das amostras de plasma foram adicionadas a 50 µL de solução 

padrão de CAR/LAM (0,5 – 20 µg/mL) e FEN/FEB (2,0 – 64 µg/mL) e a 50 µL de padrão interno de 

zolpidem (32 µg/mL). Após 5 segundos de homogeneização em vórtex, adicionou-se 1000 µL de 
metil-terc-butil-éter. A solução foi homogeneizada em vórtex por 60 segundos. Após centrifugação 

por 6 minutos a 6000 rpm, 800 µL da solução foram transferidos para tubo de vidro. O extrato 
orgânico foi evaporado à secura sob fluxo de oxigênio e aquecimento a 50 °C. O resíduo foi 

ressuspendido com 100 µL de fase móvel e homogeneizado em vórtex por 60 segundos.  
Resultados e Discussão: Das nove amostras analisadas observou-se que a concentração 
plasmática de FEB (9,42 µg/mL) e FEN (32,29 µg/mL) de um dos pacientes não está dentro da 
faixa terapêutica estabelecida pela literatura que é de 10,0 µg/mL a 40,0 µg/mL  para FEB e 10,0 
µg/mL a 20,0 µg/mL para FEN, possibilitando a otimização da terapia farmacológica e  um melhor 
ajuste da dose para garantir a eficácia do tratamento para este paciente. As demais amostras 
analisadas encontram-se dentro das faixas terapêuticas que são 4 – 12 µg/mL para CAR, 10 – 20 
µg/mL para FEN e 10 – 40 µg/mL para FEB.  
Conclusão: O método bioanalítico se mostrou eficaz como ferramenta para monitoração 
terapêutica de fármacos anticonvulsivantes. Sendo importante a monitoração plasmática destes 
fármacos, pois essa avaliação assegura uma terapia individual com o máximo de eficácia e o 
mínimo de efeitos adversos.  
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Introdução: Os solventes orgânicos aromáticos (SOA) são substâncias amplamente utilizadas em 
várias atividades industriais laborais, dentre outras que envolvem a manipulação de produtos 
como tintas, vernizes e lacas. A exposição ocupacional a estes compostos pode causar danos à 
saúde, o que leva a uma preocupação em relação à saúde do trabalhador. Dentre os SOA, 
destacam-se, pela sua importância e frequência na utilização, o tolueno,o  xileno, o estireno, o 
etilbenzeno e o fenol.1;2 Na literatura há poucos trabalhos que avaliaram a exposição ocupacional 
aos SOA em comunidade universitária.3 

Objetivo: O objetivo do trabalho foi avaliar o perfil de exposição ao tolueno, xileno, estireno, 
etilbenzeno e fenol em voluntários expostos em comunidade universitária através de aplicação de 
um questionário e da análise de biomarcadores em amostras de urina por HPLC-PDA.  
Materiais e Métodos: Para a quantificação dos biomarcadores dos SOA, realizou-se a validação 
analítica do método por HPLC-PDA seguindo parâmetros estabelecidos pela RE 899 da 
ANVISA/2003.1 Participaram do estudo 30 voluntários expostos aos SOA, os quais forneceram 
amostras de urina, além de responderem a um questionário que abordava questões referentes a 
hábitos de vida, ao uso de produtos contendo SOA e às condições de trabalho. Utilizou-se análise 
estatística descritiva para a validação analítica e análise multivariada para correlacionar os dados 
obtidos do questionário com os resultados das análises.  
Resultados e Discussão: O método analítico foi validado e adequado para os propósitos 
definidos. Os resultados demonstraram que 3,3 % dos voluntários apresentaram níveis de ácido 
hipúrico acima dos limites estabelecidos pela legislação e 13,3 % apresentaram níveis de ácido 
hipúrico acima dos valores de referência e abaixo do Indice Biológico Máximo Permitido. Os 
ácidos 3 e 4-metilhipúricos foram detectados em 16,6 % dos voluntários e as concentrações 
desses metabólitos estavam abaixo dos limites de tolerância estabelecidos pelo MTE. Os 
marcadores dos demais SOA estavam abaixo do limite de detecção nas amostras analisadas. A 
análise estatística multivariada correlacionou os aspectos relacionados com a exposição 
ocupacional, principalmente com as atividades de histotécnica e as desenvolvidas na gráfica da 
universidade. 
Conclusão: Os parâmetros de validação do método analítico estavam dentro dos limites 
aceitáveis de acordo com a RE 899. Observou-se que a elevação dos níveis de ácido hipúrico nos 
voluntários pode estar ligada à falta de equipamentos de proteção coletiva no ambiente e de 
equipamentos de proteção individual. Adicionalmente, o ácido metil-hipúrico encontrado estava 
abaixo do IBMP. Demonstrou-se correlação entre exposição a SOA, biomarcadores e 
sintomatologia relatada pelos voluntários. 
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Introdução:  O itraconazol é um antifúngico de amplo espectro, da classe dos triazoles,  muito 
utilizado tanto de forma terapêutica como preventiva. Como a necessidade do uso de antifúngicos 
tem aumentado ultimamente, com ela tem aumentado também a presença de resistência. Como 
alternativa para aumentar a eficácia de uso, tem sido associado a antifúngicos, o imunofármaco 
Beta-glucana. Com o uso da associação do itraconazol e da β-glucana, torna-se necessário maior 
entendimento  da  segurança  de  uso  desta  interação.  O  objetivo  desse  trabalho  foi  avaliar  a 
toxicidade materna, os índices reprodutivos das fêmeas que foram tratadas com essa associação.
Material  e Métodos:  Foram utilizados 40 ratos Wistar  por grupo,  dos quais  10 machos e 30 
fêmeas. Os machos foram tratados 70 dias antes do período de acasalamento, e 21 dias durante 
o acasalamento, e as fêmeas durante o período de pré-acasalamento (14 dias), acasalamento 
(até 21 dias) e gestação, com 10 mg.kg-1 de itraconazol por via oro-gástrica diariamente (IT), 0.5 
mg de β- glucana por via subcutânea semanalmente (Beta), associação de β-glucana (0.5 mg) 
com três diferentes doses de itraconazol, sendo 10, 50 e 100 mg.kg-1 (respectivamente DT, DT5x, 
DT10x) e CN (controle negativo) (água destilada por via oral e solução de NaCl 0.9% por via 
subcutânea). Esse trabalho foi aprovado no CEUA-UFRGS sob o n° 19452/2010.
Resultados  e  discussão: Não  houve  diferenças  estatísticas  significativas  entre  os  grupos 
experimentais  no ganho  de  massa corporal  durante  o  período  pré-acasalamento.  No  período 
gestacional  houve  diferença  significativa  (ANOVA<0.0001)  dos  animais  do  grupo  Dt10x  em 
relação aos grupos CN, IT, Beta e DT; e do grupo Dt5x em relação aos grupos CN e IT. No 
período de lactação houve diferença significativa (ANOVA = <0.0001) entre os animais do grupo 
Dt10x em relação aos grupos CN, IT, Beta e DT; e do grupo Dt5x em relação aos grupos Controle 
e IT. Houve diferença significativa (p<0.0001) na taxa de natalidade entre os grupos CN, It, BT, Dt 
em relação aos grupos Dt5x e Dt10x, os resultados foram: 98.24%(Cn), 99.45%(It), 99.31%(Bt), 
99.10%(Dt),  83.63%(Dt5x),  60%(Dt10x).  Já  na  taxa  de  perdas  pós-implantação  os  resultados 
foram significativamente  diferentes  (p<0.0001):  2.56%(CN),  10.34%(It),  9.38%(Bt),  13.85%(Dt), 
32.10%(Dt5x), 73.68%(Dt10x). 
Conclusão:  A administração da associação de Beta-glucana e Itraconazol,  sob as condições 
testadas não alteraram o peso no período pré-acasalamento, mas alteraram o peso no período 
gestacional e na lactação. O aumento na perda pós-implantação em todas as associações desses 
compostos indica  a presença de embriotoxicidade,  e a  diminuição  na taxa de natalidade  nos 
grupos que receberam maiores doses dos dois compostos associados indicam a presença de 
embriotoxicidade.
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INTRODUÇÃO: As peçonhas de animais têm sido amplamente estudadas devido ao 
grande potencial de seus constituintes para o desenvolvimento de novos fármacos. A 
peçonha de Calloselasma rhodostoma apresenta o potencial de induzir hemorragias, 
edema e necrose, contendo componentes isolados capazes de ativar a agregação 
plaquetária como o Agrettin, bem como a inibição, o Ancrod. O teste do cometa tem 
sido amplamente utilizado para mensurar lesões genômicas passíveis ou não de 
correção pelo sistema de reparo celular. O estudo sobre a genotoxidade ainda é um 
campo inexplorado, mas fundamental para a determinação de toxicidade em longo 
prazo ou eficácia terapêutica. OBJETIVO: O objetivo geral deste trabalho foi avaliar o 
potencial genotóxico da peçonha de C. rhodostoma, sobre linfócitos humanos, 
utilizando para tanto o teste do Cometa. METODOLOGIA: Para o teste do cometa 
foram utilizados 500µL de sangue de doadores saudáveis (18 a 35 anos), com 
consentimento prévio dos voluntários e aprovação do projeto pelo CEP, que foram 
cultivados por 7 horas em 5 mL de RPMI suplementado com SFB, fitohemaglutinina e 
ampicilina-estreptomicina. As células sanguíneas foram então, submetidas à 
incubação por 4h na presença da peçonha em diferentes concentrações ou dos 
controles (doxorrubicina 12µg/mL e PBS), sendo em seguida misturadas (50µL) a 
100µL de agarose LMP, aplicadas em lâminas cobertas por agarose NMP, imersas em 
solução de lise (pH 10) por 2 h, e mantidas 20 min em solução alcalina (pH 13). As 
lâminas foram então submetidas à eletroforese (30 min, 10ºC, 25V e 300mA) e após a 
corrida, permaneceram por 25 min em solução de neutralização (0,4 M Tris-HCl, pH 
7.4) à 4°C, sendo então secas, fixadas com etanol, coradas com brometo de etídio e 
analisadas em microscópio de epifluorescência utilizando a classificação de níveis de 
fragmentação do DNA descrita por Tice et al. (2000). DISCUSSÃO E RESULTADOS: 
A peçonha de C. rhodostoma apresentou baixo potencial genotóxico induzindo danos 
maiores que os observados para o controle negativo em concentrações igual ou 
superiores a 2 µg/mL, e menores  que os do controle positivo. Quando comparados 
aos trabalhos de Marcussi et al. (2011; 2012) a peçonha de C. rhodostoma apresentou 
níveis de danos maiores que as espécies de Crotalus durissus terrificus, Bothrops. 
alternatus, B. jararacussu, B. brazilis, B. atrox e B. moojeni. As fosfolipases A2 (PLA2) 
podem estar envolvidas na fragmentação do DNA observada como já foi descrito para 
fosfolipases básicas isolada de C. d. terrificus (Marcussi et al., 2011) porém as L-
amino oxidases (LAAOs), geradoras de H2O2 destacam-se por induzirem estresse 
oxidativo. CONCLUSÃO: A peçonha de C. rhodostoma induziu baixos índices de 
lesões genômicas, porém maiores que os descritos para peçonhas de outros gêneros 
de serpentes. Os estudos sobre danos no DNA induzidos por peçonhas e  suas 
toxinas complementam a caracterização destes compostos naturais e os destacam 



como potenciais agentes terapêuticos ou ferramentas para o estudo de mecanismos 
de desenvolvimento e tratamento de patologias.  
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Introdução: O acidente ofídico causado pelos gêneros Bothrops e Lachesis demonstram um 

quadro clínico caracterizado por um efeito local grave que é de difícil regressão. Objetivo: Avaliar 

o potencial inibidor de vitaminas (complexo B, vitamina C e vitamina E) sobre a ação fosfolipásica 

e proteolítica do veneno das serpentes B. jararacussu, B. jararaca, B. moojeni e B. alternatus e 

Lachesis muta. Métodos: A avaliação da atividade fosfólipásica consiste na elaboração de um gel 

de ágar a 1% contendo CaCl2 0,01M e gema de ovo 1:3 v/v em PBS. As amostras foram aplicadas 

no gel em seguintes proporções de veneno:vitaminas. A atividade proteolítica sobre fibrinogênio 

foi avaliada somente para B. jararacussu, B. moojeni e B. alternatus utilizando o método de SDS-

PAGE. O gel de resolução foi elaborado a 12% (m/v) em poliacrilamida em tampão Tris-HCl 0,5 M 

pH 8,8 e SDS a 1%, sendo as amostras previamente incubadas e aplicadas no gel nas proporções 

de veneno:vitaminas (1:20, 1:40 e 1:50), e em seguida submetidas à corrida eletroforética. 

Resultados e Discussão: O complexo vitamínico inibiu todas as peçonhas exceto B. moojeni 

sendo os melhores resultados observados nas proporções 1:10, 1:40 e 1:50. Os percentuais de 

inibição observados nas proporções de 1:10, 1:40 e 1:50 foram de 20% ± 0.0202, 32% ± 0.0091, e 

29% ± 0.0039 para B. alternatus;  19% ± 0.0008, 30% ± 0.03333 e 37% ± 0.0015 para B. 

jararacussu; 16% ± 0.0099 , 25% ± 0.0039 e 31%  ± 0.03333 para B. jararaca; 14% ± 0.0153, 22% 

± 0.03333 e 24% ± 0.0051 para Lachesis muta. Na análise de inibição de proteólise o ácido 

ascórbico inibiu totalmente o efeito da peçonha de B jararacussu, B. moojeni e B. alternatus sobre 

as cadeias α do fibrinogênio e parcialmente o efeito sobre as cadeias β, após incubação prévia de 

30min. a 37ºC e para os testes realizados com o complexo vitamínico não houve inibição da 

quebra do fibrinogênio. A molécula de ácido ascórbico tem menor atividade sobre a membrana 

celular não estando associada à molécula de vitamina E, fator que pode justificar parcialmente a 

ausência do efeito inibidor nos teste PLA2. Contudo, mostrou-se efetivo em inibir a fibrinogenólise 

induzida pela peçonha de B. jararacussu, B. moojeni e B. alternatus sugerindo uma maior 

estabilidade deste composto quando submetido à solução de fibrinogênio. O complexo vitamínico 

é composto por moléculas capaz de regenerar células e a membrana celular, podendo estas 

trabalhar de forma sinérgica na inibição de PLA2. O potencial das vitaminas em competir por 

interagir tanto com a peçonha quanto com o fibrinogênio pode ter sido responsável pela não 

inibição da proteólise. Conclusão: Os complexos vitamínicos testados demonstram uma possível 

aplicação como coadjuvantes da soroterapia de forma a minimizar o efeito local da peçonha. 
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Introdução: Óleos essenciais têm sido empregados no controle do crescimento de uma ampla 
variedade de micro-organismos, incluindo fungos filamentosos, leveduras e bactérias. A ingestão 
de milho contaminado com fumonisina B1, está associada à leucoencefalomalácia em equinos, 
edema pulmonar em suínos, e hepatotoxicidade em ratos. A Agência Internacional para Pesquisa 
sobre o Câncer (IARC) classificou as fumonisinas como classe 2B, sendo um provável agente 
carcinogênico. 
Objetivo: Avaliar a ação do óleo essencial de tomilho (OET) no desenvolvimento micelial e 
viabilidade do F. verticillioides. 
Materiais e Métodos: O F. verticillioides, obtido do banco de isolados do Laboratório de 
Toxicologia da Universidade Estadual de Maringá (UEM), foi utilizado para os experimentos. A 
Concentração Inibitória Mínima (CIM) e a Concentração Fungicida Mínima (CFM) foram feitas 
segundo a metodologia preconizada pelo NCCLS-M38-A com adaptações para microdiluição em 
caldo para fungos filamentosos. O fungo foi cultivado no meio Jímenez com e sem o OET. A 
viabilidade foi calculada de acordo com a fórmula de Abbott: [(Gc-Gt)/Gc)]x100, onde Gc é a 
germinação no controle e Gt é a germinação do tratamento. A porcentagem de inibição do 
crescimento micelial foi determinada no sétimo dia, sendo obtida pela seguinte fórmula: 
Porcentagem de inibição micelial = [(Dc -Dt)/Dc]x100, onde Dc é o diâmetro médio de colônias do 
controle positivo, sem tratamento, e Dt é o diâmetro médio de colônias para os conjuntos de 
tratamentos. 
Resultados e Discussão: A viabilidade do microconídio de F. verticillioides de acordo com a 
porcentagem de inibição da germinação foi 47,2% em 25 g/ml; 50% em 50 g/ml, 69,4% em 100 g/ml e inibição total em 250 e 500 g/ml. O OET reduziu o desenvolvimento micelial do fungo nas 
concentrações de 25, 50, 100, 250 e 500 g/ml, com porcentagem de inibição entre 18,0 – 20,0%, 
28,0 – 40,0%, 46,0 – 70,0%, 98,0 – 100% e 100 % respectivamente. Os resultados demonstraram 
que o F. verticillioides teve seu desenvolvimento micelial afetado a partir da concentração de 25 g/ml de OET, e inibição total em 250 e 500 g/ml.  
Conclusão: O OET pode ser uma importante alternativa para o controle adequado do                    
F. verticillioides e da produção de fumonisinas. 
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Introdução: A obesidade é uma doença crônica resultante do aumento da reserva natural de 
gordura do corpo. Os maus hábitos alimentares estão entre os principais fatores para o 
crescimento da doença, e que o apoio multidisciplinar é de suma importância neste caso. A 
obesidade pode ser mensurada de várias formas e uma delas é através do tecido adiposo, às 
vezes escondido atrás de um corpo magro e aparentemente saudável. O tecido adiposo elevado 
pode ocasionar diversas desordens metabólicas como obesidade, hipertensão arterial, 
aterosclerose e outras doenças cardiovasculares.  
Objetivo: Avaliar os efeitos de uma alimentação hipercalórica em camundongos Swiss 
comparado a uma alimentação padrão. 
Materiais e Métodos: Para realização do estudo foram utilizados 10 animais (camundongos 
Swiss), que fizeram parte do Estudo Piloto. Os animais foram divididos em dois grupos: Controle 
(CON = 5) e Cafeteria (CAF = 5). O grupo CON foi alimentado por ração padrão e água, enquanto 
que no grupo CAF foi ofertado uma dieta hipercalórica (Dieta de Cafeteria). Foram averiguados 
periodicamente o ganho de peso dos animais utilizando uma balança semi-analítica por um 
período de 14 semanas. Posteriormente, foi realizada a eutanásia de todos os animais, para 
comparação do peso da camada adiposa da região intra-abdominal. Os resultados foram 
analisados através do Teste T. 
Resultados e Discussão: A dieta de cafeteria passou por 3 mudanças a fim de constatar o 
alimento mais eficaz no ganho de peso e mais adaptável ao paladar dos camundongos. Essas 
mudanças ocorreram devido à baixa no ganho de peso por parte do grupo CAF, quando 
comparados ao grupo CON. Durante o período de 14 semanas, o grupo CON ganhou peso 
enquanto o grupo CAF, mesmo alimentados de forma diferenciada, não equilibraram valores em 
peso (g). No grupo CAF, a frequência de peso foi entre 35 e 40g. Já no grupo controle a 
frequência foi entre 40 e 50g, podendo-se dizer por esta análise que os animais do grupo controle, 
aparentemente, encontravam-se mais obesos que o grupo cafeteria. Contudo, após a mensuração 
da camada adiposa, verificou-se que o grupo CON, apesar de manter peso superior, apresentou 
menor teor de gordura, podendo-se dizer que o aumento de peso não indicava obesidade. O 
grupo CAF apresentou um maior grau de gordura que o grupo CON, mostrando que os animais 
estavam “mais obesos”. 
Conclusão: Conclui-se que a alimentação inadequada pode levar a um maior acúmulo de tecido 
adiposo, proporcionado desenvolvimento de doenças cardiovasculares, além de outros riscos 
como provocar desordens no metabolismo, ocasionando outras patologias mais graves. É notável 
que este tipo de alimentação interfere no metabolismo e que é de suma importância a busca pela 
prevenção e tratamentos alternativos para este distúrbio.  
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Introdução: No Brasil, a cocaína figura em segundo lugar em número de apreensões. Somente 
na região metropolitana de São Paulo, mais de 110 toneladas de cocaína foram apreendidas 
pelas forças policiais durante 2012. A legislação brasileira exige que toda amostra apreendida seja 
analisada em laboratórios oficiais, para que se comprove a presença de substâncias ilícitas no 
material. Como consequência, os laboratórios forenses possuem enorme demanda deste tipo de 
análise. 
Objetivo: Desenvolver método baseado em cromatografia gasosa rápida acoplada a 
espectrometria de massas (fast-GC-MS) para análise de cocaína e seus adulterantes em 
amostras encaminhadas para exame pericial. 
Materiais e Métodos: Após desenvolvimento e validação, o método foi aplicado em amostras de 
cocaína apreendidas pelas forças polícias do estado de São Paulo. As amostras (10 mg) foram 
dissolvidas em clorofórmio, contendo difenilamina (0,4mg/mL, PI). As análises foram realizadas 
em GC-MS, equipado com coluna DB-5MS UI (15m x 0,25mm, 0,25µm). A eluição dos analitos foi 
realizada com a programação de temperatura 190oC por 0,5 min, aquecimento a 40oC/min até 
290oC, com tempo total de 3 min. A temperatura do injetor e da linha de transferência foram 
ajustadas em 280oC. Hélio ultrapuro foi utilizado como gás de arraste na vazão constante de 1,2 
mL/min, e as amostras foram injetadas em modo split (1:50). O espectrômetro de massas foi 
programado para aquisição em modos full scan e SIM simultaneamente. As temperaturas de 
quadrupolo e de fonte de ionização eram iguais a 150ºC e 250ºC, respectivamente. 
Resultados e Discussão: Durante o desenvolvimento do método, foi testado inicialmente coluna 
de menores dimensões (10m x 0,1mm, 0,1µm), que exigem uso de menor vazão de fase móvel e 
resultam em pressões mais elevadas no bloco de injeção. Neste sistema, foi observada separação 
cromatográfica dos analitos, porém os picos obtidos foram assimétricos, o que poderia dificultar as 
análises quantitativas. Por esta razão, optou-se pela troca da coluna cromatográfica por outra de 
maiores dimensões (descrita acima), quimicamente tratada para que não ocorram interações 
secundárias com os analitos (possível causa de assimetria de picos). Assim, foi possível a 
separação de cocaína e eventuais adulterantes (benzocaína, cafeína, lidocaína, fenacetina, 
levamisol, procaína) em menos de 3 min. Considerando o tempo de resfriamento e equilíbrio do 
sistema, foi possível análise de até 12 amostras/h. 
Conclusão: O uso de cromatografia gasosa rápida (fast-GC) pode ser uma alternativa para 
laboratórios que possuam grande demanda de análises, possibilitando consideravel diminuição no 
tempo total de emissão dos laudos periciais.  
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Introdução: A crescente eutrofização dos ambientes aquáticos tem favorecido a proliferação de 
algas que podem inviabilizar alguns dos usos múltiplos da água, especialmente, a captação de 
água para abastecimento público. A utilização de produtos algicidas é um assunto controverso e 
muito discutido por diversos segmentos da sociedade. A avaliação ecotoxicológica para 
organismos não alvos é uma das etapas primordiais na tomada de decisão sobre o uso de 
produtos químicos em ambientes aquáticos. O hidróxido de cobre é uma molécula que pode ser 
empregada como algicida, sendo necessária sua avaliação dos possíveis efeitos para organismos 
não alvos. 
Objetivos: Assim, os objetivos deste estudo foram estimar a toxicidade aguda (CL50;7d) do 
hidróxido de cobre para as macrófitas aquáticas A. caroliniana e L. minor. 
Material e Métodos: As plantas foram aclimatadas em sala de bioensaio a temperatura de 25,0 ± 
2,0 ºC e fotoperíodo de 12 horas luz (1000 lux) em meio de cultivo Hoagland´s, por quatro dias. 
Para a determinação da concentração letal 50% foram testadas as concentrações de 0,1; 1,0; 3,5; 
11,2; 36,5; e 118,0 mg.L-1 para A. caroliliana e de 1,0; 10,0; 50,0; e 100,0 µg.L-1 para L. minor. O 
ensaio foi conduzido por sete dias e foi avaliado o crescimento das plantas testes, clorose e 
necrose. 
Resultados e Discussão: A toxicidade aguda (CL50;7d) estimada do hidróxido de cobre para 
A.caroliniana foi > 100,0 mg.L-1, pois não foi possível calcular a CL50 devido a não ocorrência de 
clorose/necrose das plantas nas concentrações testadas. Para a L. minor a CL50;7d foi 7,12 µg.L-

1 com limite inferior de 5,83 µg.L-1 e superior de 8,69 µg.L-1. Na concentração de 1,0 µg.L-1 não 
ocorreu clorose dos frondes durante o período do ensaio. Em 10,0 µg.L-1 ocorreu 65,0% de 
frondes clorótico; em 50,0 µg.L-1 foi de 90,0%; e em 100,0 µg.L-1 foi de 100% de clorose dos 
frondes. As plantas testes apresentaram grande variação de resposta ao hidróxido de cobre. O 
hidróxido de cobre foi considerado praticamente não tóxico para A. caroliniana (CL50 > 100,0 
mg.L-1) e extremamente tóxico para a L. minor (CL50 < 0,1 mg.L-1).  
Conclusão: A L. minor foi sensível ao hidróxido de cobre e pode ser empregada em estudos 
ecotoxicológicos e em monitoramento em ambientes aquáticos. 
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Introdução: As algas desempenham funções fundamentais nas cadeias alimentares dos 
ecossistemas aquáticos, pois são organismos autotróficos. As atividades atropogênicas tem 
contribuído para eutrofização dos ambientes aquáticos e favorecido a proliferação destes 
organismos e também de densas colonizações de macrófitas. Uma alternativa de controle é a 
utilização de produtos químicos com características herbicidas e algicidas. Assim, a mistura de 
produtos químicos pode ser uma alternativa viável, porém é necessário avaliação ecotoxicológica. 
Objetivos: Assim, os objetivos deste estudo foi estimar a concentração letal (CL50;7d) da mistura 
hidróxido e diquat para a Azolla Caroliniana. 
Material e Métodos: As plantas foram aclimatadas em sala de bioensaio a temperatura de 25,0 ± 
2,0 ºC e fotoperíodo de 12 horas luz (1000 lux) em meio de cultivo Hoagland´s, por quatro dias. 
Para a determinação da concentração letal 50% foram testadas as concentrações de 0,01; 0,05; 
0,1; 0,5; 1,0 mg.L-1 para A. caroliliana. O ensaio foi conduzido por sete dias e foi avaliado o 
crescimento das plantas testes, clorose e necrose. 
Resultados e Discussão: A toxicidade aguda (CL50;7d) estimada da mistura para A.caroliniana 
foi 0,04 mg.L-1 com limite inferior de 0,02 mg.L-1 e superior de 0,07 mg.L-1. Na concentração de 
0,01 mg.L-1 ocorreu 36,0% de frondes cloróticas. Em 0,05 mg.L-1, foi de 56,0%; em 0,1 mg.L-1, foi 
de 60,0%; em 0,5 mg.L-1, foi de 66%; e em 1,0 mg.L-1 ocorreu 100% clorose. A mistura hidróxido 
de cobre e diquat é considerada altamente tóxica para A. caroliniana (0,01 < CL50 < 0,1 mg.L-1). 
Conclusão: De acordo com a classificação ecotoxicológica a mistura destes produtos químicos 
deve ser utilizada com cautela no ambiente aquático, devido a sua alta toxicidade para 
organismos não alvos. 
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Introdução: A Ayahuasca é uma bebida psicoativa cuja atividade 
farmacológica depende de uma interação sinérgica entre os alcalóides ativos 
de suas plantas. Embora utilizada desde períodos pré-colombianos, são 
poucos os estudos que examinaram a ingestão da bebida em amostras 
biológicas. O suor é uma amostra biológica alternativa de coleta fácil e não 
invasiva, o que resulta em menor risco e maior adesão dos voluntários.  
Objetivos: Analisar os principais alcalóides da ayahuasca (Dimetiltriptamina, 
Harmina e Harmalina) em amostra de suor empregando extração em fase 
sólida (SPE) e GC-MS. 
Materiais e Métodos: Nos adesivos para coleta de suor (Pharmchek™) foram 
adicionados 650 µL de suor artificial e depois de fortificados foram colocados 
em tubos cônicos de vidro. Posteriormente adicionou-se 3 mL de metanol e o 
tubo agitado no vórtex por 3 min, transferiu-se 2,5 mL para outro tubo e levado 
à evaporação. O extrato foi ressuspenso com 2 mL de tampão fosfato pH 6,0 
e aplicado em cartucho de extração em fase sólida (SPE) anteriormente 
condicionados com 1 mL de metanol e 1 mL de água. 700 µL de tampão 
fosfato pH 6,0 e  400 µL acetonitrila foram usados para lavagem. Os analitos 
de interesse foram eluídos com 2 mL de solução acetato de 
etila:metanol:hidróxido de amônia (78:20:2 v/v/v). O eluato foi evaporado e 
ressuspenso com 50 µL de acetonitrila e 1 µL foi injetado no cromatógrafo. A 
análise foi realizada utilizando GC-MS, operado com hélio como gás de 
arraste (1,5 mL/min) e rampa de aquecimento da coluna de 120ºC a 220ºC, 
em uma taxa de 15ºC/min, permanecendo por 1 min, e finalmente até 300ºC, 
em uma taxa de 30ºC/min, permanecendo por 3min. 
Resultados: A técnica empregada (SPE) possibilitou a extração dos analitos 
da matriz com a obtenção de extratos limpos. A análise cromatográfica foi 
capaz de identificar DMT, HRL e HRA nas amostras fortificadas na faixa de 
concentração de 80 a 1000 ng/adesivo.  
Conclusão: O método desenvolvido se mostrou eficiente para a identificação 
dos principais alcalóides da ayahuasca em amostras de suor. 
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Introdução: A Neuropatia Retardada Induzida por Organofosforados (NRIOP) é quando há 
inibição e o envelhecimento da esterase susceptível à neuropatia (NTE), em consequência do uso 
de inúmeros praguicidas organofosforados (OP) na agricultura brasileira e em vários outros 
países. O Metamidofós (O, S-dimetil-fosforamidotioato) é um composto comercializado como 
racemato, largamente utilizado como inseticida em lavouras, e conhecido por seu poder 
neuropático em humanos (Arch. Toxicol. 73:296, 1999). A NTE e a acetilcolinesterase (AChE) 
possuem afinidades distintas diante dos enantiômeros do metamidofós, nas quais a relação entre 
suas inibições podem ser utilizadas como possíveis biomarcadores da intoxicação induzida por 
organofosforados. 

Objetivo: Avaliar a inibição da NTE e da AChE em células SH-SY5Y de neuroblastoma humano 
para caracterizar a neurotoxicidade dos enantiômeros do metamidofós. 
Materiais e Métodos: Para realização dos experimentos foram utilizadas células SH-SY5Y de 
neuroblastoma humano, cultivadas em 15-20 ml de mistura de nutrientes em frascos de 225 mL, 
contendo 15% de soro fetal bovino e 1% de solução antibiótica/antimicótica. As células foram 
diariamente observadas e mantidas em meio de ácido retinóico para proporcionar máxima 
atividade esterásica (In Vitro Toxicol. 8:199, 1995). Antes dos experimentos, as células foram 
tratadas com 3,0 mL de tripsina (50% em PBS) por 5 minutos. Após a realização da viabilidade 
pelo trypan blue, as células foram centrifugadas e ressuspendidas em PBS na concentração de 
1x107 células/ mL, sendo mantidas sob a ação dos OPs por 1 hora.  
Resultados e Discussão: Todos os valores de controle para a atividade da NTE e AChE em 
células SH-SY5Y obtiveram um coeficiente de variação abaixo de 20%. As potências dos 
isômeros do metamidofós diferiram em relação à inibição das esterases, pois os dados indicaram 
que a forma (+)-metamidofós foi mais potente inibidora da NTE do que a forma (-)-metamidofós, 
sendo baixo os valores de IC50. Para AChE os resultados se inverteram, sendo que a isoforma (-
)-metamidofos apresentou maior poder de inibição em relação à forma (+)-metamidofós. 
Conclusão: Os resultados in vitro do presente trabalho permitem concluir que o (+)-metamidofós 
apresentou maior potencial de indução da NRIOP do que o (-)-metamidofós. Por outro lado o (-)-
metamidofós apresentou maior força de inibição para AChE do que o (+)-metamidofós. O próximo 
passo será avaliar a indução da NRIOP no modelo animal (galinha) preconizado pela 
Environmental Protection Agency (EPA) (Biochem. Pharmacol. 37:4095, 1988). 
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Introduction: Depression, a common mental disorder, affects 350 million people all the world. It is 
one of the most widespread illnesses, often co-existing with other serious diseases. Antidepressants 
are an important strategy for the treatment of this condition. However, they belong to one of the most 
prescribed medicine in the world and are responsible for almost 25% of poisoning cases in the city 
of São Paulo, Brazil. Besides, depression and antidepressants can result at worst, suicide. Because 
of their frequent use in suicide attempts, studies in forensic and clinical toxicology are necessary. 
The aim of this study was to develop an analytical method to identify and quantify simultaneously 
two different categories of these drugs, including tricyclics antidepressants (TCAs) and selective 
serotonin-specific reuptake inhibitors (SSRIs) in whole blood samples by using three-phase hollow 
fiber liquid phase microextraction (HF-LPME). LPME, a relatively new technique, has gained a 
considerable interest in the analytical toxicology field. Simplicity, rapidity, less sample manipulation 
and low consumption of organic toxic solvents are some advantages of its use over conventional 
extraction. 
Materials and Methods Eight antidepressants (fluoxetine, norfluoxetine, amitriptyline, nortriptyline, 
imipramine, desipramine, clomipramine and desmethylclomipramine) were added to blood samples 
(500 µL). LPME was used in the three-phase mode. Dodecane was used as supported liquid 
membrane, NaOH 0.1 mol/L solution as donor phase and 0.1 mol/L formic acid as acceptor phase. 
After extraction, the samples were evaporated under nitrogen stream and resuspended in 30 µL of 
methanol. Derivatization was not required. Subsequently, 2 µL of this solution was injected into the 
gas chromatography/mass spectrometry system (GC-MS). Each chromatography run was less than 
13 minutes.  We used this method in seven postmortem samples. Was possible the identification 
and quantification of TCAs in all cases. 
Results: Despite whole blood is a complex matrix and contains endogenous interfering compounds 
(proteins, inorganic salts, lipids), the final extract was very clean, even using clotted and hemolyzed 
blood during the validation.The limits of quantification were below 20 ng/mL of antidepressants in 
whole blood. The calibration curves were linear over the specified range (20 to 1500 ng/mL; r2>0.98). 
The recovery of the analytes was in average 30%. Precision values, inter- and intra-days, were better 
than 15% RSD. Accuracy was over than 85%. 
Conclusions: The analysis of antidepressants in blood samples using HF-LPME and GC-MS 
techniques showed to be simple, rapid, clean and cheap and only a small amount of organic solvent 
(dodecane) and whole blood (500 µL) were needed for extraction. This technique is ready to use in 
suspected cases of intoxication and postmortem cases where low volume of biological matrix is 
available. The range of concentrations included therapeutic, toxic and lethal levels. Financial 
support: FAPESP and CNPq. 
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Introduction: Endocrine disruptors (ED) can interfere with the hormonal system of mammals. At a 
same dose, endocrine disrupting chemicals may do substantial damage to developing fetuses but 
do not affect adult mothers. Dibutyl-phthalate (DBP) is a well known male ED used as a plasticizer 
in many products including medical devices. However, exposure of pregnant females to DBP did 
not disturb the reproductive function neither the development of female offspring. Acrylamide 
(ACR) is a by-product of high-temperature cooking processes of carbohydrate-rich foods; it was 
considered for tier 1 of the  .S. EPA’s Endocrine Disruptor Screening Program. In rodents and 
humans, ACR is known to cause toxicity but its effect on postnatal development is less understood. 
Cyclophosphamide (CPA) is a chemotherapeutic agent and also a well known ED. Rodent studies 
indicated various degrees of ovarian dysfunction due to CPA-induced follicular atresia. This 
presentation encompasses preliminary observation from a major project aimed to establish models 
of in utero endocrine disruption in Sprague-Dawley rats.  

Objective: To report body and organ weight of rat dams and their offspring after exposure to the 
potential endocrine disruptors DBP, ACR and CPA during gestation and lactation.  
Materials and Methods: 8-week-old male and female Sprague-Dawley rats were mated. Pregnant 
females, except the control group, were exposed by gavage to DBP (500mg/kg/day), ACR 
(10mg/kg/day) or CPA (5mg/kg/day) from the 12th until the 21st gestational day. During lactation, 
dams were exposed to the same substances but the doses were recalculated to be offered by feed 
and corresponded to 6.000, 120 or 60 ppm, respectively. These doses were chosen because they 
have been reported to interfere with male rat germ cells. On the 21st postnatal day, dams and the 
female offspring were euthanized; body and organs weights were recorded.  
Results and Discussion: Effects on dams: at the dose levels tested, DBP and ACR exposures 
had no effects on body and organ weights; CPA exposure decreased the maternal ovarian relative 
weight. This result is probably due to follicles reduction and ovarian atrophy leading to damage on 
reproductive function, as already reported in the literature. Effects on female offspring: DBP 
exposure exerted no effect on the parameters analyzed. CPA exposure reduced body weights at 
birth and caused severe cranial skeletal malformations. Both CPA and ACR were associated to 
increased kidney relative weights, but no morphological substrate has been characterized.  
Conclusion: At the dose levels tested, CPA induced the severe alterations on the analyzed 
parameters. CPA-induced diminution of ovary weights may predispose to reproductive dysfunction. 
ACR affected the kidney weight of offspring. 
 
Acknowledgement: FAPESP (20129873-4), CNPq (132667/2013-4), Center for the Evaluation of 
the Environmental Impact on Humans Health (TOXICAM).  
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Introdução: Dentre as plantas com propriedades terapêuticas diversas, encontra-se a 
Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg, popularmente conhecida por murta, da família 
Myrtaceae, que compreende cerca de cem gêneros e três mil espécies de árvores e arbustos. São 
árvores de pequeno até grande porte e de ampla distribuição geográfica pelo Rio Grande do Sul. 
Suas folhas vêm sendo utilizadas para o tratamento de distúrbios gastrointestinais, estados 
hemorrágicos, doenças infecciosas. 
Objetivo: Avaliar a toxicidade aguda das folhas da Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg em 
camundongos swiss. 
 Materiais e Métodos: Utilizou-se 20 camundongos machos wistar, brancos, com média de pesos 
de 25 a 35g, provenientes do biotério da Universidade federal de Santa Maria (UFSM). Os animais 
foram adaptados ao biotério do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA) e divididos em gaiolas 
separadas em quatro grupos de cinco animais, sendo um grupo destinado para controle e os 
outros três grupos para testar as concentrações do extrato. O experimento teve duração de 14 
dias. A administração do extrato aquoso da Blepharocalyx salicifolius foi realizada via oral, através 
de gavagem, a qual se observou os parâmetros toxicológicos como: ptose, wheithing, agitação, 
convulsões, respiração, piloereção e morte. Foram testadas nas concentrações de 100, 300 e 
1.000 mg/kg. Os animais foram observados durante 14 dias, no qual receberam ração e água ad 
libitum, após uma hora da administração do extrato da planta e o grupo controle recebeu solução 
fisiológica segundo. O projeto foi submetido ao comitê de ética e aprovado sob número 004/2012. 
Resultados e Discussão: Observou-se que todos os animais do grupo controle mantiveram-se 
normais após a administração de solução fisiológica, não apresentando nenhum dos parâmetros 
toxicológicos observados. Já os animais que receberam o extrato aquoso da folha da 
Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg. apresentaram alguns dos parâmetros toxicológicos, 
sendo eles: piloereção, ptose e respiração ofegante. Tais sintomas persistiram até uma hora após 
a administração. Não houve morte de nenhum animal durante os 14 dias de realização do 
experimento, não sendo possível a definição da dose letal (DL50) nas concentrações testadas.  
Conclusão conclui-se que, devido os animais apresentarem alguns sinais dos parâmetros 
toxicológicos avaliados, deve-se continuar a realizar mais testes com outras concentrações da 
planta, a fim de definir a DL50.  
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Introdução: A indústria curtumeira é uma área que merece atenção, pois tem grande importância 
econômica e social e utiliza inúmeras substâncias químicas. Durante o processamento do couro é 
utilizado agente químico cromo para o curtimento da peça. O cromo é um metal ainda 
insubstituível nas indústrias de curtume, pois confere uma elevada estabilidade hidrotérmica ao 
couro, tornando-o flexível, leve e resistente a biodegradação.   
Objetivo: Determinar o cromo urinário e compará-lo com valores de referência. 
Materiais e Métodos: Avaliou-se 10 funcionários de uma indústria de curtume, do Centro-Oeste 
do Rio Grande do Sul, incluiu-se somente profissionais, que atuam há pelo menos 3 anos de  
exposição ocupacional com o cromo. Os funcionários participantes assinaram um termo de 
consentimento livre e esclarecido o qual foram informados sobre o objetivo da pesquisa. O 
material biológico utilizado foram 50 mL de urina no final da jornada de trabalho, coletada no meio 
da semana, em frasco estéril pelo próprio participante da pesquisa, em local diferente do ambiente 
de trabalho e posteriormente foram transportadas a refrigeração de 4ºC até o laboratório. As 
amostras foram submetidas à análise toxicológica de cromo total, através de Espectrometria de 
Absorção Atômica com Forno de Grafite (EAA-FG). O presente projeto de pesquisa foi 
previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Centro 
Universitário Franciscano (UNIFRA), com registro no CONEP 011.2010.2.  
Resultados e Discussão: Todas as análises de cromo encontraram-se dentro do limite máximo 
permitido pela legislação brasileira, que é de 30 µg/g de creatinina para o IBMP (NR-7), segundo 
Silva et al. (2008). Todos os participantes da pesquisa pertenciam ao sexo masculino e em 
relação ao tempo de trabalho na empresa quatro trabalhadores faziam entre três a dez anos que 
trabalhavam na empresa, e os outros seis funcionários trabalhavam entre dez e trinta anos.  
Quanto ao limite do Valor de Referência da normalidade que é de até 5,0 µg creatinina (NR-7) 
(SILVA et al., 2008),  apenas um  funcionário  não encontrava-se dentro deste valor, porém todos 
os funcionários encontram-se dentro do Indicador Biológico Máximo Permitido (IBMP) que é de 30 
µg  (NR-7)  para trabalhadores expostos ocupacionalmente.  
CONCLUSÃO: Os resultados encontrados para o cromo total na urina apresentaram-se dentro 
das normas propostas pelo Ministério do Trabalho nº 7 - NR7 (BRASIL, 1978).  A determinação do 
cromo na urina no final da jornada de trabalho é um bom indicador da exposição recente a este 
produto químico. 
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Introdução: Por muitos anos, acreditou-se que não havia nível seguro para exposição aos 
carcinógenos. Atualmente, a definição de limites para esses agentes têm sido reavaliada por 
diversas instituições. A Organização Mundial da Saúde (OMS), a Agência de Proteção Ambiental 
Americana (EPA), a Comissão Europeia de Saúde e Proteção ao Consumidor (EFSA), o 
“International Life Sciences Institute” (ILSI), e especialmente, o “Scientific Committee on 
Occupational Exposure Limits” (SCOEL), o “Dutch Expert Committee on Occupational Standards” 
(DECOS) e a “Commission on Hazardous Substances” do Ministério do Trabalho e Seguridade 
Social da Alemanha (AGS/BMAS) têm apresentado novos conceitos fundamentados no Modo de 
Ação (MoA) dessas substâncias. 
 
Objetivo: Discutir critérios para caracterização do risco à saúde relacionado a exposição ao 
benzeno. 
 
Materiais e Métodos: Revisão bibliográfica com identificação das principais publicações, 
especialistas e fóruns internacionais e nacionais sobre o tema.  
 
Resultados e Discussão: Agências regulatórias norte-americanas e europeias, com base em 
modelos matemáticos que comprovam que a resposta a baixas concentrações ambientais das 
substâncias genotóxicas é linear, propõem uma abordagem quantitativa com a utilização de 
valores limites baseados no risco, considerando pesquisas da toxicologia genética, revisão de 
estudos epidemiológicos sobre a associação entre exposição e efeitos à saúde, e avanços no 
conhecimento do MoA desses agentes. Segundo o SCOEL, para os carcinógenos genotóxicos, 
para os quais ainda não há conhecimento suficiente do seu modo de ação, utiliza-se a 
extrapolação linear para baixas doses para a definição do OEL. Estudos atuais têm demonstrado 
que para alguns mecanismos específicos de mutagênese um valor limite pode ser estabelecido, 
particularmente para aquelas substâncias que não reagem diretamente com o DNA e que 
possuem um modo de ação misto, como o benzeno (borderline). Para o benzeno, a ABS/BMAS e 
o DECOS propuseram, recentemente, valores limites de 0,06 e 0,2 ppm, respectivamente. No 
Brasil, no final do ano passado, esses conceitos foram apresentados e discutidos no Seminário 
Nacional do Benzeno, organizado pela Sociedade Brasileira de Toxicologia (SBTOx) e 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), que contou com a participação e contribuição de 
pesquisadores de renomadas instituições internacionais e nacionais. 
 
Conclusão: O paradigma de que não era possível estabelecer limites para a proteção da saúde 
dos trabalhadores expostos ao benzeno vem sendo modificado, à luz das evidências científicas 
fundamentadas em modelos que comprovam que para baixas concentrações o risco pode ser 
suficientemente baixo, permitindo o gerenciamento por meio da adoção de valores seguros e 
atualização da legislação. 
 
 
. 
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Introdução: Nos ambientes aquáticos ocorre resíduos de moléculas orgânicas e inorgânicas, 
provenientes de forma indireta das atividades antrópicas ou direta pela utilização de algicidas e 
herbicidas no controle de algas e macrófitas aquáticas. No Brasil, a utilização destes produtos 
ainda requer regulamentação e, é um assunto muito controverso, especialmente no 
monitoramento ambiental de resíduos e efeitos adversos. Várias metodologias podem ser 
empregadas no monitoramento destes produtos e, dentre estas a liberação do pigmento clorofila 
na água pode ser um marcador de efeito interessante. 
Objetivo: Assim, os objetivos deste estudo foram avaliar a concentração de clorofila e feofitina na 
água liberada pela macrófita submersa C. demersum para determinação de efeito marcador de 
algicidas e herbicidas. 
Materiais e Métodos: Para tanto, foram testadas as concentrações de 0,2; 0,4; 0,8; e 1,2 mg.L-1 
diquat; 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 1,0; e 1,5 mg.L-1 de hidróxido de cobre e de oxicloreto de cobre, todos 
com um controle e cinco réplicas por concentração. Inicialmente, três ponteiros de C. demersum 

foram colocados em recipientes plásticos com capacidade para 1,3 L. A seguir, foi adicionado às 
concentrações testes e os recipientes foram mantidos em sala de bionsaio a 25,0 ± 2,0 C e 1000 
lux de iluminação. As avaliações foram realizadas em 7, 14, 21 e 30 dias e foi determinado à 
concentração de clorofila a e feofitina a na água por espectrofotometria. 
Resultados e Discussão: Para o diquat ocorreu clorofila e feofitina na água em 0,4; 0,8; e 1,2 
mg.L-1 em 7 dias. Em 14 dias todas as concentrações apresentaram feofitina e apenas em 0,8 e 
1,2 mg.L-1 clorofila. Em 21 dias apenas em 0,8 e 1,2 mg.L-1 ocorreram clorofila na água, enquanto 
que, a feofitina ocorreu em todas as concentrações exceto em 1,2 mg.L-1 e em 30 dias nenhum 
pigmento foi detectado. Para o hidróxido de cobre, em 7 dias ocorreu a clorofila e feofitina na água 
de todas as concentrações, exceto a feofitina em 1,0 mg.L-1. Em 14 dias, a feofitina foi detectada 
em todas as concentrações, enquanto que, a clorofila apresentou maior concentração em 0,1 e 
0,3 mg.L-1. Em 21 dias a clorofila foi detectada em 0,5; 1,0 e 1,5 mg.L-1 e a feofitina não foi mais 
detectada. Em 30 dias a clorofila ocorreu em 1,5 mg.L-1. Para o oxicloreto de cobre, em 7 dias 
ocorreu baixas concentrações de clorofila e de feofitina na água em todas as concentrações, 
enquanto que, em 14 dias ocorreu detecção dos dois pigmentos em todas as concentrações. Em 
21 dias, a clorofila foi detectada em 0,3 a 1,0 mg.L-1 e em 30 dias ocorreu em pequenas 
concentrações ou não foi detectada. 
Conclusão: O pigmento de clorofila e feofitina liberado na água por macrófitas aquáticas podem 
ser utilizados no monitoramento ambiental de herbicidas e algicidas. 
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Introdução: O Brasil é um grande consumidor de agrotóxicos com a geração de 
vários problemas ambientais, dentre estes, a ocorrência de efeitos residuais em áreas 
agrícolas tem ocorrido com muita frequência causando perdas econômicas. Algumas 
metodologias são empregadas no monitoramento de resíduos de agrotóxicos. O 
desenvolvimento de metodologias de baixo custo e facilidade de operação, a utilização 
de planta testes pode ser uma alternativa muito viável. 
Objetivo: Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a utilização da planta tomate (S. 
lycopersicum) na detecção do herbicida 2,4-D. 
Materiais e Métodos: Os ensaios foram conduzidos em sala de bioensaio em 
temperatura de 25,0 ± 2,0 ºC e iluminação de 1000x. Em 35 recipientes plásticos 
foram adicionados 300 g areia lavada e peneirada em 2,0 mm. Em cada parcela 
experimental foi transplantado três plantas testes de S. lycopersicum. Foram testadas 
seis concentrações do herbicida (0,1; 1,0; 3,5; 11,2; 36,5; e 118 mg L-1) e um controle, 
com cinco réplicas. Para a aplicação do herbicida foi utilizada as concentrações acima 
citadas diluídas em 50 mL de água (capacidade máxima de retenção de água na 
areia). O ensaio foi conduzido por 21 dias e foi avaliada a produção de massa fresca e 
sinais de fitotoxicidade (notas de injúrias), onde: 0 - plantas com folhas normais, boa 
sustentação e sem sinais de necrose/clorose; 1 - plantas com folhas levemente 
injuriadas e/ou com pequenas áreas com necrose/clorose; 2 - plantas com folhas 
medianamente injuriadas, com bordos e ápices com necrose/clorose, perda de 
sustentação e murchamento das folhas; e 3 - plantas com folhas intensamente 
injuriadas, apresentando severo desfolhamento e necrose. 
Resultados e Discussão: Em 1 dia após a aplicação (DAA) ocorreram sinais 
significativos de fitotoxicidade nas concentrações de 3,5; 11,2; 36,5; 118,0 mg L-1 com 
com folhas levemente injuriadas e pequenas áreas com necrose/clorose e nas demais 
concentrações (nota 0). Em 21 DAA em 0,1 mg L-1 com folhas levemente injuriadas 
com pequenas áreas com necrose e clorose; em 1,0 mg L-1 as plantas apresentaram 
folhas medianamente injuriadas, com bordos e ápices com necrose e clorose; e em 
3,5; 11,2; 36,5; e 118,0 mg L-1 as plantas testes apresentaram folhas intensamente 
injuriadas com severo desfolhamento e necrose. Para a biomassa fresca ocorreu 
perda em relação ao controle. Para a concentração de 0,1 mg L-1 ocorreu uma perda 
59,42%; para 1,0 mg L-1 ocorreu perda de 98,55 %, e para as demais concentrações 
ocorreu uma perda de 100 %, ou seja, necrose total da planta. 
Conclusão: O tomate (S. lycopersicum) pode ser utilizado como planta teste na 
avaliação de resíduo de herbicida 2,4-D. 
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Introdução: A Drimys brasiliensis é conhecida popularmente no Brasil como casca da 
anta e é utilizada por parte da população para fins hipocolesterolemiantes. Entretanto, 
não foram encontradas evidências cientificas que suportem este uso tradicional. 
Objetivo: Avaliar a atividade hipocolesterolemiante preventiva e a toxicidade sub-
crônica do extrato da D. brasiliensis em ratos Wistar machos adultos. 
Materiais e Métodos: O extrato da casca do caule foi preparado por turbo-extração 
com água (1:10), foi filtrado e liofilizado. Os animais foram divididos em 4 grupos (6 
por grupo) denominados grupo hipercolesterolêmico (tratados com dieta hipercalórica), 
controle negativo (tratados com dieta normal), grupo D. brasiliensis 100 mg/kg/dia, 
tratados com dieta hipercalórica e o extrato, grupo D. brasiliensis 250 mg/kg/dia 
tratados com dieta hipercalórica e o extrato, por 20 dias. Os animais foram 
acompanhados diariamente para avaliação clínica, ganho de massa e consumo de 
ração. Após a eutanásia, os órgãos foram separados e pesados. Procedeu-se a 
análise do perfil lipídico no plasma, hematologia em sangue total, e marcadores de 
estresse oxidativo (tiois totais e não proteicos, malondialdeido e proteínas em 
hemácias).  
Resultados e Discussão: Ambas as doses do extrato da D. brasiliensis promoveram 
uma redução significativa nos valores de colesterol total (250 mg/kg: 32,80 mg/dL  
18,19; 100 mg/kg: 29,46 mg/dL  12,76) quando comparado com o grupo 
hipercolesterolêmico (42,91 mg/dL  11,68). Entretanto na maior dose do extrato os 
ratos apresentaram acentuados sinais de toxicidade como queda de peso e consumo 
de ração, fezes purulentas, sangramento nasal e dificuldade na respiração que 
levaram 3 animais deste grupo ao óbito antes do término do estudo. A massa relativa 
do baço mostrou aumento significativo no grupo D. brasiliensis (250 mg/kg: 0,217 g  
0,029; 100 mg/kg: 0,224 g  0,019) e no grupo hipercolesterolêmico (0,207 g  0,014), 
fato que pode estar relacionado à dieta usada, já que no controle negativo a média das 
massas dos baços foi de 0,176 g ( 0,023). O tratamento com o extrato resultou 
também em aumento significativo na massa dos rins (250 mg/kg: 0,624g  0,056; 100 
mg/kg: 0,608g  0,031) e nos tiós não proteicos (250 mg/kg: 5,8 µmol/mg de proteína  
0,0015; 100 mg/kg: 3,5 µmol/mg de proteína  0,0007) o que pode estar possivelmente 
relacionado à excreção renal uma vez que os demais marcadores de estresse 
oxidativo não apresentaram alterações significativas. 
Conclusão: O extrato da D. brasiliensis possui ação hipocolesterolemiante quando 
utilizada de forma preventiva e é seguro em doses de 100 mg/kg/dia. A toxicidade 
observada na dose de 250 mg/kg/dia demonstram que estudos complementares são 
necessários para compreensão do mecanismo de excreção, do estresse oxidativo, da 
segurança e eficácia das doses.  
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Introdução: Os agrotóxicos da classe dos piretróides são substâncias com consideráveis  
níveis de toxicidade e o uso urbano indiscriminado destas substâncias nos faz pressupor que a 
população esteja ambientalmente exposta, sendo necessário conhecer estes níveis, se oferecem 
perigo de efeitos adversos ou se estão em níveis que não oferecem risco à população. No Brasil, 
valores de referência para piretróides, bem como para agrotóxicos de outras classes químicas são 
definidos para alimentos e água potável. Entretanto, não existem valores de referência para 
população não exposta ocupacionalmente, nem mesmo para trabalhadores expostos a esses 
agrotóxicos, sendo importante e necessário o conhecimento do perfil de exposição da população 
para orientação do setor regulador. 

Objetivo: O principal objetivo deste trabalho é desenvolver um método analítico adequado para a 
avaliação de agrotóxicos piretróides através de alguns de seus metabólitos, para que o mesmo 
possa ser utilizado na avaliação de população exposta ambientalmente visando e estabelecimento 
de valores de referência. 
Materiais e Métodos: A metodologia empregada baseou-se na metodologia de Olsson 
modificada que consiste na extração dos metabólitos da urina através da precipitação de 
proteínas e posterior extração em fase sólida. As condições cromatográficas consistiram numa 
eluição isocrática de 36% de acetonitrila em ácido acético 0,1%, em coluna a base de sílica com 
fenil, com diâmetro de partícula de 5µm, tamanho de 4,6mm de diâmetro interno e 100mm de 
comprimento. O fluxo foi de 0,5mL/min, volume de injeção de 10 µL e temperatura do forno de 
35ºC. As condições no espectrômetro de massas foram otimizadas para cada analito, mas as 
condições que melhor funcionaram para todos os analitos simultaneamente foram capilar a 450ºC, 
voltagem corona a 20kV e o gás para nebulização a 50psi.  
Resultados e Discussão: Foram analisados os metabólitos 3PBA, cis-DCCA, cis-DBCA e trans -
DCCA. O método foi otimizado e validado para as condições laboratoriais existentes, mostrando 
desempenho satisfatório.  A recuperação ficou na faixa de 78 a 112%, linearidade testada na faixa 
de 0,05 a 5 ng.mL-1, e limites de detecção na faixa de 0,1 a 0,2 ng.mL-1 e quantificação na faixa de 
0,5 a 0,7 ng.mL-1. Além destes parâmetros o método mostrou-se repetitivo e com aceitável 
precisão. 
Conclusão: O método desenvolvido mostrou-se aplicável a concentrações baixas dos metabólitos 
de piretróides e deverá posteriormente ser utilizado como ferramenta para a avaliação de uma 
população ambientalmente exposta a essa classe de agrotóxicos. 
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Introdução: A intoxicação consiste em uma série de alterações orgânicas resultantes da 
exposição acidental ou intencional às substâncias de qualquer espécie, em quantidades 
suficientes para causar efeitos nocivos. Essas alterações dependem do produto, da quantidade 
ingerida e da idade da vítima.  
Objetivo: O propósito do presente estudo foi verificar a ocorrência das intoxicações ocorridas no 
ano de 2011 na população atendida no Hospital Público de Barra do Garças – MT.  
Materiais e Métodos: 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 ano de 2011. Este hospital realiza atendimento a pacientes procedentes 
também dos municípios de Pontal do Araguaia – MT, Aragarças – GO e demais cidades do 
entorno. 
 Resultados e Discussão: Foram registrados 43 casos de intoxicações durante o ano de 2011. 
Dentre as intoxicações ocorridas, as principais foram alimentares (49%), por agrotóxicos (19%) e 
medicamentos (19%). Com relação ao gênero, houve prevalência do sexo feminino (53%). A via 
de exposição com maior frequência foi a oral (67%). Quanto ao mês de maior ocorrência, os 
meses de Janeiro (14%) e Dezembro (14%) foram os mais acometidos. Quanto ao nível de 
instrução, teve prevalência pacientes com ensino médio incompleto (42%) seguido por pacientes 
analfabetos (19%). A maioria dos casos registrados envolveu pacientes com idade entre 21 e 39 
anos (49%). Dentre os setores onde ocorreram as intoxicações na cidade de Barra do Garças - 
MT, a zona rural (12%) e o bairro Santo Antônio (12%) foram os principais locais de ocorrência. 
De acordo com as reações apresentadas, o vômito (18%), a diarreia (13%) e as náuseas (10%) 
foram as mais citadas. Com relação aos tratamentos utilizados, o uso da soroterapia (31%), 
antieméticos (19%) e analgésicos (14%) compreendem os mais utilizados. 
Conclusão: A ocorrência das intoxicações mostrou-se de baixa frequência e na totalidade dos 
casos investigados houve cura e recuperação dos pacientes, não sendo relatada a presença de 
sequelas. No entanto é importante conhecer os casos de intoxicação para que medidas 
preventivas sejam realizadas constantemente.  
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Introdução: O etanol é uma das substâncias psicoativas mais consumidas pela sociedade, sendo 
o seu uso estimulado em festas e comemorações. Assim, o abuso de etanol constitui um dos 
problemas sociais de grande magnitude em nosso tempo.  
Objetivo: Este trabalho teve como objetivo estudar os casos de intoxicações por etanol, 
registrados no Hospital Municipal e Pronto Socorro “Dr. Kleide Coelho de Lima” em Barra do 
Garças-MT nos anos de 2010 e 2011. 
Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo epidemiológico, transversal e descritivo através de 
levantamento de dados obtidos em prontuários médicos de atendimento. 
Resultados e Discussão: Foram registrados 148 casos de intoxicação por etanol durante os dois 
anos analisados, sendo 77 e 71 casos, respectivamente. Houve uma prevalência do sexo 
masculino nos casos de intoxicação, com 71,4% (n=55) em 2010 e 71,8% (n=51) em 2011. A faixa 
etária dos indivíduos intoxicados no ano de 2010 foi entre 20 a 29 anos com 24,7% (n=19), no 
entanto, durante o ano de 2011 a prevalência esteve entre 40 a 49 anos com 25,3% (n=18). Em 
relação à escolaridade em ambos os anos a maioria dos indivíduos que deram entrada no hospital 
com suspeita de intoxicação possuíam o ensino fundamental incompleto, sendo 37,6% (n=29) no 
ano de 2010 e 42,2% (n=30) durante o ano de 2011. A maioria dos pacientes intoxicados por 
etanol apresentava-se com náuseas, vômito e cefaléia, reações comuns em indivíduos dos quais 
sofreram intoxicação. Todos os pacientes atendidos evoluíram para a cura, sendo que na maioria 
dos casos o tratamento adotado foi a soroterapia e o uso de antieméticos e vitaminas. 
Conclusão: Durante os anos estudados pode-se observar que houve uma constância do número 
de indivíduos que sofreram intoxicação por etanol e que ocorreu um número significativo de 
intoxicações por etanol no município. Esses dados devem servir como um alerta, pois muitos são 
os efeitos deletérios do uso abusivo do etanol. Além da tolerância e dependência, também deve-
se destacar o potencial de provocar diversos efeitos tóxicos devido a sua interação com outras 
substâncias. 
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As nanopartículas têm sido amplamente utilizadas na área da nanomedicina para estudo e 

tratamento de diversas doenças, porém, a possível toxicidade dos nanomateriais e a falta de 
conhecimento sobre seu processo de biodegradação trazem dúvidas sobre os prováveis danos 
que o contato com estes materiais pode trazer aos seres vivos. As nanopartículas apresentam 
tamanho muito reduzido e podem facilmente alcançar o trato respiratório, atingir regiões 
alveolares e atravessar as membranas citoplasmáticas, podendo gerar espécies reativas de 
oxigênio dentro das células, causando graves disfunções celulares. O aparelho mucociliar é o 
primeiro e mais importante sistema de depuração de substâncias tóxicas do trato respiratório, que 
ocorre através do muco, de células ciliares e do perfeito acoplamento muco e cílio. Para 
determinar o efeito das nanoparticulas de sulfeto de cádmio CdS (usadas na preparação de 
sondas luminescentes) no sistema mucociliar foram utilizados palatos de rãs da espécie 
Lithobates catesbeianus, que possui um aparelho mucociliar semelhante ao trato respiratório de 
mamíferos. Com o intuito de medir a toxicidade de nanopartículas de CdS, os palatos foram 
submetidos a imersão com: 1) ácido 2-mercapto-propiônico (2-MPA) (n=10), 2) ácido 3-mercapto-
propiônico (3-MPA) (n=10), 3) cisteína, que formam o revestimento de cada nanopartícula, e 
solução salina de rã, controle (n=10). Foram medidas a frequência de batimento ciliar (FBC) e a 
velocidade de transporte mucociliar (VTMC). Foram realizadas análises de variância para medidas 
repetidas, levando em conta dois fatores: tempo de exposição e tratamento. Os dados com 
distribuição normal foram avaliados pelo teste Two-Way ANOVA e os dados com distribuição não-
normal, pelo teste Kruskal Wallis. Os resultados de VTMC mostraram uma diferença 
estatisticamente significativa entre os tempos de 30 e 90 minutos (p=0,018) e a exposição 
mostrou uma diferença para os grupos controle e 3-MPA (p=0,028). Não houve diferença entre a 
interação tempo e exposição. Com relação à FBC houve uma diferença estatisticamente 
significativa entre os tempos 0 e 90 (p=0,002), não havendo diferenças entre as exposições e a 
interação entre tempo e exposição. Os dados sugerem que as nanopartículas com revestimento 
de 3MPA, 2MPA e CIS não causaram danos ao epitélio do palato de rã, existe a necessidade de 
observar se existe alterações quanto a partícula de CdS sem seu revestimento. 
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Introdução: O uso de vegetais para fins medicinais é bem difundido entre os povos. A maioria 
dessas plantas é utilizada por automedicação e não apresentam o perfil tóxico bem definido. A 
interação de substâncias tóxicas com as biomoléculas importantes do organismo, tais como 
lipídios, proteínas e material genético (DNA e RNA) podem conduzir aos danos e evoluir para 
várias patologias, entre elas: esclerose múltipla, envelhecimento precoce e câncer.  

Objetivo: Avaliar a capacidade de fitoconstituintes presentes na Amburana cearensis e 
Stryphnodendron barbatimam induzirem danos no DNA. 

Metodologia: A escolha das plantas foi feita a partir de um estudo etnobotânico realizado nas 
feiras livres de Vitória da Conquista-BA. As partes das plantas (Amburana cearensis e 
Stryphnodendron barbatimão) foram obtidas na feira livre e foram trituradas para obtenção dos 
extratos etanólicos secos. Para o teste de Ames foram utilizadas cepas das Linhagens de 
S.typhimurium TA98 e TA100, em triplicata. Nas doses de 0,58 µg/µL; 1,16 µg/µL e 2,3 µg/µL de 
A. cearensis e 0,7 µg/µL 1,4 µg/µL e 2,8 µg/µL do Stryphnodendron barbatimão). As suspensões 
com amostra em Agar superfície foram plaqueadas em meio Agar mínimo, na presença e 
ausência de sistema microssomal (S9), incubadas a 37°C sob agitação por 66 horas. Para 
realização do teste de Allium cepa foi utilizada a infusão do Stryphnodendron barbatimão nas 
doses 267 mg/mL, 535 mg/mL e 1070 mg/mL, envolvendo 4 bulbos por dose, em imersão da raiz  
por 48h em temperatura ambiente. Sendo o grupo controle mantido em água destilada. As 
radículas foram coletadas com 5 a 10 mm as quais foram hidrolisadas em HCl 1N por 5 minutos e 
coradas com orceína acética 2%. As lâminas foram analisadas com auxílio de microscópio óptico 
com a objetiva de 40X. 

Resultado e discussão: Foi observado citotoxicidade induzida pelo Stryphnodendron barbatimam 
evidenciado pela presença de cariorexe e micronúcleos nas concentrações de 535 mg/mL e 1070 
mg/mL, respectivamente, quando comparadas ao controle. Foi possível visualizar reflexo desta 
citotoxicidade sobre o crescimento do vegetal o que serve como indicativo para prevenir a 
população humana sobre o consumo do produto, uma vez que não há padronização de doses. Foi 
observada morte células nas cepas de S. typhimurium tratadas com Stryphnodendron barbatimam 
nas doses 2,8 µg/µL 1,4 µg/µL e 0,7 µg/µL tanto na presença como ausência da fração 
microssomal. A A. cearensis induziu um acentuado aumento no número de revertentes por placas 
das cepas (TA98 nas doses 2,3 µg/µL e 1,16 µg/µL sem S9 e nas doses 2,3 µg/µL; 1,16 µg/µL e 
0,58 µg/µL com S9; para TA 100 0,58 µg/µL com S9). Nas demais doses testadas foram 
observados um perfil de citotoxicidade. As cepas utilizadas no teste (TA98 e TA100) apresentam 
características de nitroredutases deficientes, ideais nos estudos do metabolismo de 
nitrocarcinógenos. A cepa TA98 detecta fitoquímicos que induzem mutação do quadro de leitura. 

Conclusão: Através dos resultados apresentados foi possível verificar atividade antiproliferativa e 
citotóxica do Stryphnodendron barbatimam nas concentrações de duas e quatro vezes a dose 
determinada pelos “raizeiros” como terapêutica para adultos. Também foi observada citotoxicidade 
nas doses testadas pelo teste de Ames. Mais estudos são necessários para estabelecer um uso 
seguro do Stryphnodendron barbatimam como planta medicinal. Nas doses testadas, utilizando 
estrato bruto etanólico seco de A. cearenses, os dados mostraram um perfil mutagênico e 
citotóxico tanto para os fitoquímicos na forma in natura, como na presença da fração microssomal, 
ou seja, por possíveis metabólitos reativos, o que compromete o uso seguro deste vegetal para 
fins terapêuticos. 
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Introdução: O urânio é um metal ubiquitário e representa uma importante fonte de radiação 
ionizante que pode causar toxicidade química e física quando incorporado ao organismo por 
ingestão através da dieta e via inalação. Diversos estudos têm demonstrado que a exposição à 
radiação ionizante emitida pelo urânio é um fator de risco já estabelecido no desenvolvimento de 
diferentes tipos de cânceres e doenças malignas hematológicas. Preás (Cavea aperea) são 
animais que habitam a região de exploração uranífera,de Lagoa Real, em Caetité - Ba e está em 
contato direto com várias matrizes ambientais (ar água e solo e vegetação) de contaminação pelo 
urânio. 
Objetivo: avaliar os efeitos do urânio sobre preás que habitam a região uranífera, determinando 
de biomarcadores de danos e alterações hematológicas. 
Metodologia: Os animais adultos (machos e fêmeas) expostos foram capturados da região 
uranífera de Lagoa Real em Caetité – BA e os controles foram capturados no município de Rio do 
Antônio – BA (aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (nº 28/ 2013) da UESB e pelo 
Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade - SISBIO (nº 37798-1). Foram 
sacrificados por decapitação, após aclimatação no biotério da UESB. Os biomarcadores 
bioquímicos analisados foram as enzimas aspartato aminotransferase (AST/TGO), alanina 
aminotransferase (ALT/TGP), fosfatase alcalina, albumina, ureia, glicose, triglicerídeos e 
colesterol, seguindo os protocolos do kit comercial. O hemograma foi obtido segundo 
protocolos1,2,3 contagem celular diferencial, em triplicata, microscópio óptico 40 e 100x conforme 
células analisadas  e o teste do micronúcleo das preás, em triplicata, as laminas foram coradas 
com Giensa tamponado. 
Resultados e discussão: Nos animais expostos houve elevação dos níveis de ALT  de 62% 
(p=0,011), e fosfatase alcalina de 47% (p=0,020) bem como redução na síntese de albumina (56% 
p=0,052) e ureia (47% p=0,037) quando comparados com os animais controles.Foi constatada 
uma diminuição significativa da série vermelha, branca e das plaquetas das preás da região de 
contaminação comparada aos não expostos, bem como a presença de blastos indicando uma 
leucocitose (expostos média 3,84 ± 0,48; não expostos 5,69 ± 1,21; p=0,013).  
Conclusão: As preás expostas à região contaminada apresenta um dano hepático com elevação 
da atividade enzimática de ALT e fosfatase alcalina, bem como redução na síntese de albumina e 
ureia, com alteração nas linhagens eritrocitária, leucocitária e plaquetária, demonstrando uma 
disfunção hematológica, indicando que os níveis urânio na região de Caetité podem estar 
elevados. Tais alterações sugerem que as populações que habitam a região contaminada podem 
estar sobre risco de desenvolvimento de doenças hepáticas e hematológicas e neoplásicas. 
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Introdução: A produção e o uso dos produtos químicos são fundamentais para a sociedade. Com 
intuito de obter um gerenciamento seguro desses produtos são utilizados sistemas de 
identificação e comunicação dos perigos a todos aqueles potencialmente expostos. Diante desse 
cenário e com intuito de estabelecer um único sistema mundialmente harmonizado, a ONU 
(Organização das Nações Unidas) publicou em 2003 o manual Purple Book, o qual apresenta o 
GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals). Este sistema 
visa à classificação e comunicação dos perigos físicos, à saúde humana e ao meio ambiente por 
meio de rótulos e Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Baseados 
nos critérios estabelecidos neste manual, cada país tem incorporado e implementado o seu 
sistema, porém algumas impactantes divergências tem sido observadas entre essas 
implementações.  
Objetivo: Este estudo tem por objetivo elucidar as diferenças quanto às classes e categorias de 
perigo adotadas pela Comunidade Europeia (CE), Estados Unidos da América (EUA) e Brasil na 
implementação do GHS.  
Métodos: Para este estudo foram consultadas normas de classificação dos perigos vigentes na 
CE, EUA e Brasil, bem como o próprio Purple Book. Como meio de busca foram utilizados os 
ambientes eletrônicos de organizações e agências reguladoras como European Chemicals 
Agency (ECHA/CE), Occupational Safety and Health Administration (OSHA/EUA), Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/Brasil) e ONU. A partir dessa consulta foi realizada a 
comparação sobre a conduta de adoção do GHS.  
Resultados e Discussão: O Brasil, por meio da NBR ABNT 14725-2 de 2009, adotou o sistema 
integralmente como estabelecido no manual da ONU. A CE, pelo Regulamento n°1272 de 2008, 
deixou de incorporar algumas categorias que descrevem perigos mais brandos. Os EUA além de 
não adotarem algumas categorias, também não adotaram os critérios de classificação de perigos 
ao meio ambiente. Dentre as diferenças constatadas entre o Purple Book e os sistemas adotados 
pela CE e EUA podemos citar a categoria 5 das classes de toxidade aguda , a categoria 3 da 
classe de corrosão e irritação da pele e a categoria 2 de perigo por aspiração, todas estas 
presentes no manual da ONU, e consequentemente no Brasil, porém ausentes nos sistemas 
europeu e norte-americano.  
Conclusão: Apesar dos benefícios advindos da implementação do GHS, a não adoção integral de 
seus critérios resulta em diferenças de classificação e comunicação dos perigos dos produtos 
químicos. Este fato certamente dificultará a empregabilidade de medidas preventivas para o uso 
seguro e procedimentos para situações de emergência com produtos químicos, impactando na 
proteção da saúde humana e do meio ambiente. 
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Introdução: Com o crescimento da vitivinicultura no Brasil nos últimos anos torna-se cada vez 
mais importante o estudo sobre as propriedades benéficas da uva e de seus derivados. Sabe-se 
que os polifenóis estão presentes em grandes quantidades na uva e que são eficazes contra aos 
danos provocados pelas espécies reativas. 
Objetivo: O presente estudo objetivou verificar a atividade neuroprotetora de extratos de folha de 
videira sobre o estresse oxidativo induzido pelo tetracloreto de carbono em córtex cerebral de 
ratos Wistar machos.  
Materiais e Métodos: Foram utilizados 30 ratos machos de 90 dias de idade que foram tratados 
via intraperitoneal com 30 mg/kg dos extratos de folha de videira, orgânico (sem uso de 
agrotóxico) ou convencional (com uso de agrotóxico), em um período de 14 dias. No 15º dia foi 
administrado, em metade dos ratos, óleo mineral e na outra metade tetracloreto de carbono 
(3mL/kg), um potente agente indutor de estresse oxidativo. Os animais foram então eutanasiados 
por decapitação e o córtex cerebral foi retirado para avaliar os parâmetros de estresse oxidativo 
como: lipoperoxidação (TBARS) e oxidação protéica (Carbonil), e atividade das enzimas 
antioxidantes Superóxido Dismutase (SOD) e Catalase (CAT). A análise estatística foi realizada 
por ANOVA seguida do pós-teste de Tukey. 
Resultados e Discussão: Na análise de TBARS não foi observada diferença estatística entre os 
grupos. Verificou-se um aumento no dano oxidativo a proteínas (Carbonil) induzido pelo 
tetracloreto de carbono, o qual foi revertido nos grupos que receberam os extratos, orgânico e 
convencional. No entanto, o extrato orgânico provocou uma redução mais significativa na 
oxidação protéica quando comparado ao extrato convencional. Na análise da SOD, observou-se 
um aumento da atividade da enzima ocasionado pela ação do tetracloreto de carbono. Este 
aumento observado foi reduzido somente pelo extrato orgânico. Quanto à atividade da enzima 
CAT, observou-se que no córtex cerebral que o CCl4 provocou uma redução na atividade desta 
enzima, o que não foi revertido na presença dos extratos.  
Conclusão: Com os resultados obtidos, é possível assumir que os extratos de folhas de videira 
são capazes de prevenir parcialmente danos oxidativos no Sistema Nervoso Central, o que 
poderia estar relacionado a diferentes doenças neurodegenerativas. 
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Introdução: A espécie Echinodorus grandiflorus é uma planta nativa e semiaquática, distribuída 
por todo o Brasil, principalmente em regiões tropicais. É conhecida popularmente como Chapéu 
de couro e possui uma grande expressão na medicina popular, sendo empregada 
tradicionalmente no tratamento das mais diversas patologias. Dentre os princípios ativos 
identificados na planta, destacam-se os flavonóides, que são considerados antioxidantes efetivos.  
Objetivo: O presente estudo objetivou avaliar a atividade antioxidante in vitro do chá de Chapéu 
de couro e também a sua possível ação hepatoprotetora sobre o estresse oxidativo induzido por 
azida sódica em fígado de ratos Wistar.  
Materiais e Métodos: Para avaliar a quantidade de polifenóis totais e isolados no chá, foram 
utilizadas as concentrações de 5; 10; 15 e 20 g/100 mL. Para os ensaios biológicos, as 
concentrações utilizadas foram de 0,4 e 0,8 g/100 mL. Nas diferentes concentrações de chá foram 
avaliadas a composição fenólica e a atividade antioxidante pelo ensaio do DPPH. Para verificar a 
hepatoproteção do chá em questão, utilizou-se fígado de ratos Wistar de 10 dias de idade (n=5), 
tratados com azida sódica (5 mM) na presença ou ausência de chá (0,4 e 0,8%), por meio do 
ensaio de peroxidação lipídica (TBARS) e oxidação protéica (Carbonil), bem como pela atividade 
das enzimas antioxidantes catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD). A análise estatística foi 
realizada por ANOVA seguida do pós-teste de Tukey. 
Resultados e Discussão: Os resultados encontrados demonstram que as diferentes 
concentrações de chá são fontes importantes de polifenóis (vitexima, teobromina e catequina). 
Quando avaliado a atividade antioxidante in vitro verificou-se que ambas as concentrações do 
chá, 0,4 (22,4±1,7%) e 0,8 % (41,3±1,1%), possuem capacidade de varrer o radical DPPH, 
diferindo-se entre si, ou seja, quanto maior a concentração maior a capacidade de varredura. 
Sendo assim, verificou-se que o chá na concentração de 0,8% possui uma capacidade 
antioxidante in vitro maior do que a outra concentração testada. Observou-se também, que a 
azida sódica, empregada como indutora de estresse oxidativo, conseguiu gerar um dano à lipídios 
e proteínas ao tecido e que ambas as concentrações de chá demonstraram proteção contra os 
danos gerados pela azida sódica. Em relação às enzimas SOD e CAT, verificou-se que a azida 
sódica induziu um aumento na atividade destas enzimas. O aumento verificado anteriormente foi 
prevenido quando as diferentes concentrações de chá foram adicionadas, retornando aos níveis 
semelhantes ao do grupo controle. 
Conclusão: Através dos resultados obtidos, verificou-se que o chá apresentou atividade 
antioxidante e hepatoproteção, sendo capaz de prevenir o dano oxidativo gerado pela azida 
sódica.  
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Introduction: Phloroglucinol, a phenolic compound, is a precursor of several 
molecules that have biological activities outlined in the literature, as antimicrobial, anti-
allergic, anti-inflammatory, antioxidant, antiviral, anticancer, emphasizing the 
antidepressant activity. Considering previous results of our group and that some 
studies suggest a correlation between the anticonvulsant and antidepressant activity, in 
this work phloroglucinol and synthetic derivatives were tested to evaluate the 
convulsant liability using the zebrafish model. The experimental model using zebrafish 
has been widely used in many biological researches being an important tool to the 
discovery of potential compounds to be used as a therapeutic strategy. Objective: 
Evaluation of behaviour and some parameters of seizures induced by PTZ 
(pentilenotretazole) in zebrafish treated with phloroglucinol and two derivatives 
obtained synthetically. Methodology: Our research group has carried out the synthesis 
of several derivatives of phloroglucinol which chemical structure was elucidated by 
nuclear magnetic resonance and mass spectrometry. Initially, zebrafish were treated, 
intraperitoneally, with phloroglucinol and two synthetic derivatives (6mg\kg and 
60mg\kg) for the observation of behavioral parameters such as locomotor and 
exploratory activities in an "open tank" for ten minutes. Subsequently, the same fish 
was subjected to seizure model induced by PTZ and observed for other twenty 
minutes, thus measured the latency for the first seizure occur. Moreover, it was 
measured the time it takes for the fish to return to its normal characteristic of behaviour 
after suffering seizures. Results: The animal behavioural parameters did not change 
compared to control(5% polysorbate 80 in Milli-Q water) for any of the compounds 
tested in the first part of the experiment. Regarding the seizure model, compound 
LAFIS M06 increased significantly (p < 0.001) the latency to begin the seizure as well 
as the fish has recovered faster from the seizure (p < 0.01). Conclusion: Our results 
should help to the design and synthesis of compounds potentially actives at the central 
nervous system. 
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Introdução: Dentre os preparados caseiros reconhecidos pela medicina popular 
encontram-se os chás e macerados dos estigmas de Zea mays, conhecidos como 
“cabelos-de-milho”, usados como diurético, hipoglicêmico, anti-inflamatório e 
antioxidante. Seu amplo uso na medicina popular ainda não foi total e cientificamente 
confirmado, assim o presente trabalho aborda a avaliação biológica dos estigmas de 
Zea mays da variedade caiano e do cultivar prezotto 22TD10, oriundos da região 
noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Objetivos: Preparação dos extratos 
hidroalcoólicos e frações dos estigmas da espécie Zea mays da variedade caiano e 
cultivar prezotto 22TD10 e avaliação da atividade antioxidante e atividade inibidora 
frente à enzima proliloligopeptidase (POP) das amostras obtidas. Materiais e 
Métodos: Os estigmas de Zea mays foram coletados no noroeste do estado do Rio 
Grande do Sul. Neste trabalho foram avaliadas as frações dos estigmas da variedade 
de milho comum (Caiano) e o híbrido de milho, cultivar Prezotto 22TD10. Para 
preparação das frações o extrato bruto (EB) de cada variedade foi fracionado através 
de sucessivas extrações com solventes orgânicos obedecendo a um gradiente de 
polaridade. A avaliação da inibição da POP foi determinada por fluorimetria na 
concentração de 200µg/ml e a atividade antioxidante foi realizado pela medida da 
leitura da absorbância das amostras nas concentrações de 500 a 3,09 μg/mL. Todas 
atividades biológicas seguiram métodos já descritos em literatura cientifica. 
Resultados e Discussão: Os extratos e frações de ambas as variedades 
demostraram um expressivo potencial antioxidante se comparado aos padrões butil-
hidroxi-tolueno (BHT) e rutina. As frações que se destacaram da variedade caiano 
foram a fração acetato de etila (FE) que apresentou 98,88% e a fração aquosa (FA) 
(90,31%) de potencial antioxidante na concentração de 500µg/ml, já as frações em 
destaque do cultivar prezotto foram as FE (98,55%), a fração butanol (FB) (97,10%) e 
a FA (90,45%). Em relação aos resultados observados para o ensaio de inibição da 
POP do cultivar prezotto teve destaque a FE com 88,8% e a FB com 84,4% de inibição 
e apenas a FE da variedade caiano apresentou significativa capacidade de inibição da 
POP de 77,73%. Conclusão: De modo geral os extratos e frações de ambas 
variedades dos estigmas de Zea mays apresentaram um elevado potencial 
antioxidante. As frações FE e FB dos estigmas de Zea mays de ambas as variedades 
foram as que apresentaram maior atividade inibitória da POP como também 
expressiva atividade antioxidante, assim estas frações requerem um estudo mais 
aprofundado e o isolamentos dos compostos ativos. 
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Introdução: Substâncias sintéticas contendo o grupamento piperazina têm sido alvo de extensas 
pesquisas, principalmente no que tange a atividade anti-câncer. Nesse sentido, o derivado 
piperazínico LQFM-018 foi desenvolvido a partir de simplificações moleculares da clozapina, um 
antipsicótico atípico que atua como antagonista D4. 
Objetivo: Investigar o potencial citotóxico do LQFM-018 sobre as linhagens celulares de câncer 
de mama MCF-7 e SKBR3, bem como o seu potencial hemolítico e mielotóxico sobre progenitores 
hematopoiéticos granulócito-macrófago (UFC-GM). 
Materiais e Métodos: no teste de citotoxicidade, as linhagens celulares foram cultivadas em meio 
RPMI-1640 suplementado com 10% de soro fetal bovino e 1% de glutamina e penicilina em estufa 
com 5% de CO2 e 37 ºC. As células (1x106) foram incubadas (24, 48 ou 72h) em presença de 
diferentes concentrações de LQFM-018 (0,006–0,716 µM) e a atividade antiproliferativa foi 
realizada utilizando o método de redução do tetrazolium. O ciclo celular também foi avaliado em 
citômetro de fluxo, marcando as células com iodeto de propídio. No teste de mielotoxicidade, 
camundongos machos Swiss (n=3) (idade: 7-9 semanas; peso: 30-38 g) foram eutanasiados, e a 
medula óssea extraída para cultivar as culturas clonais de UFC-GM. As culturas foram preparadas 
em placas Petri com meio mais ágar (30% de meio DMEM 2x concentrado; 20% de soro fetal 
bovino; 50% de ágar 0,6%) na presença de estímulo apropriado (0,5 ng/mL de GM-CSF) e em 
diferentes concentrações de LQFM-018 (0,006–0,716 µM). Após incubação de 7 dias, as colônias 
do grupo tratado foram contadas e comparadas com o grupo controle para se avaliar o potencial 
mielotóxico. Quanto à avaliação do potencial hemolítico, solução de hemácias de camundongo 
foram expostas a concentrações de LQFM-018 (0,2–50 µg/mL) e o grau de hemólise avaliado em 
relação ao controle e ao grupo tratado apenas com triton-X 100 (0,5%). 
Resultados e Discussão: Os resultados demonstraram que o LQFM-018 promoveu redução 
concentração e tempo-dependente da viabilidade das células neoplásicas (0,236 ≤ CI50 ≥ 0,443 
µM), além de alterar o ciclo celular, corroborando dados da literatura sobre outros derivados 
piperazínicos. Os dados mostraram ainda efeito mielotóxico concentração-dependente sobre os 
progenitores hematopoiéticos (CI50=0,277 µM). Por outro lado, não apresentou potencial 
hemolítico. 
Conclusão: LQFM-018 demonstrou atividade citotóxica contra células de câncer de mama, no 
entanto apresentou efeito mielotóxico. Outros estudos estão em andamento para melhor 
caracterizar o equilíbrio entre efeitos tóxicos e potenciais efeitos terapêuticos. 
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Introdução: Acidentes botrópicos com viperídeos se caracterizam pela 
desestabilização do sistema hemostático, causando principalmente hemorragia local e 
sistêmica e necrose tecidual. O veneno da Bothrops jararaca (Bj) é composto por 
diversas proteínas enzimáticas e não enzimáticas. Apesar do processo histopatológico 
durante o envenenamento ser amplamente estudado em diferentes sistemas 
biológicos, dados do nosso grupo vem demonstrando que componentes da fração de 
baixo peso molecular (FBP) do veneno proporcionam a inibição da espermatogênese 
e intensa ruptura do epitélio seminífero de camundongos. Porém, ainda não existem 
relatos na literatura desses efeitos no sistema reprodutor masculino em vítimas de 
acidentes botrópicos. Dessa forma, considerando que o sistema reprodutor masculino 
é altamente vascularizado e dinâmico, homens que sofreram acidentes botrópicos com 
Bj poderiam também sofrer algum comprometimento no epitélio seminífero ou até 
causando infertilidade. 

Objetivo: Avaliar os aspectos toxicológicos no sistema reprodutor masculino de 
camundongos após envenenamento via intramuscular de veneno bruto de Bj (Bj-V) e 
FBP, através da análise morfológica caracterização dos cortes histológicos dos 
testículos e músculo estriado esquelético por Espectroscopia no Infravermelho com 
Transformada de Fourier (FTIR). 

Materiais e Métodos: Camundongos machos da linhagem Swiss foram divididos em 4 
grupos (15 minutos, 1 hora, 6 horas e 24 horas) e subdivididos em grupo controle, 
tratados com NaCl 0,9% (n=3), Bj-V 1,2mg/kg (n=6) equivalente a dose mínima 
hemorrágica 1cm² e FBP 0,24mg/kg dissolvido em 50µL de NaCl 0,9% (n=6) via 
intramuscular. Os testículos e músculo reto femoral (MEE) foram coletados e 
processados por técnicas histopatológicas, e corados por método de H&E. Ainda, o 
perfil espectral dos tecidos biológicos foi iniciado por FTIR. 

Resultados e Discussão: A análise morfológica dos tecidos biológicos indica que no 
MEE tratados com Bj-V apresentam intensa necrose tecidual. MEE tratados com FBP 
ocorre migração celular, mas as fibras continuam preservadas. Nos TE tratados com 
Bj-V são encontrados túbulos com desorganização celular, presença de vacúolos no 
compartimento basal e túbulos hipoespermatogênicos. Os TE tratados com FBP não 
apresentam alterações evidentes. Dados preliminares de FTIR indicam que os perfis 
espectrais dos TE tratados com Bj-V após 24h são diferentes em relação ao controle. 

Conclusão: As análises morfológicas e perfis espectrais dos TE sugerem alterações 
nos túbulos seminíferos de animais tratados com Bj-V via intramuscular, mas novos 
ensaios serão realizados para confirmar os efeitos do Bj-V e FBP no sistema 
reprodutor de camundongos após o envenenamento. 
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Introdução: O orégano (Origanum vulgare L.) possui óleo essencial com compostos fenólicos que 
são responsáveis pelas suas propriedades antimicrobiana, antifúngica e antioxidante. Devido ao 
potencial terapêutico do óleo do orégano e ao seu crescente uso, são necessários estudos 
referentes à toxicidade reprodutiva. O objetivo deste trabalho foi avaliar a toxicidade materna e 
fetal e a fertilidade de fêmeas que pariram a termo, tratadas durante toda a gestação com o óleo 
essencial de orégano em três concentrações. 
Material e Métodos: O óleo essencial do orégano foi administrado por via oro - gástrica com 
volume idêntico para todos os grupos (10 ml/Kg/dia) em ratas Wistar nas doses de 3% V/V (GO1), 
9% V/V (GO2) e 27% V/V (GO3) um grupo controle negativo recebeu o veículo (0,001% de Tween 
80) (GC-) e um grupo controle positivo recebeu os compostos majoritários do óleo essencial do 
orégano Timol / terpinen-4-ol 3% / 3% V/V (GC+), do dia 0 ao dia 21 de gestação de fêmeas 
previamente avaliadas através de esfregaço vaginal após período de acasalamento. Foi 
monitorado o consumo de água e ração, o ganho de massa corporal diário e as taxas reprodutivas 
de acasalamento, natalidade, viabilidade e perdas pós-implantação.  
Resultados e Discussão: O tratamento durante a gestação nas doses de 3 e 9 %, bem como o 
controle positivo não prejudicou o crescimento uterino e o peso dos fetos, não interferiu no 
tamanho das ninhadas visto que o número de filhotes por ninhada não foi estatisticamente 
diferente do grupo controle negativo (ANOVA p < 0,05).O peso do útero foi: 65,1 ± 0,1(GC-); 59,2 
± 6,3 (GC+); 71,3 ± 3,5 (GO1); 63,1 ± 3,4 (GO2) e 64,2 (GO3). O peso dos fetos: 6,3 ± 0,1 (GC-); 
6,2 ± 0,2 (GC+); 6,05 ± 0,1 (GO1); 6,4 ± 0,4 (GO2) e 6,2 (GO3). As taxas reprodutivas obtidas nos 
grupos experimentais foram: acasalamento: 76,6% (GC-), 73,3% GC+), 56,7% (GO1) 40% (GO2) 
e 40% (GO3); natalidade: 100% (GC-), 84,8% GC+, 100% (GO1, GO2 e GO3); viabilidade: 100% 
(GC-), 91,1% (GC+CM) 98,5 % (GO1), 100% (GO2, GO3), e perdas pós-implantação: 5,8% (GC-), 
4,1% (GC+CM), 1,5% (GO1), 3,8% (GO2), 62,5% (GO3) (Qui-quadrado p < 0,01). 
Conclusão: A administração de óleo essencial de orégano a fêmeas prenhes, sob as condições 
testadas não causou toxicidade materna, no entanto, na dose mais elevada (27% V/V) há indícios 
de que houve perda pré-implantação, uma vez que as fêmeas foram diagnosticadas com 
gestação, mas não levaram a gestação a termo e não possuíam locais de implantação no útero 
inspecionado, podendo assim, ser indicativo de embriotoxicidade, bem como, o controle positivo 
com os compostos majoritários do óleo essencial estudado teve efeito sobre a taxa de natalidade, 
sugerindo também embriotoxicidade na dose testada. 
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Introdução: A nanotecnologia desperta grande interesse científico, e ao longo das últimas 
décadas, muitos trabalhos são desenvolvidos no sentido de incrementar o entendimento em nível 
atômico e molecular¹.  
Objetivo: Frente às inúmeras pesquisas sobre as aplicações biológicas dos nanotubos, é 
necessário estabelecer como esses nanomateriais interagem com as moléculas biológicas e como 
afeta o metabolismo de íons como o ferro.  
Materiais e Métodos: Para este estudo, os NTCPM (Sigma-Aldrich) foram administrados em 
camundongos fêmeas Swiss por via intragástrica e intraperitoneal na dose de 1,5 mg/Kg. Os 
animais foram divididos em 4 grupos, cada grupo com 30 animais, sendo que o grupo I recebeu 
apenas solução salina por via intragástrica com auxílio de uma sonda de gavagem; O grupo II 
recebeu 100µl da solução de NTCPM por gavagem; O grupo III recebeu uma solução contendo 
100µl de NTCPM por via intraperitoneal e grupo IV recebeu apenas solução salina por via 
intraperitoneal. Os animais foram sacrificados por decapitação após 24hs, 7 e 30 dias e as 
amostras de sangue e soro foram obtidas para determinação de Ferro sérico e hemograma 
completo. 
Resultados e Discussão: Os resultados foram avaliados estatisticamente pela análise de 
variância (ANOVA), para um p ≤ 0,05. Os resultados demonstraram que houve aumento 
significativo de ferro sérico circulante nos grupos tratados pela via intragástrica e sacrificados após 
24hs (838,15µg/dl ± 0,68), 7 dias (549,65µg/dl ± 12,98) e 30 dias (317,32µg/dl ± 33,99) após a 
administração dos NTCPM, quando comparados com o grupo controle (216,79µg/dl ± 0,45). Em 
relação aos camundongos tratados com NTCPM administrados por via intraperitoneal, não houve 
diferença significativa no nível sérico de ferro nos diferentes tratamentos, quando comparados ao 
grupo controle. Os parâmetros hematológicos dos camundongos tratados com NTCPM por via 
intragástrica apresentaram um aumento nos monócitos (12%) e granulócitos (8,2%) para os 
camundongos, após 24hs de tratamento pela via intragástrica. Também foi notado aumento no 
número de plaquetas nos camundongos, após 24 horas de exposição dos NTCPM, esta 
estimulação plaquetária pode ser em decorrência de uma hemólise provocada pela interação dos 
nanotubos com membranas celulares2, isso explicaria o aumento de plaquetas e subsequente 
diminuição de hemácias circulantes. 
Conclusão: Os resultados deste estudo sugerem que os NTCPM na dose 1,5mg/Kg podem 
provocar uma reação inflamatória e com isso provocar alterações do metabolismo do ferro, 
quando administrados por via intragástrica, modificando a disponibilidade de ferro no organismo e 
desencadear uma cascata de eventos intracelulares que desta forma podem provocar um 
aumento de ferro intracelular. 
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INTRODUÇÃO: Os aspectos pré-analíticos necessários à realização de uma investigação 
postmortem no caso de suspeita de intoxicação são tão importantes quanto os aspectos analíticos 
e os pós-analíticos. O humor vítreo tem a contaminação por microrganismos limitada durante os 
primeiros estágios da putrefação. A medula óssea é uma alternativa adequada nos casos em que 
outras matrizes não estejam disponíveis. OBJETIVO: Apresentar protocolo para a coleta das 
amostras biológicas medula óssea, humor vítreo e sangue visando análise de compostos voláteis 
incluindo o etanol e drogas (derivados anfetamínicos, cocaína, benzodiazepínicos, etc.)1 
MATERIAL E MÉTODO: Primeiramente é puncionada a medula óssea da tíbia: depois de fletir o 
joelho do cadáver para acessar o espaço intra-articular, tomam-se como referências os côndilos 
do fêmur e da tíbia; insere-se a agulha naquele espaço, buscando o plateau tibial e sua área 
central, onde é fácil a penetração da agulha; o acesso pode ser feito nas faces externa ou interna 
do joelho; utiliza-se agulha descartável de 1,6x40mm e seringa de, no mínimo, 20 mL. O 
procedimento é feito em ambos os joelhos. É possível retirar de 3 a 10mL de fluido de cada joelho. 
Para a retirada do humor vítreo é inserida agulha descartável de 0,8x30mm no globo ocular, com 
entrada pela fenda palpebral, interna ou externa, em ângulo de cerca de 45°, até que se chegue à 
câmara ocular posterior. É feita a coleta dos dois olhos utilizando seringas descartáveis, uma para 
cada olho. Em relação à coleta de sangue, as veias femorais são abordadas (bilateralmente) por 
punção direta: traça-se uma linha imaginária entre a crista ilíaca e a sínfise pubiana e no ponto 
correspondente ao limite entre os terços médio e interno dessa linha traça-se outra linha 
imaginária descendente, parando à cerca de 1cm da prega inguinal. É possível obter o sangue em 
80% dos cadáveres; as dificuldades acontecem em cadáveres com excesso de tecido adiposo, 
nos que sofreram hemorragias maciças ou em corpos excessivamente carbonizados; nesses 
casos é feita dissecação utilizando os mesmos parâmetros anteriormente descritos. O fluoreto de 
sódio P.A. é utilizado como conservante dos três fluidos em quantidade suficiente para garantir a 
concentração de 1 mg/mL de amostra2. Após a coleta, as amostras são acondicionadas em tubos 
de ensaio de polipropileno ou eppendorf e congeladas a -30ºC. RESULTADO/DISCUSSÃO: 
Apesar de mencionado na literatura tanto nacional quanto internacional, não foi encontrado um 
protocolo com detalhes para a obtenção dessas matrizes. O trabalho apresenta uma dinâmica que 
favorece os procedimentos realizados no cadáver com vistas à análise toxicológica. 
CONCLUSÃO: Com a nossa técnica é possível a coleta de todos os três fluidos em tempo médio 
de 5 minutos. 
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Introdução:  A grande prevalência do consumo de álcool por mulheres em idade reprodutiva 
aliada à gravidez não planejada1 expõe a gestante a um elevado risco de consumir álcool durante 
a gestação. 

Objetivo: caracterizar as gestantes que relataram o uso de bebidas alcoólicas durante a gestação 
quanto ao seu consumo, à percepção de risco e aos dados sócio-demográficos. 
Materiais e Métodos: 36 gestantes identificadas com consumo alcoólico de risco pelo 
questionário T-ACE (Tolerance, Cut-down, Annoyed, Eye-opener)  foram entrevistadas, no 
primeiro e terceiro trimestre gestacional, em serviços de atendimento do Sistema Único de Saúde  
em Ribeirão Preto no período de Agosto de 2010 a Outubro de 2011. Nas entrevistas, foram 
coletados dados sócio-demográficos, consumo alcoólico e percepção de risco do álcool na 
gestação. Foi aplicado o questionário validado AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) 
que classifica o usuário em categorias quanto ao seu padrão de consumo.  
Resultados e Discussão: as gestantes deste estudo possuem 25,8±4,7 anos, são solteiras ou 
vivem junto com o companheiro (77,8%), não exercem atividade remunerada (58,3%), possuem 
ensino fundamental completo (66,7%), renda familiar de dois a quatro salários-mínimos (77,8%) e 
não planejavam engravidar no momento (63,9%). 97,2 % foram categorizadas no AUDIT como 
usuárias de risco. 88,9% das gestantes diminuíram ou não consumiram álcool no segundo e 
terceiro trimestre gestacional, sendo que a média de doses (quantidade referente a 12 g de 
etanol) total consumidas no primeiro, segundo e terceiro trimestre foram 50,4; 12,6 e 7,6, 
respectivamente. Essa redução do consumo pode estar associada com a descoberta da gestação 
no primeiro trimestre. Porém, 50% das gestantes continuaram a consumir álcool após saber que 
estavam grávidas. Quanto à percepção de risco, a maioria das gestantes (83,3%) acha grave ou 
muito grave consumir álcool durante a gestação e estão cientes que o álcool pode provocar 
abortos espontâneos (77,8%); dificuldades de aprendizagem (86,1%) e deficiência mental (77,8%) 
nas crianças; hipertensão arterial durante a gestação (86,1%). Porém, 88,9% das gestantes 
desconhecem a Síndrome Fetal do Álcool, manifestação clínica mais grave do álcool no recém-
nascido. 
Conclusão: As gestantes apresentaram um maior consumo de álcool no primeiro trimestre, 
período crítico que pode ocorrer os efeitos teratogênicos do álcool. Apesar da alta percepção do 
risco do uso do álcool durante a gestação e da diminuição do seu consumo ao longo da gestação, 
muitas gestantes não reconhecem a importância da abstinência do álcool durante a gestação.  
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Introdução: O consumo de álcool provoca diminuição das capacidades 
físicas e emocionais exigidas para a condução de um veículo. O 
aumento das taxas de ferimentos e mortes ocorridos no trânsito é, em 
parte, atribuído ao comportamento dos condutores reincidentes por 
alcoolemia. Recentes estudos brasileiros têm focado sobre a conduta 
de beber e dirigir, entretanto, até o momento, nenhum estudo brasileiro 
tentou descrever o perfil dos condutores reincidentes autuados por essa 
causa.   
Objetivo: Analisar variáveis associadas à reincidência de infração de 
trânsito por alcoolemia no Rio Grande do Sul (RS). 
Método: Método: Estudo transversal que analisou todos os registros 
dos condutores da base do Departamento Estadual de Trânsito do RS 
(DETRAN RS), de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, visando 
identificar os que foram autuados pela infração ao Art. 165 da Lei 
11.705 de 2008. Foram considerados condutores reincidentes os que 
foram autuados mais de uma vez. As demais variáveis dos condutores 
coletadas na base de dados no DETRAN RS foram: sexo, idade, 
categoria da CNH, tipo de veículo no momento da autuação, atividade 
remunerada associada à condução de veículo e avaliação psicológica. 
As variáveis foram avaliadas por meio de análise estatística descritiva e 
pela Regressão de Poisson, com a finalidade de obter Razões de 
Prevalência (RP), ajustadas pelas variáveis: sexo, idade e escolaridade.  
Resultados e Discussão: Do total de 3.949.693 condutores habilitados 
no RS, 12.204 (0,3%). Entre esses condutores, 11.666 (95,59%) 
apresentaram apenas uma infração, e 538 (4,41%) foram reincidentes. 
Fatores de maior prevalência entre os reincidentes foram: a faixa etária 
entre 41 e 50 anos (RP = 3,41), ter a licença para dirigir por 12 anos ou 
mais (RP = 1,86), motoristas licenciados para motos, carros e 
caminhões (PR = 1,36), o resultado da avaliação psicológica ter sido 
apto com restrições (RP = 1,33) e conduzir caminhão/veículo no 
momento da notificação (RP= 1,08).  
Conclusão: 
Na faixa etária de risco, os condutores têm maior probabilidade de 
serem diagnosticados com Transtorno de Dependência de Álcool, ou 
outras comorbidades psiquiátricas, dificultando o controle do consumo 
de álcool. Restrição de licença com base em problemas psicológicos 
pode ser considerado como fator de risco,reforçando a importância do 
seu papel e a necessidade de novas avaliações antes da renovação da 
licença.A maior prevalência de baixa escolaridade sugere que a 
divulgação em massa da mídia sobre a nova lei não está atingindo os 
estratos mais baixos de educação. Internacionalmente as taxas 
encontradas sobre o beber e dirigir são mais elevadas do que aqui 
relatado, provavelmente como resultado da má aplicação da lei no 
Brasil. 
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Introdução:O FC-770(C7F15NO) pertence à classe dos perfluorocarbonos (PFC). É molécula 
quimicamente estável, inerte com relação à produção de reações em tecidos biológicos, 
utilizado na indústria eletrônica.Tem aplicação em exames de ressonância magnética nuclear 
(RMN) em pacientes com suspeita de carcinoma de próstata, quando é colocado dentro de 
bolsa hermética introduzida por via retal, visando melhorar o sinal magnético, produzindo uma 
melhor imagem da próstata.Nessa situação não há nenhum contato parenteral do paciente 
com o composto.Objetivo:Relatar caso de três mortes por infusão venosa acidental de FC-
770, com ênfase nas perícias realizadas que concluíram o caso.Relato dos Casos:Uma 
mulher e dois homens entre 25-38 anos realizaram exame de RMN de sistema nervoso 
central com contraste IV à base de gadolínio em clínica especializada. Dois deles receberam 
Magnevistan®(Gd-DTPA) com 10 mL de "soro fisiológico" e outro recebeu Dotarem®(Gd-
DOTA) com 10mL de "soro fisiológico".Todos os pacientes apresentaram sintomas entre 15 e 
20 min após o término do exame: dor torácica, parestesias de membros, cefaléia, náuseas, 
tontura, dispnéia, convulsão, perda de consciência e parada cardiorrespiratória.Apesar das 
manobras de ressuscitação feitas adequadamente em ambiente hospitalar os três pacientes 
vieram a óbito.Metodologia:Necrópsias e exames anatomopatológicos foram realizados no 
IML.Amostras de sangue venoso, urina, e vísceras foram encaminhadas ao laboratório do 
CCI-Unicamp, que coordenou a realização das análises toxicológicas por técnicas de GC-MS, 
LC-MS/MS,ICP-MS, e eletrodo seletivo para íon cianeto.Resultados:As análises 
toxicológicas descartaram exposição aguda a cianeto, metais, praguicidas, drogas de abuso, 
solventes, medicamentos, e outros contrastes.Os níveis de Gd livre, de Magnevistan®(122,7 e 
110,2 µg/mL) e Dotarem®(111,9 µg/mL), estavam abaixo dos níveis tóxicos.Os achados 
anatomopatológicos das três vítimas definiram como causa mortis, embolia pulmonar 
gasosa.Na sequência das investigações foi detectado no sangue dos três pacientes, por GC-
MS, o perfluorocarbono FC-770 nas concentrações de 19,3 a 20,1 µg/mL.Discussão e 
conclusão:O PFC apresenta elevada pressão de vapor na temperatura corporal, não é 
absorvido pelas membranas celulares e, mesmo em baixas doses produz bolhas de gás nos 
capilares pulmonares devido à diferença entre a pressão dentro dos vasos e a pressão 
atmosférica, resultando em bloqueio total da circulação pulmonar direita, acúmulo de gás no 
átrio e ventrículo direitos, e falência cardíaca por embolia gasosa venosa. Os exames 
toxicológicos eram coerentes com os achados anatomopatológicos, permitindo concluir que a 
causa da morte dos pacientes foi intoxicação por PFC, utilizado acidentalmente como soro 
fisiológico. 
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Introdução:  Z. joazeiro Mart. (Rhamnaceae) é uma árvore nativa resistente a seca, 7 
representando uma fonte de água e alimento para os animais em condições extremas de aridez 
1,5,6. Algumas aplicações terapêuticas populares de Z. joazeiro Mart. (tratamento de caspa, 
reumatismo, limpeza dos dentes, gripe, febre, bronquite crónica, úlceras gástricas, indigestão, azia 
e dores de cabeça 7,8) e outras experimentalmente científicas (potencial antifúngico, 3 
antibacteriano 2,8,9, antioxidante 9, antipirético 5 e baixa toxicidade 9) foram relatadas. 
Objetivo:  Apesar de algumas pesquisas suportarem a efetividade do potencial terapêutico de Z. 
joazeiro Mart., a inexistência de investigações visando o conhecimento dos efeitos genotóxicos e 
mutagênicos tem sido observado até o momento. A presente pesquisa avaliou os efeitos 
mutagênicos do extrato glicólico da casca de Z. joazeiro Mart. (Raspa-de-Juá) usando o ensaio do 
micronúcleo in vivo na medula óssea de camundongos. A ação da concentração máxima 
permitida do Z. joazeiro Mart. sobre os efeitos genotóxicos induzidos pela doxorrubicina também 
foi estudada (i.e., avaliação anti-mutagênica). 
Material e Métodos:  Grupos experimentais foram avaliados após 24-48 h de tratamento com N-
Nitroso-N-ethylurea (NEU) e DOX (controles positivos), NaCl (controle negativo) e GEZJ (250-
2,000 mg.Kg-1). Ensaios anti-mutagênicos foram conduzidos usando o GEZJ em combinação com 
esses controles positivos (GEZJ+NEU e GEZJ+DOX). Os dados obtidos foram submetidos à 
análise da variância one-way (ANOVA). 4 
Resultados e Discussão:  A frequência de eritrócitos policromáticos micronucleados (MNPCEs) 
foi significantemente diferente (p < 0,05) entre (i) os tratamentos controles positivos e negativos, 
(ii) os controles positivos e os animais tratados com GEZJ e (iii) animais tratados com controles 
positivos (NEU ou DOX) e GEZJ combinado com esses controles positivos. Em uma pesquisa, a 
toxicidade aguda dos extratos de algumas plantas, incluindo Z. joazeiro Mart., foi determinada a 
partir de uma única dose oral do extrato da planta (1-5 g.Kg-1) em diferentes grupos de 
camundongos. 9 Nenhuma perda de massa corpórea foi observada após um período de 14 dias. 
Os camundongos tratados não apresentaram alterações comportamentais e uma DL50 
correspondente às variações entre 2,0-3,5 g.Kg-1 foi obtida. Os extratos não apresentaram efeitos 
letais aos camundongos nas doses testadas e os seus dados a partir dos ensaios in vivo 
indicaram baixa toxicidade. 9 
Conclusão:  Não houve mutagenicidade (clastogenicidade/aneugenicidade) em GEZJ 
independentemente da dose e tempo, porém uma resposta variável foi observada entre sexo. Os 
efeitos anti-mutagênicos de GEZJ sugerem um potencial mecanismo protetor contra os efeitos 
induzidos por DOX. 
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Introdução:  Numerosos e variados aditivos alimentares, tais como corantes, 
conservantes, adoçantes e antioxidantes são consumidos numa dieta diária típica. Em 
adição, os corantes azóicos natural e artificial são amplamente usados como corantes 
para alimentos, medicamentos e cosméticos. 
Objetivo:  Esta pesquisa avaliou mutagenicidade de quatro corantes azóicos artificiais 
usando o ensaio do micronúcleo em medula óssea de camundongos heterogenéticos 
Swiss albinus (Unib:SW). 
Material e Métodos:  Grupos experimentais foram avaliados após 24-48 h de 
tratamento com N-Nitroso-N-ethylurea (NEU) (controle positivo), NaCl (controle 
negativo), e soluções de Vermelho 40 (E 129 – Disodium 6-hydroxy-5-((2-methoxy-5-
methyl-4-sulfophenyl)azo)-2-naphthalenesulfonate), Vermelho Ponceau 4R (E 124 – 
Trisodium (8Z)-7-oxo-8-[(4-sulfonatonaphthalen-1-yl)hydrazinylidene]naphthalene-1,3-
disulfonate), Tartrazina (E102 – Trisodium (4E)-5-oxo-1-(4-sulfonatophenyl)-4-[(4-
sulfonatophenyl)hydrazono]-3-pyrazolecarboxylate), Sunset Yellow (E110 – Disodium 
6-hydroxy-5-[(4-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonate). Todos os produtos químicos 
foram dissolvidos em água destilada e testados em várias concentrações (1.000, 1.500 
e 2.000 mg.Kg-1). Os dados obtidos foram submetidos à análise da variância one-way 
(ANOVA). 
Resultados e Discussão:  A frequência de eritrócitos policromáticos micronucleados 
(MNPCEs) foi significantemente diferente (p < 0,05) entre (i) os tratamentos controles 
positivos e negativos, (ii) os controles negativos e os animais tratados com Vermelho 
40, Vermelho Ponceau 4R, Tartrazina ou Amarelo Crepúsculo, (iii) os controles 
positivos e os animais tratados com Vermelho 40, Vermelho Ponceau 4R (exceto 
doses elevadas), Tartrazina (exceto doses elevadas) e Amarelo Crepúsculo (exceto 
doses elevadas). Os azos corantes podem ser metabolizados em aminas aromáticas 
via azoredutases ou nitroredutases da microbiota intestinal ou por xantinas oxidases e 
pelo citocromo P450 de mamíferos. Dessa forma, o intestino delgado torna-se um 
potencial alvo para a carcinogênese. 
Conclusão: Houve mutagenicidade (clastogenicidade/aneugenicidade) para o 
Vermelho 40 (E 129), Vermelho Ponceau 4R (E 124), Tartrazina (E102) e Amarelo 
Crepúsculo (E110) independentemente das doses, tempo e sexo (exceto Tartrazina). 
Os dados sugerem um alto potencial mutagênico desses quatro corantes azóicos. 
Contudo, outros estudos envolvendo a genotoxidade desses corantes deveriam ser 
conduzidos, a fim de caracterizar seus efeitos potenciais genotóxicos e, 
especialmente, estabelecer os limites para o consumo humano, delimitar dos riscos 
potenciais à saúde humana e implementar estratégias racionais e medidas 
preventivas. 
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Introdução: O uso de Hoodia gordonii é milenar, devido o efeito supressor da fome e 
sede, ainda hoje é bastante utilizada em diversas formulações, entretanto, o consumo 
no Brasil foi proibido, pois os estudos são escassos. Objetivo: O estudo objetivou 
realizar a análise histológica de hipocampo de camundongos. Material e métodos: 
Foram utilizados camundongos machos Swiss. Os animais foram mantidos em caixas 
de propileno em uma sala com a temperatura de 25 ± 1 ºC e submetidos ao ciclo 
claro/escuro de 12 em 12 h, recebendo água ad libitum. Os animais foram 
aleatoriamente divididos em grupo (n=5). Os animais foram tratados por via oral com 
as doses de 500, 1000 ou 2000mg/kg de Hoodia gordonii dose única. O grupo controle 
recebeu salina. A pesquisa foi submetida ao comitê de ética em pesquisa animal e 
aprovada com o número de protocolo: 05/12. A avaliação histológica do hipocampo foi 
realizada de acordo com Gilat et al. (2005). Resultados: Os animais foram 
observados por 14 dias e não houve nenhuma morte. Em seguida foi retirado o fígado, 
hipocampo e rim e realizado análise histopatológica. No fígado e no rim dos grupos 
tratados com H. gordonii não foi verificado nenhuma alteração significante em 
comparação ao controle. No hipocampo dos grupos tratados foi verificado que a dose 
de 500mg/kg (apresentou escore 2: 2-2), 1000mg/kg (escore 2.5: 2-3) e 2000mg/kg 
(escore 2: 1-3) causaram alterações. Conclusão: Os resultados mostraram que 
Hoodia gordonii causou uma desorganização no hipocampo de camundongos quando 
utilizada em doses elevadas. Isto mostra que os estudos com esta substância devem 
ser intensificados para garantir que o seu efeito não seja prejudicial ao organismo. 
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Introdução: Hoodia gordonii é uma das treze espécies do gênero Hoodia, pertencente 
à subfamília Asclepiadoideae da Família Apocynaceae. O uso é milenar entre os 
nativos de tribos indígenas sul-africanas. Até os dias de hoje é bastante utilizada, pois 
é supressora de fome e sede. No Brasil o uso foi proibido, porque existem poucos 
estudos sobre esta planta. Objetivo: Realizou-se um estudo de genotoxicidade da 
Hoodia gordonii em linfócitos humanos. Material e métodos: A pesquisa utilizou o 
extrato seco de Hoodia gordonii, o qual foi procedente da China e importado pela 
empresa Pharma Nostra Comercial LTDA. Os resultados da análise constataram que o 
extrato seco de Hoodia gordonii apresentava-se em uma concentração de 20:1, 
efetivamente apresentava o princípio ativo patenteado pela Phytopharm (P57), e 
encontrava-se livre de contaminações microbiológicas, estando assim, apto ao 
consumo. Os linfócitos humanos foram isolados de quatro doadores voluntários. 
Inicialmente foi realizado o teste de Atividade citotóxica sobre os linfócitos humanos 
periféricos expostos aos compostos em 72 h de exposição avaliada pelo ensaio do 3-
(4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil-2-H-brometo de tetrazólio (MTT). A genotoxicidade foi 
avaliada pelo método do Cometa (versão alcalina). Os linfócitos (0,5 x 105 células/mL) 
foram cultivados na presença de concentrações crescentes (50 a 200 µg/mL) da 
amostra EGOR (amostra de H. gordonii codificada) durante 24 horas e 72 horas a 
37°C, em atmosfera de 5% de CO 2. O tampão PBS foi utilizado como controle 
negativo e a doxurrubicina (0,6 µM) foi utilizada como controle positivo. Após o 
tratamento, as células foram submetidas à eletroforese em gel de agarose (25 V; 300 
mA) durante 20 minutos. Para coloração das lâminas, foi utilizada uma solução de 
brometo de etídio (20µg/mL). As lâminas foram analisadas com o auxílio de 
microscópio de fluorescência. O índice de dano (ID) foi obtido pela seguinte fórmula: 

ID = in
i

i ×∑
=

4

0

, onde in  é o número de células com nível de dano i  (0, 1, 2, 3 ou 4). 

Logo, os valores de ID podem variar de 0 (sem dano) a 400 (dano máximo). Para 
análise estatística dos experimentos, foram utilizados os testes ANOVA e Tukey no 
software Prism versão 5.0 (GraphPad Prism Software), sendo os resultados 
considerados significantes quando p < 0,05. Resultados e Discussão: Hoodia gordonii 
não foi capaz de induzir quebras de fitas nas moléculas de DNA em células do sangue 
periféricos em nenhuma das concentrações testadas (50, 100 e 200µg/ml), estas 
concentrações foram analisadas no teste do MTT e em seguida os linfócitos foram 
expostos a estas concentrações para identificar possíveis alterações ao DNA celular, o 
que não foi verificado. Conclusão: Hoodia gordonii não causou nenhuma 
genotoxicidade, mesmo quando foi utilizada em altas concentrações.  
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Introdução: O uso de equipamentos eletrônicos e elétricos leva a uma exposição involuntária do 
ser humano a determinados campos magnéticos (CM) que podem ser ou não prejudiciais à saúde. 
Sabe-se que o efeito dos CMs pode variar conforme o tipo de célula existindo sugestões de que o 
mesmo poderia influenciar negativamente as células cancerosas. Entretanto, existe a necessidade 
de estudos adicionais sobre o tema. 
Objetivo: O estudo teve como objetivo avaliar a influência de diferentes tempos de exposição a 
um CM estático na viabilidade e estresse oxidativo de duas linhagens de células neoplásicas. 
Materiais e Métodos: Células de câncer de mama MCF7 e de câncer coloretal HT29 (ATCC) 
foram cultivadas e expostas durante 0, 1, 3 e 6 horas a um campo magnético estático de 5mT. 
Após este período a atividade enzimática da lactato desidrogenase (LDH) que indica as condições 
do metabolismo energético foi medida. A viabilidade celular foi avaliada pelo nível de DNA dupla-
fita (dsDNA) livre no meio utilizando o corante Picogreen e análise fluorimétrica. O  dsDNA  é 
indicador de citotoxicidade já que esta molécula existe apenas no núcleo celular. A produção de 
espécies ativas de oxigênio (EAOs) foi avaliada pelo teste da diclorofluoresceína (DCFH-DA) bem 
como o nível de lipoperoxidação pela medida do ácido tiobarbitúrico (TBARS). Os resultados 
foram comparados por análise de variância de medidas repetidas seguida de teste post hoc de 
Bonferroni. 
Resultados e Discussão: A atividade metabólica das células MCF7 e HT29 não sofreu 
interferência significativa do campo magnético. Entretanto, a viabilidade celular das células de 
câncer de mama diminuiu significativamente após 6 horas de exposição (p<0,05), (20.73% ± 
3,1%) indicando efeito citotóxico após exposição continuada. Ao contrário as células de câncer 
coloretal apresentaram um perfil de maior resistência ao CM já que a viabilidade celular avaliada 
pelos níveis de dsDNA no sobrenadante foram significativamente menores que o grupo controle 
para 1 3 e 6 horas de exposição (p< 0.0001) (32.6% ± 25%, 29% ± 16.5% e 44.9% ± 7%  
respectivamente). Apesar do efeito na viabilidade celular não foram detectadas mudanças 
significativas na produção de EAOs e lipoperoxidação nas células cancerosas. 
Conclusão: Os resultados sugeriram que o efeito CM afeta a viabilidade de células cancerosas 
dependente do tipo celular e tempo de exposição. Considerando o câncer de mama estes 
resultados indicam que o CM poderia ter potencial aplicação como terapia complementar neste 
tipo de neoplasia. Entretanto para o câncer coloretal a mesma dose e tempo de exposição 
pareceu favorecer o estado canceroso. Estudos adicionais precisam ser conduzidos para se 
entender a dinâmica toxicológica e/ou terapêutica do CM no câncer. 
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Introdução:  O câncer de cólon retal destaca-se como um dos maiores problemas de saúde 
pública no mundo. As taxas de mortalidade da doença são muito altas devido às chances de 
ocorrerem metástases precoces e pelo fato dessa doença ser extremamente resistente a 
tratamentos que envolvem radioterapia e quimioterapia.  Considerando o fato de que os 
quimioterápicos atuais não possuem especificidade às células neoplásicas, a busca por novas 
formas terapêuticas são de grande importância. Uma boa maneira de se testar atividades 
antitumorais e citotóxicas de compostos é através do uso de frutos e vegetais ricos em 
antioxidantes, como é o caso do Tucumã, fruto amazônico, bastante consumido e comercializado 
e que possuem altos índices de compostos bioativos. 
Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito citotóxico do tucumã (Astrocaryum 
aculeatum) na viabilidade da linhagem celular HT-29 de adenocarcinoma de cólon humano. 
Materiais e Métodos: Para a preparação dos extratos, inicialmente, foram colhidos frutos de 
tucumanzeiros no município de Maués, estado do Amazonas. Os frutos foram encaminhados ao 
Laboratório de Biogenômica da Universidade Federal de Santa Maria onde foi preparado o extrato 
da casca de tucumã. As células da linhagem HT-29 foram adquiridas do Banco de Células do Rio 
de Janeiro, RJ. Essas células foram cultivadas sob condições ideais de cultivo celular em 
incubadora de CO2 a 37ºC. O meio de cultivo utilizado foi o Dulbecco´s modified Eagle´s medium 
(DMEM) contendo 10% de Soro Fetal Bovino (SFB) e suplementado com 1% de antibiótico e 
antifúngico. Em seguida estas células foram plaqueadas e tratadas com as concentrações de 5, 
10, 30, 100, 300 e 1000 ug/mL do extrato da casca de tucumã, seguida de incubação por 24 e 72 
horas, para avaliar as taxas de apoptose e proliferação celular respectivamente. Para tanto, foi 
aplicado o ensaio MTT (3-(4,5)-dimetiltialzolil -2,5 difeniltetrazólio), a qual é uma técnica 
extremamente utilizada para averiguar efeitos de citotoxicidade. 
Resultados e Discussão: O extrato de tucumã apresentou atividade citotóxica/antitumoral em 
todas as concentrações testadas no período de incubação de 24 horas, sendo que a concentração 
de 300 ug/mL foi a mais eficaz. Todavia, em 72 horas não foi evidenciada diminuição na taxa de 
proliferação de nenhuma das concentrações utilizadas. Sendo assim, pode-se dizer que o extrato 
de tucumã atua promovendo a apoptose celular, mas não consegue impedir a proliferação das 
células HT-29. 
Conclusão: Conclui-se que o extrato de tucumã possui atividade citotóxica, atuando na indução 
da apoptose celular, porém não é eficaz na redução da proliferação das células da linhagem de 
adenocarcinoma de cólon humano HT-29. Todavia, estudos complementares se fazem 
necessários para elucidar melhor o papel das substâncias presentes no extrato deste fruto 
amazônico, assim como os mecanismos pelos quais ocorre este efeito, já que novas formas 
alternativas para o tratamento de neoplasias são de grande valia, visando a promoção da saúde e 
qualidade de vida. 
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Introdução: A análise de compostos orgânicos em matrizes complexas requer, cada vez mais, a 
aplicação de metodologias simples e rápidas que levem a resultados confiáveis. Baseando-se 
nesta demanda, a química analítica tem proposto soluções viáveis e inovadoras para tornar essas 
análises mais dinâmicas, como por exemplo, a espectrometria de massas, que tem possibilitado a 
análise de compostos de baixo peso molecular de forma mais eficiente1. Acompanhando este 
desenvolvimento, a utilização de sorventes seletivos como os polímeros de impressão molecular 
(MIPs), os materiais de acesso restrito (RAMs) e os polímeros de impressão molecular restritos a 
ligação à ligação de macromoléculas (RAM-MIPs) no preparo de amostras, vem sido adotado com 
sucesso para melhorar a seletividade desta etapa analítica tão importante2.  
Objetivo: Visando aliar características vantajosas destas como a seletividade e capacidade de 
pré-concentração dos materiais seletivos, juntamente com a simplicidade e boa capacidade de 
identificação e quantificação dos compostos orgânicos por espectrometria de massas, propomos o 
desenvolvimento de um sistema simples de análise que acople colunas que contenham RAM-MIP 
como sorvente diretamente ao espectrômetro de massas, sem prévia separação cromatográfica, 
para identificar e quantificar f rmacos β-bloqueadores em urina com a finalidade de análises para 
dopping.  
Materiais e Métodos: Um RAM-MIP para oxprenolol foi sintetizado pelo método de 
precipitação utilizando ácido metacrílico como monômero funcional. Após a síntese as partículas 
obtidas foram submetidas ao processo de lavagem e padronização de tamanho, e em seguida, o 
polímero foi empacotado em uma pré-coluna de HPLC. Posteriormente o material foi empregado 
para extração on-line simultânea de oxprenolol, atenolol, propranolol, nadolol, pindolol e 
metoprolol a partir de amostras de urina e análise direta por espectrometria de massas 
(Shimadzu LC-MS 8030) sem a utilização de coluna analítica. 
Resultados e Discussão: Inicialmente foram otimizadas as transições de massas e as energias 
de colisão para cada um dos analitos de interesse. Posteriormente foram avaliados os parâmetros 
de extração tais como: vazão, fluido carregador da amostra, tempo de carregamento, pH da 
amostra, volume da amostra, eluente, tempo de eluição e tempo de recondicionamento do 
material. Cada uma das variáveis analisadas foi avaliada individualmente. As condições 
otimizadas foram: fluxo: 0,3 mL/min; fluido carregador da amostra: água; tempo de carregamento 
da amostra: 0,6 min; pH da amostra: 5,0 (ajustado com solução de ácido fórmico a 1% v/v) volume 
da amostra: 400 µL, eluente: uma mistura de metanol e uma solução de ácido fórmico a 1% v/v na 
proporção 70:30; tempo de eluição de 7, 39 min e recondicionamento com água por 5 minutos. O 
tempo total da análise por amostra, incluindo a extração, identificação e quantificação dos analitos 
foi de 13 minutos. Os níveis de recuperação dos analitos foram satisfatórios e adequados. Vale 
ressaltar que não há a utilização de coluna cromatográfica, que a amostra é injetada diretamente 
no sistema, sem preparo prévio e que a identificação e quantificação dos analitos é feita pelo 
espectrômetro de massas. O método será validado segundo as especificações do FDA e aplicado 
em amostras reais de usuários das substâncias avaliadas. Conclusão: O método desenvolvido 
mostra-se promissor para análise de beta-bloqueadore em urina para a finalidade de dopping e 
apresenta como principais vantagens a rapidez e facilidade da análise bem como a pequena 
quantidade de amostra utilizada e sua mínima manipulação por parte do analista. 
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Introdução: Os piretróides são praguicidas amplamente utilizados por apresentarem baixo 
impacto ambiental, baixa toxicidade em mamíferos, serem pouco persistentes no meio ambiental e 
efetivos contra uma grande variedade de insetos, sendo necessárias baixas quantidades para sua 
efetividade. Entretanto, o uso exacerbado desses praguicidas agrícolas pode representar risco 
elevado de intoxicações em aves e mamíferos. Vários métodos têm sido desenvolvidos a fim de 
serem aplicados na determinação e quantificação destas substâncias nos mais diferentes tipos de 
amostras. Dentre eles podemos citar o emprego dos polímeros molecularmente impressos (MIPs), 
que são polímeros sintéticos com alta seletividade e afinidade por uma molécula pré determinada 
e nos últimos anos, têm sido aplicadas como sorventes em SPE (extração em fase sólida). A 
associação dos MIPs a técnicas de separação como a cromatografia líquida tem se mostrado 
eficiente e promissora na determinação de praguicidas em amostras ambientais.  
Objetivo: Este trabalho tem por objetivo avaliar o desempenho de um polímero molecularmente 
impresso (MIP) como sorvente para extração em fase sólida on-line, considerando seu potencial 
pré-concentrador para a melhoria da sensibilidade e aplicação do método para a extração, 
separação e quantificação de piretróides em amostras de água, auxiliando na monitorização, 
segundo as regulamentações vigentes. 
Materiais e Métodos: Um MIP para deltametrina foi sintetizado pelo m todo “in bulk” utilizando-se 
4-vinilpirimidina como monômero funcional, acetonitrila como solvente porogênico, etilenoglicol 
dimetacrilato como agente de ligação cruzada e 2,2’-azobisisobutironitrila como iniciador radicalar. 
O MIP passou por processo de lavagem com mistura ácido acético: metanol (1:9 v/v) e 
padronização de tamanho (75-106µm). O polímero foi empacotado em uma pré-coluna de HPLC 
para posteriormente ser empregado para extração on-line simultânea de fempropatrina, lambda-
cialotrina e deltametrina a partir de amostras ambientais de água e análise por Cromatografia 
Líquida Bidimensional. 
Resultados e Discussão: Foram otimizadas inicialmente as condições ideais de separação, tais 
como a natureza (acetato e fosfato) e pH (3,0-9,0) do tampão e o solvente a ser utilizado como 
fase móvel. Posteriormente foram otimizadas as condições da amostra e de extração tais como: 
vazão da fase móvel, vazão fluido carregador da amostra, pH amostra (utilizando tampão citrato), 
concentração do tampão citrato, volume da alça utilizada no sistema cromatográfico bidimensional 
(150µL; 370 µL; 540 µL; 900 µL; 1,44 mL e 3,9mL) e tempo de eluição da amostra.  Cada variável 
analisada foi avaliada separadamente. As condições otimizadas foram: vazão fase móvel: 1,2 
mL/min; fluido carregador da amostra: água;  vazão do fluido: 1,0 mL/min; pH da amostra: 5,0 
(tampão citrato 0,1mol/L), volume da amostra: 3,9 mL,fase móvel: uma mistura de acetonitrila e 
tampão acetato pH 4,0 na proporção 80:20; tempo de eluição de 5,3 minutos . O tempo total da 
análise por amostra, incluindo a extração, identificação e quantificação dos analitos foi de 14 
minutos. O método será validado e aplicado para análise de amostras ambientais de locais 
próximos a plantações onde há suspeita do uso de praguicidas piretróides. 
Conclusão: O método desenvolvido mostra-se promissor para análise de praguicidas piretróides 
em amostras ambientais de água e apresenta como principais vantagens a seletividade e poder 
de pré-concentração dos analitos, bem como a facilidade da análise devido a utilização do sistema 
cromatográfico bidimensional. 
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Introdução: As indústrias têxteis têm contribuído para a contaminação de corpos d’água com o 
descarte de seus efluentes no meio ambiente. Essas indústrias utilizam uma grande diversidade 
de corantes em seus processos, dentre os quais os azocorantes, classe a qual pertence o corante 
Acid Red 114. 
Objetivo: Avaliar o potencial citotóxico e genotóxico do corante Acid Red 114, por meio dos testes 
de exclusão do corante Azul de tripan e do ensaio do cometa em células HepG2 e HFF-1. 
Materiais e Métodos: Para a avaliação da citotoxicidade do corante, as linhagens celulares 
HepG2 e HFF-1 foram mantidas em cultura e posteriormente, expostas, por dois tempos 
diferentes (3 e 24 horas) ao corante Acid Red 114, nas concentrações de 2500; 250; 125; 50; 25; 
2,5; 0,25 e 0,025 μg/mL. Após exposição, as células foram misturadas com o corante azul de 
tripan e transferidas para a câmara de Neubauer, para contagem, em microscopia de luz, das 
células viáveis. Após o teste com azul de tripan, foram selecionadas as concentrações para o 
ensaio do cometa. Para este teste, as células foram expostas por 3 horas às concentrações do 
corante (50; 25; 2,5; 0,25 e 0,025 μg/mL) e em seguida, coletadas e dispostas em lâminas com 
gel de agarose. Estas lâminas foram banhadas em solução de lise e, posteriormente, submetidas 
à corrida de eletroforese. Em seguida, as lâminas foram neutralizadas, fixadas em etanol absoluto 
e coradas com solução de GelRed® para análise em microscopia de epifluorescência. Foram 
analisados 300 nucleóides por tratamento, que foram classificados de acordo com a migração dos 
fragmentos nas classes 0, 1, 2 e 3. Os escores de cada tratamento foram submetidos ao teste 
estatístico ANOVA: um critério/Dunnett (p<0,05). 
Resultados e Discussão: Os resultados obtidos para o ensaio de citotoxicidade mostraram que 
as concentrações de 2500, 250 e 125 μg/ml foram as mais tóxicas. As demais obtiveram 
viabilidade maior que 80%. Além da presença de células inviáveis, também pode ser observado 
um efeito tóxico pela redução no número ou mesmo ausência de células nestas concentrações. 
Ainda para este teste, foi possível verificar que o tempo de 24 horas foi o mais citotóxico e que as 
células HFF-1 foram mais sensíveis ao corante. Para o ensaio do cometa, foi possível observar 
que todas as concentrações testadas foram estatisticamente significativas (escores: HepG2 – 
73,33 a 137,50; HFF-1 – 143,67 a 244,33) quando comparadas ao controle negativo (escores: 
HepG2 – 24,5; HFF-1 – 65,33), indicando um potencial genotóxico para o corante. 
Conclusão: O corante Acid Red 114 se mostrou potencialmente citotóxico, devido à indução de 
morte celular nas maiores concentrações (2500; 250 e 125 μg/ml) e também genotóxico para 
todas as concentrações testadas, nas duas linhagens celulares. 
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Introdução: A análise dos componentes químicos da cannabis sativa por cromatografia em 
camada delgada (CCD) ainda é muito utilizada pelos laboratórios forenses por ser uma técnica 
simples, de baixo custo, com limite de detecção adequado e compatível com a demanda 
necessária, quando comparada com as técnicas instrumentais. Os métodos analíticos de 
cromatografia em camada delgada recomendados pelas Nações Unidas sobre drogas e crimes 
(UNODC) para a separação dos principais componentes da planta, ∆9-Tetrahidrocanabinol (THC), 
Canabinol (CNB) e Canabidiol (CND) tem um poder de identificação limitado, pois não há uma boa 
separação  entre aqueles compostos químicos por causa de suas similaridades. A argentinização 
das cromatoplacas permite que outro tipo de interação, além das forças intermoleculares do tipo 
dipolo-dipolo, se dê com o analito, melhorando a separação desses canabinoides. A separação de 
THC, CNB e CND por CCD em placas impregnadas com prata foi realizada em extratos etanólicos 
de amostras apreendidas e os fatores de retenção comparados com os dos padrões analíticos. A 
confirmação dos resultados foi feita por cromatografia a gás acoplada ao espectrômetro de 
massa.   
Objetivo: O trabalho tem como objetivo utilizar a técnica de cromatografia em camada delgada 
com o uso da fase estacionária modificada com prata para identificação do THC, CND e CNB, os 
três principais canabinóides encontrados na planta cannabis sativa. 
Materiais e Métodos: O material apreendido foi amostrado, extraído com etanol e analisado por 
cromatografia em camada delgada de sílica gel  impregnada com solução de nitrato de prata a 10 
% (m/m). Posteriormente as placas foram reveladas com solução sal fast blue e vapores de 
amônia. Os resultados foram comparados com os padrões analíticos de THC, CNB e CND. Além 
disso, as manchas foram submetidas a extração com metanol e o extrato gerado analisado por 
Cromatografia Gasosa/Espetrometria de Massa. 
Resultados e Discussão: Ocorreu uma melhor separação entre os três principais canabinóides 
encontrados na planta cannabis sativa quando comparada com aquela obtida pelas técnicas 
recomendadas da UNODC. Os fatores de retenção (Rf) para o CND, THC e CNB no novo sistema 
foram, respectivamente, 0,20; 0,42 e 0,52. Após extração das manchas com metanol o 
cromatograma e o espectro de massa indicaram não ocorrer coeluição dos outros canabinóides 
com o THC. 
Conclusão: O sistema testado com cromatoplacas argentinizadas é adequado para a análise 
toxicológica da planta cannabis sativa, uma vez que se mostrou efetivo na separação e na 
detecção dos compostos THC, CNB e CND.   
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Introdução:  Os anfíbios são os vertebrados mais sensíveis aos efeitos tóxicos do agroquímico 
glifosato, atualmente o herbicida mais utilizado no Brasil e no mundo. Anfíbios são de particular 
importância devido à alta sensibilidade a muitos pesticidas e a possível correlação entre o uso de 
agroquímicos e o declínio de suas populações. Neste estudo testamos a influência do glifosato em 
girinos da rã chorona Physalaemus gracilis, espécie comum no sul do Brasil, Uruguai e Argentina 
e que se reproduz em ambientes comumente contaminados por agroquímicos.  
Objetivo : Nosso objetivo foi avaliar a ocorrência de alterações morfológicas em girinos de 
Physalaemus gracilis após a exposição sub-letal a glifosato. 
Materiais e Métodos : Foi testado o agroquímico a base de glifosato, na formulação comercial 
Glyphotal, 360 g/L de ácido equivalente (ae). Os girinos foram coletados na natureza e 
aclimatados por uma semana. Os testes foram realizados entre os estágios 30 e 39 de Gosner, 
em densidade de 1 girino por litro, em aquários de 10 litros, por sete dias. Foram colocadas doses 
sub-letais de glifosato nas concentrações de 0,8, 1,4 e 2,0 ml ae/L, com controle. Todos os testes 
foram realizados em triplicata e com observações a cada 12 horas. Ao final dos testes os girinos 
foram eutanasiados por anestesia. Cada indivíduo foi examinado em estereomicroscópio de alta 
resolução, para detecção ou não de alterações morfológicas. 
Resultados e Discussão: Dos 120 girinos examinados, 31 apresentaram alterações morfológicas 
(34,4% dos 90 expostos). No tratamento 1 (0,8 ml ae/L) foram 12 casos (40%), no tratamento 2 
(1,4 ml ae/L), foram 10 (33,3%) e no tratamento 3 (2,0 ml ae/L), 9 (30%). Nos 30 indivíduos do 
controle não foram observadas alterações. As alterações morfológicas identificadas foram: perda 
da ponta da cauda (n=11); inchaço da papila labial (9); inchaço na parte anterior (4); parte anterior 
avermelhada (2) e rompimento intestinal (1). A perda da ponta da cauda indica comportamento de 
stress. Três categorias de má formação foram detectadas: falta de braço (1), deformação na 
cauda (2) e no olho (1). O período de sete dias foi suficiente para determinar alterações 
morfológicas, indicando que, mesmo em baixas doses o glifosato, apresenta toxicidade para P. 
gracilis.  
Conclusão:  Essas alterações prejudicam a sobrevivência, aptidão e fertilidade dos adultos e 
podem influenciar na abundância das populações. Este estudo é o primeiro passo para avaliar a 
ação de baixas doses de glifosato sobre a anurofauna brasileira, mas já demonstra a sensibilidade 
de P. gracilis a este agroquímico. Mais estudos podem comprovar a toxicidade do glifosato e o 
quanto essas alterações podem ser significativas no ciclo de vida desta espécie. 
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Introdução: Os Benzodiazepínicos (BZD) são uma das classes de medicamentos mais 
consumidas mundialmente e sua utilização deve ser norteada pela administração das menores 
doses terapêuticas e pelo menor período de tempo possível devido aos riscos de dependência e 
abuso1. Diante disso se faz necessário o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes para 
mensurar as concentrações plasmáticas dos fármacos e observar a sua efetividade e sua 
segurança. Para isso será utilizada uma técnica de polímeros de impressão molecular restritos a 
ligação com macromoléculas (RAM – MIP).  Os RAM-MIPs, são polímeros sintetizados pelos 
métodos tradicionais e posteriormente revestidos com uma camada hidrofílica que elimina as 
macromoléculas das amostras eliminando a etapa de preparo de amostras2. 
Objetivo: Sintetizar RAM-MIP para um grupo terapêutico (benzodiazepínicos) com a finalidade de 
utilização para a monitorização terapêutica, eliminando o preparo de amostras. 
Materiais e Métodos: O MIP foi sintetizado utilizando-se diazepam como molécula-modelo, ácido 
metacrílico como monômero funcional, etileno glicol dimetacrilato como agente de ligação 
cruzada, azobisisobutironitrila como iniciador radicalar e HEMA e GDMA como comonômeros 
hidrofílicos. Após a síntese o polímero foi embalado em uma coluna e revestido para a formação 
do RAM-MIP. Foram otimizadas as melhores condições de extração e eluição do analíto na coluna 
RAM-MIP, para utilização do sistema de column switching. Sendo assim, 150µL de plasma foram 
injetados e após interação com o RAM-MIP seguiram para coluna cromatográfica, foram 
separados e detectados em UV. 
Resultados e Discussão: O RAM-MIP se mostrou eficiente em eliminar interferentes das 
amostras de plasma, sem preparo prévio da amostra. Além disso, o material sintetizado pode ser 
utilizado em 100 corridas cromatográficas, tornando este aplicado a monitorização terapêutica de 
pacientes em uso de benzodiazepínicos, sem preparo de amostra. 
Conclusão: O RAM-MIP sintetizado pode ser empregado em monitorização terapêutica, 
eliminando a etapa de preparo de amostras, diminuindo o tempo total de processamento. 
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Introdução: O clomazone é um herbicida do Grupo da Isoxazolidinona, pertence a Classe 
Toxicológica III e tem  aplicação autorizada pelo MAPA como herbicida para pré-emergência de 
ervas infestantes. É usado em diversas culturas (algodão/batata/cana-de-açúcar/fumo/mandioca/ 
melão/milho/pimentão/soja) através de pulverização aérea. Atualmente, uma das grandes 
preocupações se refere à contaminação da água potável das regiões destas culturas. A 
agricultura é uma importante fonte de contaminação. A lavoura de arroz constitui atividade de alto 
potencial poluidor, pois a irrigação aumenta a possibilidade de transporte de agrotóxicos, via água 
da chuva & drenagem para mananciais hídricos e via lixiviação para os aquíferos. A ingestão 
diária aceitável de clomazone é 40 µg/Kg p.c. e o limite máximo de resíduo (LMR) 100 µg/Kg para 
arroz.  
Objetivo: Esse trabalho visa avaliar a presença do clomazone em águas provenientes do cultivo 
de arroz irrigado, de rio e da piscicultura do município de Paulo Lopes, SC. 
Materiais e Métodos: As amostras foram coletadas em diferentes pontos ao longo do curso de 
água, de agosto a novembro de 2011, congeladas e encaminhadas ao laboratório. Foram 
analisadas doze amostras e a metodologia utilizada foi a descrita por ZANELLA et al. (2002) com 
extração e limpeza por fase sólida C18 e quantificação por cromatografia liquida com detector de 
UV (λ:220 nm), coluna C18 e fase móvel metanol:água (65:35 - ajuste a pH 4 com ácido fosfórico). 
Resultados e Discussão: Na validação do método, os limites de detecção e de quantificação 
(LOQ) foram 0,177 e 0,537 µg/L, respectivamente, recuperação de 95% e r² de 0,99. Do total de 
amostras analisadas, 67% apresentavam níveis de clomazone acima do LOQ, sendo que 
variaram entre 0,537 a 24,474 µg/L. As amostras de águas, provenientes do rio, apresentaram 
níveis que variaram durante o período de coleta entre 0,938 e 6,929 µg/L. Já nas de piscicultura, 
os níveis estavam abaixo do LOD. A água de rizocultura apresentou o nível mais elevado do 
produto de 24,474 µg/L.  
Conclusão: A produção de peixes através da piscicultura promete crescer com o aumento da 
população, bem como da divulgação das vantagens desse alimento. Portanto é importante a 
qualidade da água utilizada. Ao mesmo tempo, a água de irrigação, contendo resíduos de 
agrotóxicos pode levar a contaminação aos rios e a população. Quanto ao arroz por ser um 
produto de consumo diário, há a necessidade de seu monitoramento, para reduzir a exposição da 
população a esse contaminante. Ainda não existe limite desse composto estabelecidos para água, 
independente de sua origem (de rio, de irrigação ou limpeza do arroz).  
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Introdução: Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HPAs) são compostos orgânicos 
constituídos apenas de carbono e hidrogênio, com dois ou mais anéis aromáticos condensados. 
Geralmente são formados durante a combustão incompleta da matéria orgânica. São introduzidos 
no meio ambiente e em alimentos por meio de poluição, por processos que fazem uso de alta 
temperatura. Muitos dos HPAs são considerados genotóxicos e/ou cancerígenos, dependendo 
das suas estruturas moleculares. Ração animal e pasto são a principal via de incorporação de 
HPAs na dieta dos ruminantes, além do solo. Entre os grupos estabelecido na legislação da 
Comunidade Europeia (EC 835/2011), apenas um grupo está relacionado ao leite em pó e 
corresponde ao de produtos infantis com um valor máximo de 1 µg/kg (∑4 HPAs).  
Objetivo: Avaliar a presença de 15 HPAs: acenafteno (ACE), acenaftileno (ACY), antraceno (AN), 
benzo(a)antraceno (BaA), benzo(a)pireno (BaP), benzo(b)fluoranteno (Bbf), benzo(g,h,i)perileno 
(BPe), benzo(k)fluorateno (Bkf), criseno (Chry), dibenzo(a,h)antraceno (dBAn), fenantreno 
(PHEN), fluoranteno (FLUR), fluoreno (FL), indeno(1,2,3-cd)pireno (IcdP), pireno (PY),  em leites 
em pó produzidos e comercializado na Argentina e Brasil. 
Materiais e Métodos: Foram coletadas amostras de leite em pó (integral, desnatado e formula 
infantil) randomicamente de supermercados na Argentina (21) e Brasil (10) (sendo 2 produzidas 
na Argentina). A quantificação de HPAs foi por extração com hexano, limpeza através de coluna 
de sílica, e quantificação por LC/FLD e DAD (Salgueiro et al., 2009).  
Resultados e Discussão: A soma dos HPAs analisados variou entre 11,8 a 78,4 µg/kg. O PHEN 
foi o que apresentou maiores níveis (média: 24,7 µg/kg). A amostra com maior valor de BaP 
(utilizado como valor de referencia) foi 0,57 µg/kg (mediana: 0,042 µg/kg). Os LOQs variaram de 
0,0014 (Bkf) a 1 (ACE) µg/kg para os quantificados por FLD e 16,4 µg/kg para ACY (único 
quantificado por UV). A recuperação entre 79-105% e o menor r² 0,991. O ACY não foi encontrado 
em nenhuma amostra possivelmente devido à detecção por UV com LOQ elevado. 
Conclusão: Não foi observada diferença significativa para os HPAs individuais e/ou soma deles 
entre os leites em pó dos diferentes países. Todas as amostras estavam abaixo do limite para o 
BaP, mas 65% do leite em pó não cumpre os limites da União Europeia para ∑4 HPAs (BaP, 
Chry, BaA, Bbf). Cabe salientar que o Brasil importa leite em pó da Argentina e que as amostras 
Argentinas comercializadas no Brasil também apresentaram contaminação. 
 
 
Agradecimentos: O apoio da CAPES (PPCP 011/2011) e SPU & CIC, do Brasil e Argentina, 
respectivamente ao Projeto em qualidade do leite em pó do Mercosul.  
 



BIFENILOS POLICLORADOS EM TAINHAS DO LITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL  
 

Pigatto G.M.1; Granella V.1; Schwanz T.G.1; Mohr S.1; Mozzaquatro J.O.1; Speroni C.S.2;     

Mombach P. I.2; Costabeber I. H.1 

 

1Laboratório de Análises de Poluentes Persistentes (LAPP), Programa de Pós-graduação em 
Ciência e Tecnologia dos Alimentos (PPGCTA), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

Santa Maria, Rio Grande do Sul; 2Laboratório de Piscicultura, Departamento de Zootecnia, 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, Rio Grande do Sul. 

 
Introdução: Bifenilos policlorados (PCBs) são compostos químicos de origem industrial, tóxicos, 
não biodegradáveis, lipofílicos e produzidos até os anos 70, quando foram proibidos. Atualmente, 
são classificados como poluentes orgânicos persistentes (POPs). A principal causa de 
contaminação humana é a ingestão de alimentos contaminados, principalmente alimentos de 
origem animal, sendo os pescados o principal meio de veiculação de congêneres de PCBs até o 
organismo humano. A investigação acerca dos níveis de contaminação por PCBs pode fornecer 
dados de contaminação ambiental de uma determinada região e, consequentemente, sobre a 
qualidade dos pescados disponibilizados para consumo pela população. 
Objetivo: Determinar a possível contaminação por resíduos de 11 congêneres de PCBs em 
amostras de tainhas (Mugil spp.) in natura do litoral do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. 
Materiais e Métodos: Doze amostras de tainhas (Mugil spp.) in natura foram coletadas no litoral 
do estado do Rio Grande do Sul (RS), nos meses de maio e julho de 2012. A extração e 
purificação de 11 congêneres individuais de PCBs foi realizada com a utilização de sílica gel 
acidificada e solventes. A identificação e determinação dos mesmos foi realizada por 
cromatografia gasosa acoplada a um micro detector de captura de elétrons (GC-µECD). Os 
resultados obtidos foram confirmados por cromatógrafo gasoso acoplado à espectrometria de 
massas (GC-MS). Teores de lipídios totais foram determinados por metodologia de Bligh e Dyer. 
Resultados e Discussão: PCBs 28 e 52 não foram detectados. O PCB 153 foi o mais frequente 
(91,66%) nas amostras analisadas. A quantificação dos compostos em estudo indicou que as 
amostras estavam contaminadas por congêneres de PCBs no seguinte ranking de suas 
respectivas concentrações médias, expressas em ng/g de gordura: PCB 138 (176,10 ng/g) > PCB 
153 (158,69 ng/g) > PCB 180 (80,72 ng/g) > PCB 118 (43,40ng/g) > PCB 101 (37,69 ng/g) > PCB 
77 (7,41 ng/g) > PCBs 81 (6,03 ng/g) > PCB 126 (4,09 ng/g) > PCB 169 (1,74 ng/g). A maior 
contaminação pelos congêneres dos PCBs 138, 153 e 180 está de acordo com dados apontados 
por outros autores que relataram a detecção das maiores concentrações para esses mesmos 
congêneres em peixes de diferentes espécies e de diferentes regiões do mundo. Confirmou-se a 
contaminação ambiental na região de coleta pelos congêneres mais clorados, os quais são os 
mais persistentes.  
Conclusão: Verificou-se a contaminação de tainhas in natura do litoral do Rio Grande do Sul por 
9 congêneres de PCBs. Sugere-se a consideração dos dados obtidos como indicativos da 
contaminação ambiental nessa região, com impactos na qualidade e segurança alimentar dos 
pescados de consumo, bem como a necessidade de adequação da legislação brasileira sobre o 
tema.   
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Introdução: O uso e o tráfico de drogas psicotrópicas representam uma dificuldade para a 
sociedade, configurando-se como um entrave para a Saúde e a Segurança Pública. Segundo 
dados do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, 19,4% dos entrevistados 
em estudo relataram ter consumido drogas (exceto tabaco e álcool)1. López-Muñoz explicita em 
sua pesquisa que mais de 80% dos dependentes de drogas nas grandes cidades cometem algum 
tipo de delito2. Neste sentido, a Legislação e as Políticas Públicas Antidrogas vem sendo 
atualizadas para melhor enfrentar esta realidade, porém, a incidência dos crimes relacionados a 
drogas está em constante crescimento. 
Objetivo: Descrever o perfil das apreensões encaminhadas para a Perícia Oficial de Blumenau 
(PO/BNU). 
Materiais e métodos: Esta pesquisa se trata de estudo descritivo, retrospectivo e com 
delineamento transversal, sobre as apreensões de drogas ilícitas, encaminhadas para a PO/BNU, 
de janeiro de 2011 a setembro de 2012. A partir do protocolo de registro e do relatório da base de 
dados SiRSAELP, utilizados para o gerenciamento das ocorrências, foram coletadas as seguintes 
informações: número de casos, natureza da substância (maconha, cocaína e crack) e tipo de 
delito (uso e tráfico). 
Resultados e discussão: De janeiro a setembro de 2011, o número de perícias solicitadas a 
PO/BNU correspondeu a 488 requisições e, no mesmo período de 2012, a 874, um aumento de 
75%, relacionado, principalmente, à maior apreensão com usuários. O percentual de casos de 
acordo com a natureza da substância encaminhada para perícia, em 2011, correspondeu a 49% 
de maconha, 33% de crack e 18% de cocaína. O mesmo parâmetro não apresentou variação 
percentual considerável no ano de 2012 – 51%, 30% e 19%, respectivamente. Nos casos 
associados ao crime de tráfico (27%), a droga mais frequente foi o crack e, nos relacionados ao 
uso (73%), a maconha. Foi verificado, ainda, que 16,1% dos casos em 2011, bem como 12,6% 
em 2012, tinham como conduzido um menor. De maneira geral, os dados obtidos com a 
realização deste trabalho corroboram com os resultados de estudos nacionais e internacionais. 
Em face deste problema, o caráter impositivo e repressor das Leis Antidrogas, sem considerar as 
perspectivas da sociedade, acaba gerando problemas para cumprir tal legislação, o que reflete no 
aumento do uso e do tráfico. 
Conclusão: Embora haja uma tendência em aumentar a repressão aos traficantes e reduzi-la aos 
usuários, reconhecendo a dependência como uma doença, tal abordagem não é suficiente para 
solver o problema. O foco das ações precisa ser reforçado na educação sobre o uso abusivo e a 
dependência, voltada não apenas aos usuários, mas, também, a toda a sociedade. 
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Introdução: A Piper gaudichaudianum Kunth é uma planta da família Piperaceae, popularmente  
conhecida no Brasil como pariparoba, jaborandi ou iaborandi. É utilizada na medicina popular 
como anti-inflamatório e contra distúrbios hepáticos. Nosso grupo demonstrou que o óleo 
essencial das folhas tem efeitos citotóxicos, genotóxicos e mutagênicos em células de mamífero 
V79, e estes efeitos parecem estar relacionados com a geração de espécies reativas de oxigênio. 
A composição fitoquímica do óleo essencial descreve como principais compostos os terpenos 
trans-nerolidol, β-cariofileno e α-humuleno. Mais recentemente, nosso grupo demonstrou que óleo 
essencial de P. gaudichaudianum e o composto majoritário nerolidol não são mutagênicos, mas 
induzem efeitos citotóxicos significativos em Saccharomyces cerevisiae, que parecem estar 
relacionados à geração de espécies reativas de oxigênio (EROs). Nerolidol e α- humuleno 
induzem citotoxicidade em uma série de linhagens tumorais, incluindo adenocarcinoma renal 
(ACHN) e câncer de mama (MCF7). 
 Objetivo: Avaliar o potencial citotóxico e genotóxico do óleo essencial de Piper gaudichaudianum 
e seus componentes majoritários, nerolidol, α-humuleno e cariofileno, em linhagens de células 
tumorais de mamíferos: HCT116 (carcinoma colorretal), câncer de mama (MCF7) e em células 
não cancerosas (MRC5 - fibroblasto pulmonar). 
Materiais e Métodos: A citotoxicidade foi avaliada por MTT e ensaio de exclusão por azul de 
tripan (TB). O fluoróforo  2 ', 7'-diclorofluoresceína (DCF) foi utilizado para detectar a formação de 
EROs intracelular por citometria de fluxo. Para a condução destas duas avaliações as células 
foram tratadas por 24 horas. 
Resultados e Discussão: Em ambos os ensaios de MTT e de exclusão por TB, o óleo essencial 
de P. gaudichaudianum induziu uma citotoxicidade dose-dependente, com um efeito mais 
pronunciado nas células tumorais HCT-116, enquanto α-humuleno e β-cariofileno mostraram 
efeito citotóxico em todas as linhas de células apenas na concentração mais alta testada. Os 
resultados preliminares indicaram que esta citotoxicidade observada pode estar relacionada à 
geração de EROs, confirmando os resultados previamente publicados pelo nosso grupo. Na etapa 
seguinte, o potencial mitocondrial transmembrana, a fragmentação de DNA, a integridade da 
membrana celular e o tipo de morte celular serão avaliados. 
Conclusão: Estes resultados indicam que os efeitos antitumorais de óleo essencial de P. 
gaudichaudianum estão relacionados com a mistura de terpenos. 
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Introdução: Anualmente são registrados mais de 20.000 acidentes com serpentes 
peçonhentas no Brasil. No Rio Grande do Sul, mais de 90% dos acidentes são causados 
pelo gênero Bothrops, representado principalmente pelas jararacas, jararacas-pintada, 
cruzeiras e cotiaras. O quadro clínico pode ter manifestações locais como edema, dor, 
equimose e flictenas ou sistêmicas como gengivorragia, hematúria micro e macroscópica, 
epistaxe e hematêmese. Podem ocorrer abscessos como consequência da contaminação 
bacteriana na região da picada, frequentemente com sequelas em decorrência da perda 
tecidual.  
Objetivo: identificar as bactérias presentes na cavidade oral de serpentes do gênero 
Bothrops e avaliar a sensibilidade aos agentes microbianos mediante antibiograma. 
Materiais e Métodos: foram realizadas coletas através de swab estéril de vinte serpentes 
do gênero Bothrops, 10 jararacas e 10 jararacas-pintadas, recém chegadas da natureza e 
antes da primeira alimentação em cativeiro. As bactérias foram identificadas mediante 
exame bacteriológico e na sequência realizado antibiograma.  
Resultados e Discussão: Foram isoladas Pseudomonas sp. em 75% das amostras, 
mostrando-se sensível ao Cloranfenicol (11) e ao aminoglicosídeo Gentamicina (7);  
Klebsiella sp. presente em 60% das amostras que foram sensíveis  principalmente ao 
Cloranfenicol (11) e aos aminoglicosídeos Gentamicina/Neomicina e Tobramicina (13); 
Staphylococcus sp. foi isolado em 40% das amostras e mostrou-se  sensível ao 
Cloranfenicol (6 ).  
Conclusão: Em estudo anterior realizado por este mesmo grupo, com B. jararaca, 
B.neuwiedii e B. alternatus, as bactérias mais frequentes foram Enterobacter aerogenes, 
Providencia rettgeri, Streptococcus sp. e Aeromonas sp. sendo sensíveis aos 
antimicrobiamos amoxacilina-clavulanato, doxiciclina e cloranfenicol. Diferente dos 
resultados obtidos na região sudeste (SP) que apontam Streptococcus sp. e Morganela 
morganii como predominantes nos isolados de B. jararaca, neste estudo ocorreu 
predomínio das bactérias Pseudomonas sp. e Klebsiella sp..  Resultados semelhantes 
foram citados em relação ao tratamento proposto pelo Ministério da Saúde demonstrando 
sensibilidade aos antimicrobiamos cloranfenicol e aminoglicosideos no tratamento das 
lesões produzidas por serpentes do gênero Bothrops. No presente estudo as bactérias 
isoladas também se mostraram sensíveis à  Enrofloxacina, antimicrobiano de uso 
veterinário. 
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Introdução: No Brasil são registrados mais de 20.000 acidentes com serpentes peçonhentas 
todos os anos, tendo o gênero Bothrops como responsável por cerca de 90% dos acidentes. O 
quadro clínico é caracterizado por dor, edema, equimose, flictenas, e hemorragias locais e 
sistêmicas. O Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul atendeu, no período de 
2010 até julho de 2013, dois mil novecentos e cinqüenta e três (2953) acidentes causados por 
serpentes deste gênero, representado principalmente pelas jararacas, jararacas-pintada, cruzeiras 
e cotiaras.  
Objetivo: Identificar o agente causador em nível de espécie dos 115 acidentes botrópicos com 
imagens do animal, no período de janeiro de 2010 a 15 de julho de 2013 e relacionar com a área 
de ocorrência natural. 
Materiais e Métodos: O solicitante da área médica, ao ligar para o CIT, descreve o quadro clínico 
e a circunstância do acidente. Em seguida, os plantonistas do Núcleo de Atendimento de Urgência 
(NAU) orientam quanto à conduta e realização de exames e solicitam o envio de imagens do 
animal (quando possível) para confirmação da espécie.  As imagens são identificadas pelos 
técnicos do Núcleo de Toxinas Naturais (NTOX).  
Resultados e Discussão: No período estudado foram identificadas sessenta e sete B. pubescens 
(jararaca-pintada), trinta e três B. jararaca (jararaca), doze B. alternatus (cruzeira) e três B. cotiara 
(cotiara).  A serpente que apresentou distribuição mais ampla, constando em 15 das 19 
Coordenadorias Regionais de Saúde foi a B. pubescens e a serpente encontrada em área mais 
restrita foi a B. cotiara, (6ª CRS e 11ª CRS), resultado esperado, uma vez que este animal 
encontra-se na categoria de vulnerável à extinção. A região com maior número de acidentes 
causados por B. pubescens foi a 14ª, sede no município de Santa Rosa com 18% dos acidentes, 
seguida pela 3ª CRS, região de Pelotas, com 16%. B. jararaca foi responsável por acidentes em 
10 das 19 CRS, sendo que a região de Caxias do Sul (5ª CRS) apresentou maior índice, 33%. 
Conclusão: Com o auxílio da telemedicina (especificamente o uso de imagens) tem sido possível 
a identificação em nível de espécie das serpentes do gênero Bothrops, o que vem possibilitando o 
mapeamento destes animais, contribuindo assim, para os estudos de toxicovigilância no Estado. 
Este conhecimento favorece a implementação de medidas preventivas nos acidentes e fornece 
subsídios para a política de distribuição de soros antivenenos. Além disso, os autores acreditam 
que, num futuro próximo, a possibilidade de correlacionar o quadro clínico (distúrbios de 
coagulação, ocorrência maior ou menor de complicações como necrose, etc.) com cada espécie 
dentro do gênero permitirá condutas terapêuticas customizadas, incluindo anticorpos específicos, 
com melhor prognóstico para os pacientes.    
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Introdução: Os nitratos e nitritos são substâncias oxidantes utilizadas amplamente na 
indústria, sendo responsáveis por grande parte das intoxicações que resultam em 
metemoglobinemia (MetHba). Estes agentes, ao oxidar o íon ferro da hemoglobina, a 
torna incapaz de carrear oxigênio provocando hipóxia tecidual. Por isso, a principal 
manifestação clínica da MetHba é a cianose central. 
Objetivo: Descrever uma série de casos de crianças que apresentaram cianose 
central causada por MetHba devido à ingestão de leite contaminado por produto 
contendo nitratos e nitritos em sua composição, utilizado para higienização e 
manutenção dos equipamentos em que o leite foi processado. 
Materiais e Métodos: Estudo descritivo baseado em 23 casos de MetHba por 
intoxicação alimentar atendidos por telefone em um Centro de Informações 
Toxicológicas. 
Resultados e Discussão: Foram avaliadas 23 crianças cuja mediana de idade foi de 
um ano e três meses com mínima de três meses e máxima de três anos e três meses. 
Além da cianose central, 14 (60,8%) apresentaram outros sintomas associados à 
MetHba (vômitos, sonolência e palidez mucocutânea). Foi dosado MetHb 
(metemoglobina) em 12 pacientes, desses 4 (33,3%) apresentaram MetHba menor 
que 3%; 4 (33,3%) entre 3% e 15%; 3 (25%) entre 15 e 20% e 1 (8,3%) apresentou 
MetHba de 47,8%. O antídoto azul de metileno foi administrado a três pacientes 
(13,04%). Todas as crianças avaliadas tiveram boa evolução. As manifestações 
clínicas da MetHba são reflexos da diminuição da capacidade carreadora de O2 e têm 
como substrato a hipóxia tecidual. Os lactentes são mais suscetíveis à intoxicação, por 
apresentarem sistemas enzimáticos imaturos, levando à formação de MetHb numa 
velocidade acima da capacidade de redução. Em geral, MetHb entre 3 e 15% resulta 
somente em cianose. De 15 a 20% encontra-se sangue marrom “cor de chocolate” e 
cianose central que não responde à administração de O2 suplementar e é 
desproporcional aos discretos sintomas gerais. De 20 a 50%, ocasiona dispnéia, 
cefaléia, fadiga, vertigem e síncope. De 50 a 70%, convulsões, choque, arritmias e 
coma. MetHb acima de 70% costuma ser fatal. Se MetHb for inferior a 30%, 
geralmente, há resolução espontânea em 24 a 72h. O uso de antídoto específico, o 
azul de metileno a 1%, deve ser reservado a casos fortemente sintomáticos e/ou 
naqueles com MtHb superior a 30%.  
Conclusão: A MetHba é uma condição potencialmente grave, sendo a intoxicação por 
nitratos e nitritos uma de suas causas mais comuns. Considerando a importância dos 
nitratos e nitritos na indústria, um controle rígido do seu uso deve ser realizado. O 
diagnóstico precoce da MetHba permite que as condutas necessárias sejam 
administradas imediatamente, evitando evolução desfavorável. 
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Introduction: Because it is a highly toxic metal, it is necessary to examine the body burden of 
lead and obtain information about main sources of exposure in the different human populations. 

Data on background levels of lead in general population from the North of Brazil are lacking. 

Objective: To determine the reference value of blood lead levels in adult population of Rio 
Branco, capital city of Acre State, Western Brazilian Amazon, and to explore sociodemographic 

and lifestyle factors influencing lead exposure levels. 

Methods: A cross-sectional study was conducted on 1193 adult blood donors residing in Rio 
Branco. Information on characteristics of participants was obtained through questionnaires. Blood 

lead concentrations were determined by atomic spectrometry. Association between lead levels 

and variables potentially influencing lead exposure was examined by linear regression analysis. 

Reference values of blood lead were calculated as the upper limit of the 95% confidence interval 
of the 95th percentile. 

Results: Reference values of blood lead were 109.54 µg/l for men, 70.70 µg/l for women, 88.89 

µg/l for younger individuals (18-29 yrs), 115.27 µg/l for older ones (≥30 yrs), 94.18 µg/l for non-
smokers and 164.49 µg/l for smokers. Factors found to significantly contribute to blood lead levels 

were gender, age, skin color, education, income, smoking, manioc flour consumption, vitamin 

intake, origin of water used at home, and practicing any activity related with paints, ceramics, 

pottery, fishing or firearms. 

Discussion and Conclusion: In general, blood lead levels in male and female blood donors from 

Rio Branco were higher than those described in other adult populations in Brazil and elsewhere. 

Prevention of exposure of this population to local sources of lead needs to be addressed.   
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Introdução: Os agrotóxicos da classe dos organofosforados apresentam consideráveis níveis de 
toxicidade, embora sua decomposição seja relativamente rápida após a aplicação. Por atuarem 
como inibidores enzimáticos, são utilizados como indicadores de exposição ambiental e 
ocupacional. O uso indiscriminado, sugere uma população ambientalmente exposta, tornando-se 
necessário, o conhecimento destes níveis e até que ponto são ou não prejudiciais à população. 
No Brasil, valores de referência para organofosforados e agrotóxicos de outras classes químicas 
são definidos para alimentos e água potável. Contudo, não existem valores de referência para  
trabalhadores expostos a esses agrotóxicos tão pouco para população não exposta 
ocupacionalmente, sendo necessário o conhecimento do perfil de exposição da população para 
orientação específica. 

Objetivo: O objetivo deste trabalho é desenvolver um método analítico adequado para a 
avaliação de agrotóxicos organofosforados em urina, através de dois de seus metabólitos, para 
que o mesmo possa ser utilizado na avaliação de população exposta ambientalmente, tornando-
se possível o estabelecimento de valores de referência. 
Materiais e Métodos: A metodologia empregada baseou-se na metodologia de Olsson 
modificada que consiste na extração dos metabólitos da urina através da precipitação de 
proteínas e posterior extração em fase sólida. As condições cromatográficas consistiram numa 
eluição isocrática de 36% de acetonitrila em ácido acético 0,1%, em coluna a base de sílica com 
fenil, com diâmetro de partícula de 5µm, tamanho de 4,6mm de diâmetro interno e 100mm de 
comprimento. O fluxo foi de 0,5mL/min, volume de injeção de 10 µL e temperatura do forno de 
35ºC. As condições no espectrômetro de massas foram otimizadas para cada analito, mas as 
condições que melhor funcionaram para todos os analitos simultaneamente foram capilar a 450ºC, 
voltagem corona a 20kV e o gás para nebulização a 50psi.  
Resultados e Discussão: Foram analisados os metabólitos Dietilfosfato e Dimetilfosfato. O 
desempenho foi satisfatório, a partir da otimização e validação do método.  A recuperação ficou na 
faixa de 81 a 110%, linearidade testada na faixa de 0,05 a 5 ng.mL-1, e limites de detecção na 
faixa de 0,1 a 0,2 ng.mL-1 e quantificação na faixa de 0,5 a 0,7 ng.mL-1. Além destes parâmetros o 
método mostrou-se repetitivo e com aceitável precisão. 
Conclusão: O método desenvolvido mostrou-se aplicável a concentrações baixas dos metabólitos 
de organofosforados em urina e deverá posteriormente ser utilizado como ferramenta para a 
avaliação de uma população ambientalmente exposta a essa classe de agrotóxicos. 
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Introdução: A N,N-dimetiltriptamina (DMT) é um composto indólico substituído que está presente 
em plantas como a Mimosa hostilis e a Psichotria viridis, podendo ser extraída das mesmas ou 
sintetizada e que possui propriedades alucinógenas. No Brasil, seitas como a União do Vegetal e 
Santo Daime empregam, licitamente, o chá da Psichotria viridis em conjunto com a Banisteriopsis 
caapi na prática do culto religioso. Contudo, mesmo que ainda pouco frequente, o uso da 
substância isolada e para fins recreacionais é proscrito no país, e como qualquer outra droga 
ilícita ou nova, seu emprego e comércio é monitorado pelos órgãos de segurança pública. Durante 
uma investigação de tráfico de drogas por grupo especializado em venda de LSD, a Polícia Civil 
do RS interceptou o envio de um pó de coloração alaranjada, inicialmente tido como heroína, pelo 
correio e o remeteu à perícia para confirmação ou identificação. 

Objetivo: O presente trabalho pericial teve como objetivo a identificação de uma “nova” droga que 
estava sendo enviada de São Paulo para venda no RS pelo correio, dentro dos critérios mínimos 
recomendados pelos órgãos forenses internacionais. 
Materiais e Métodos: O material encaminhado foi amostrado, solubilizado em metanol, analisado 
por Cromatografia em Camada Delagada (CCD) e comparado com padrões das principais drogas 
psicotrópicas, após revelação com agentes cromogênicos específicos. Posteriormente, o material 
foi analisado por Cromatografia Gasosa/ Espectrometria de Massa (CG/EM), Espectroscopia na 
Região do Infravermelho pela técnica de Refletância Atenuada Total (ERIV-RAT) e Ressonância 
Magnética Nuclear de Próton (RMN-H). 
Resultados e Discussão: Os resultados da triagem toxicológica por CCD foram incompatíveis 
com a presença das drogas psicotrópicas testadas, entre elas a Heroína. Contudo, após 
identificação e caracterização do pó por CG/EM, ERIV-RAT e RMN-H, os espectros obtidos foram 
coerentes com os do DMT.  
Conclusão: A constatação da presença de DMT no material apreendido foi possível utilizando-se 
quatro técnicas analíticas não correlacionadas, seguindo os critérios de identificação da Scientific 
Working Group for the Analysis of Seized Drugs (SWDRUGS). Os achados deste trabalho 
confirmam a presença do tráfico de nova droga ilícita, além das usuais, via correio, comprovando 
o primeiro caso de apreensão desta droga no estado do RS. 
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Introdução:  O “1080” é o nome comercial de um potente rodenticida cujo princípio ativo é o 
Monofluoracetato de Sódio. Devido a sua alta toxicidade (DL50 de 0.5 – 2 mg/Kg para seres 
humanos), produtos a base deste sal são proibidos no Brasil, conforme a RDC 326/2005 da 
ANVISA, e em vários outros países. No Estado do RS, o uso destes venenos não foi constatado 
pela polícia/ perícia até 2009, quando ocorreram as primeiras suspeitas de seu emprego, através 
da venda do veneno “INSET CARBOFURAN” cujo princípio ativo seria, em tese, o Carbofuran, 
mas que não o continha. No caso abordado, um indivíduo de 40 anos foi encontrado caído em via 
pública sem causa mortis aparente. Após necropsia, o conteúdo estomacal da vítima foi 
encaminhado para análise toxicológica, bem como um frasco etiquetado como “VENENO” e 
contendo um pó arroxeado, achado no bolso de sua calça.  
Objetivo:  O trabalho pericial teve como objetivo a verificação da presença de veneno e sua 
identificação no frasco encontrado na veste da vítima e em seu conteúdo estomacal, visando ao 
esclarecimento de sua causa mortis.  
Materiais e Métodos: Os materiais recebidos foram amostrados, suspensos em água destilada e 
extraídos com solventes. Os extratos orgânicos foram secos, filtrados e evaporados a temperatura 
ambiente. Os resíduos obtidos foram submetidos à triagem toxicológica para venenos por 
Cromatografia em Camada Delgada (CCD). Adicionalmente, uma solução aquosa do pó e uma 
alíquota do conteúdo estomacal foram testadas para presença de Salitre e o pó foi diretamente 
analisado por Espectroscopia na Região do Infravermelho pela técnica de Refletância Atenuada 
Total (ERIV-RAT). A derivatização das amostras foi realizada após evaporação das mesmas à 
pressão reduzida e esterificação com etanol, em meio ácido. A análise dos derivados foi feita em 
um Cromatógrafo Gasoso com Detector de Massa (CG-EM) e amostragem por headspace.  
Resultados e Discussão:  Os resultados da triagem toxicológica foram negativos para os 
venenos rotineiramente testados. Contudo, o espectro de IV do pó foi coerente com o do 
Monofluoracetato de Sódio. Este, por ser altamente solúvel em água e possuir um ponto de 
ebulição elevado, não foi constatado pela metodologia usual, mas pôde ser detectado 
indiretamente pela formação de seu derivado, o éster monofluoracetato de etila, caracterizado 
pelo espectro de massa e pelo tempo de retenção na CG-EM. Os mesmos resultados foram 
observados com a amostra referente ao conteúdo estomacal da vítima.  
Conclusão: Os resultados obtidos permitiram a constatação do primeiro caso de envenenamento 
por Monofluoracetato de Sódio no do Estado do RS, bem como do comércio ilícito deste veneno. 
A análise foi possível utilizando-se a ERIV-RAT e a CG-EM, após esterificação do material e 
amostragem por headspace. 
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Introdução: Espécies de Astragalus e Oxytropis spp. são encontradas em toda a América do 
Norte, em especial no Centro-Oeste dos Estados Unidos. A maioria delas é usada como 
forrageira, mas algumas podem ser tóxicas. O princípio tóxico encontrado nestas plantas é a 
swainsonina, um alcalóide, que causa inibição das manosidades, resultando em acúmulo de 
oligossacarídeos e glicoproteínas, causando vacuolização citoplasmática e perda de função 
celular, afetando múltiplos sistemas do organismo como reprodutivo, nervoso, endócrino e 
imunológico1. 
Objetivo: Avaliar os efeitos histopatológicos da intoxicação por Astragalus lentiginosus em 
cabras. 
Materiais e Métodos: A intoxicação foi feita com amostras de Astragalus lentiginosus colhidas em 
Saint Johns, Arizona, Estados Unidos, contendo 0,17% de swainsonina. Foram utilizadas cinco 
cabras que receberam 4mg de suainsonina/kg PV, por gavagem, durante 14 dias, iniciando o 
tratamento dez dias antes da cobertura (o cio foi induzido artificialmente). Os animais foram 
submetidos à eutanásia e colhidos fragmentos de tecidos para análise histopatológica de rotina. O 
experimento foi aprovado pelo comitê de ética Institutional Animal Care and Use Committee por 
meio do protocolo número 1290. 
Resultados e Discussão: Todos os animais apresentaram lesões semelhantes. Nos pulmões 
houve quadro de pneumonia intersticial granulomatosa. No fígado degeneração micro e macro 
vacuolar na zona 3 de intensidade discreta a moderada. Nos rins degeneração tubular 
(vacuolização) discreta difusa. No pâncreas extensas áreas de necrose e esteato necrose. No 
coração de dois animais congestão discreta e micro infiltrado mononuclear discreto. No baço de 
dois animais hiperplasia macrofágica e macrófagos com vacuolização citoplasmática e em um 
congestão difusa moderada. No linfonodo mesentérico hiperplasia macrofágica e presença de 
macrófagos espumosos. Um animal apresentou hiperplasia e hipertrofia da tireoide. Três animais 
apresentaram útero em anestro e dois com hiperplasia glandular e hiperemia (próximo ao cio). No 
ovário presença de corpo lúteo e folículos primários, secundários e terciários. Bexiga e glândula 
adrenal apresentaram-se normais em todos os animais. Estes achados histopatológicos foram 
compatíveis com quadros de doença de depósito lisossomal. A intoxicação de cabras por 
Astragalus lentiginosus causa diminuição da função hepática2, assim como cabras intoxicadas por 
espécies de Ipomea que contenham suainsonina apresentam vacuolização de células do fígado, 
pâncreas, rim e tireoide3. A intoxicação por suainsonina leva a perda de função evoluindo para a 
morte celular, consequentemente causando prejuízos à pecuária. 
Conclusão: A intoxicação por Astragalus lentiginosus leva à vacuolização citoplasmática 
característica de doença de acúmulo lisossomal, causando perda de função e morte celular em 
diferentes sistemas do organismo de cabras. 
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Introduction: Fluxapyroxad (CAS No.907204-31-3) is a broad spectrum fungicide used in crop 
protection.In an OECD 453 2-year rat study employing dietary dose levels up to 3000 ppm, 
fluxapyroxad induced liver tumors in HanWistar rats.The hypothesized non-genotoxic mode of 
action (MoA) of liver tumor formation is similar to that of the prototypic mitogenic tumor inducer 
Phenobarbital.This MoA involves induction of cytochrome P450(CYP)enzymes, cell proliferation 
and hepatocellular hypertrophy, leading to hepatocellular tumor formation. 
Objective: Evaluate the weight of evidence to support the hypothesized mitogenic MoA for liver 
tumor development by fluxapyroxad according to the framework developed by the International 
Program on Chemical Safety (Sonich-Mullin et al.,2001) and described in the US EPA Guidelines 
for Carcinogen Risk Assessment (2005). 
Materials and Methods: Mechanistic studies investigating CYP enzyme induction and cell 
proliferation were conducted at the concentrations used in the long term study including the 
reversibility of effects. Rats were fed fluxapyroxad for 2 weeks and total CYP content and induction 
of specific CYP forms was investigated in liver microsomes.Hepatocellular cell proliferation was 
determined in rats exposed to fluxapyroxad for various exposure periods up to 91 days by 
quantitative assessment of 5-bromo-2’-deoxyuridine (BrdU)-labeled hepatocytes.  
Results and Discussion: Enzyme induction studies showed dose-related increases in total CYP 
content, and EROD, PROD and BROD activity in both sexes. While EROD increases were 
marginal, PROD and BROD increases were marked, consistent with induction of PB-inducible 
CYP2B isoforms.A dose dependent increase of cell proliferation was observed with maximum 
effects after 3 to 7 days of treatment.Hepatocellular cell proliferation was liver zone-dependent and 
more evident in Zone 3 (centrilobular).The observed effects were reversible within a 28-day 
recovery period. Overall, the effects of fluxapyroxad on enzyme induction and cell proliferation are 
consistent with those described following treatment with PB-like chemicals.  
Conclusions: A mitogenic MoA was clearly demonstrated for rat liver tumors induced by long-term 
fluxapyroxad exposure.The key events in the MoA for tumor development by fluxapyroxad were 
identified,with strong dose-response and temporal associations with tumor development supporting 
a mitogenic MoA with clear thresholds for development of liver tumors in rats.Thus no 
unacceptable risk for applicators, workers and consumers is associated with the use of the 
fungicide fluxapyroxad. 
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Introdução: O suco de uva é uma bebida não alcoólica que pode ser consumida livremente por 
todas as idades. Sabe-se que o suco de uva possui altas concentrações de componentes 
fenólicos que funcionam como agentes antioxidantes, produzindo efeitos benéficos em modelos 
experimentais e em seres humanos. Ao serem comparados com sucos de uva tintos, os sucos de 
uva brancos apresentaram menores concentrações de polifenóis, porém possuem maior atividade 
protetora contra danos gerados pelas espécies reativas. 

Objetivo: O presente estudo teve por objetivo investigar o efeito do tratamento subcrônico com 
sucos de uva Niágara Branca, orgânico e convencional, sobre a atividade da enzima piruvato 
quinase (PQ) em diferentes regiões cerebrais de ratos Wistar adultos submetidos ao modelo 
experimental da encefalopatia hepática.  

Materiais e métodos: O suco de uva Niágara Branca orgânico foi produzido com uvas cultivadas 
sem agrotóxicos, obtidos a partir de Cooperativa Aecia (Antonio Prado, Rio Grande do Sul, RS, 
Brasil) e foi certificado pela Rede de Agroecologia ECOVIDA. O suco de uva Niágara Branca 
convencional, produzido com uvas cultivadas utilizando métodos tradicionais e foi obtido a partir 
Vinícola Perini (Farroupilha, Rio Grande do Sul, RS, Brasil). Períodos de validade foram 
observados, e as mesmas marcas foram usadas para o estudo inteiro. Sucos de uva foram 
fabricados em 2011 por extração, com uma subsequente prensagem, a fim de separar a polpa, e 
em seguida submetido a uma pasteurização (a 85ºC) e imediatamente seguido do 
engarrafamento, a 80ºC. Ratos Wistar de 90 dias (n=6-8/grupo) foram tratados diariamente (uma 
vez ao dia) com suco de uva branco convencional ou orgânico por via oral (gavagem) durante 14 
dias, na dose de 10 μL/g de peso corporal. No 15º dia os ratos receberam o tratamento com 
tetracloreto de carbono (CCl4) em dose única de 3,0 mL/Kg de peso. Imediatamente após a 
eutanásia dos ratos, o córtex cerebral, o hipocampo e o cerebelo foram dissecados para dosagem 
da atividade da PQ. Os resultados foram avaliados por análise de variância (ANOVA) de três vias 
seguida pelo pós-teste de Tukey. 

Resultados: Observou-se que o CCl4 inibiu a atividade da PQ em todas as estruturas cerebrais 
dos ratos. Ambos os sucos de uva brancos, convencional e orgânico, foram capazes de prevenir a 
diminuição da atividade da PQ no hipocampo, no cerebelo e no córtex cerebral dos animais. 
Córtex cerebral- Controle: 1,45±0,41; CCl4: 0,56±0,21; Suco orgânico: 1,16±0,56; Suco 
orgânico+CCl4: 1,40±0,38; Suco convencional: 1,10±0,46; Suco convencional+CCl4: 1,14±0,41; 
Hipocampo- Controle: 2,16±0,77; CCl4: 0,68±0,28; Suco orgânico: 2,04±0,96; Suco orgânico+CCl4: 
1,67±0,31; Suco convencional: 1,51±0,73; Suco convencional+CCl4: 1,33±0,51; Cerebelo- 
Controle:1,01±0,13; CCl4: 0,48±0,12; Suco orgânico: 0,82±0,13; Suco orgânico+CCl4: 0,86±0,13; 
Suco convencional: 0,83±0,21; Suco convencional+CCl4: 0,88±0,27. 

Conclusão: Podemos sugerir que os sucos de uva Niágra Branca, convencional e orgânico, 
preveniram a diminuição da PQ no hipocampo, no cerebelo e no córtex cerebral dos ratos, 
consequentemente estes sucos poderiam reestabelecer a atividade de uma enzima com papel 
fundamental para a liberação da energia no cérebro e para o metabolismo da glicose. 
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Introdução:  O selênio é conhecido por ser um micronutriente essencial que desempenha um 
papel crucial como um componente integral de várias enzimas com propriedades antioxidantes, 
incluindo a glutationa peroxidase. Por outro lado, em doses elevadas ele pode ser tóxico devido a 
sua capacidade de catalisar a oxidação de tióis e gerar espécies reativas. 

Objetivo:  Considerando que os mecanismos que levam a toxicidade organoselênios ainda não 
estão bem esclarecidos o presente estudo investigou o efeito do tratamento agudo com 3-metil-1-
fenil-2-(seleniofenil)oct-2-en-1-ona sobre a atividade da enzima creatina quinase (CQ) em 
diferentes áreas do cérebro e no comportamento no teste do campo aberto de ratos Wistar 
adultos.  

Materiais e Métodos:  Ratos Wistar de 90 dias (n=10/grupo) foram tratados por via intraperitoneal 
com uma dose única do organoselênio (125, 250 ou 500 µg/kg) e após 1 hora da administração do 
composto os animais realizaram o teste de campo aberto onde foram avaliados os 
comportamentos de locomoção, levantar, auto-limpeza e defecar, por um período de 5 minutos 
por um avaliador treinado. Imediatamente depois que eles foram eutanasiados e o córtex cerebral, 
hipocampo e cerebelo foram dissecados para dosagem da atividade da CQ. Os resultados foram 
avaliados por análise de variância (ANOVA) de uma via seguido pelo pós-teste de Tukey. 

Resultados e Discussão: Nossos resultados mostraram que a dose de 500 µg/kg do 
organoselênio provocou um aumento da locomoção (Controle: 24,4±19,69; 500 µg/kg: 
55,5±20,42) e do levantar (Controle: 11,1±5,13; 500 µg/kg: 18,8±7,88) no teste do campo aberto 
(p<0,05). Além disso, o organoselênio inibiu a atividade da CQ somente no córtex cerebral 
(Controle: 14,3±2.11; 500 µg/kg: 9,58±1.86), sem alterar a atividade desta enzima no hipocampo e 
no cerebelo dos ratos (p<0,05). 

Conclusão:  Portanto, o organoselênio causa alterações no comportamento motor e na 
homeostase energética de ratos tratados agudamente com este organoselênio, reforçando a 
hipótese de que este composto é potencialmente tóxico para o cérebro de ratos.  

Apoio financeiro: CNPq e FAPERGS.  
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������ !"�#�A� Amazônia� Brasileira� é� um� bioma� com� importante� carga� de�mercúrio� (Hg)�
ambiental.�O�solo�amazônico,� rico�em�Hg,�preocupa�as�autoridades�da�Saúde�e�Ambiente�
devido� ao�metilmercúrio� (meHg)� ser� neurotóxico� e� atravessar� a� barreira� placentária� com�
consequências� irreversíveis� para� o� desenvolvimento� da� criança.� O� desmatamento,�
queimadas�e�erosão�do�solo,�além�do�passivo�deixado�pela�atividade�garimpeira�de�ouro,�
são�as�principais�fontes�de�Hg�natural�e�antropogênico,�e�todas�estas�fontes�influenciam�na�
liberação� de� Hg� para� os� corpos� hídricos� da� região.� As� recentes� obras� de� construção� do�
complexo� hidroelétrico� de� Jirau� e� Santo� Antônio� e� seus� reservatórios� no� Rio� Madeira,�
poderão�mobilizar�o�metal�do�leito�do�rio�e�solos�da�região,�acarretando�um�incremento�da�
carga�de�Hg�atual,�disponibilizando�o�meHg�para�a�cadeia�trófica�(biomagnificação),�a�partir�
de� reações�microbiológicas�e�químicas,� que� levarão�a� formação�de�meHg.�No�homem,�o�
SNC�é�o�principal�órgão�atingido�pelo�meHg,�e�os�sintomas�clínicos�são�dose<dependente.�A�
neurotoxicidade� do�meHg�está� relacionada� a� indução� de� fatores� do� estresse� oxidativo.�A�
avaliação� do� níveis� de� estresse� oxidativo� induzido� pela� exposição� ao� meHg� pode� ser�
realizada�com�o�uso�de�biomarcadores,�determinando�a�intensidade�da�exposição�e�o�risco�
à� saúde.� Populações� ribeirinhas� tem� no� pescado� local� seu� principal� alimento� e� este� tem�
elevados�níveis�de�meHg,�sendo�um�fator�de� risco�para�estas�populações,�principalmente�
para� o� desenvolvimento� das� crianças� da� região.� O� projeto� foi� aprovado� pelo� CEP<ENSP�
(protocolo�nº�95/10).�
�$%&�'(�#� Avaliar� a� exposição� humana� ao� mercúrio� em� população� ribeirinha� infantil�
(crianças�e�adolescentes�de�6<16�anos),�devido�ao�consumo�de�peixes�do�rio�Madeira,�com�
elevados� níveis� de� Hg,� utilizando� os� biomarcadores:�Malondialdeído� (MDA),� Grupamento�
Tiol�(Tiol)�e�Glutationa�S<Transferase�(GST).�
�)�&�')'*� &� �+����*#�Amostras� de� sangue� total� de� 200� crianças� e� adolescentes� foram�
coletadas� em� agosto� de� 2012� em� duas� comunidades� ribeirinhas� do� rio� Madeira� e� dois�
bairros,�ambos�na�cidade�de�Porto�Velho�–�RO.�Estas�foram�fracionadas�e�o�soro�obtido�foi�
armazenado�a�<80ºC�até�o�momento�da�análise,�sendo�a�matriz�de�todos�os�biomarcadores.�
Tiol,�GST�e�MDA�foram�analisados�pela�reação�com�substratos�específicos�e�subsequente�
leitura�por�espectrofotometria�no�UV<Vis.��
�&* ,�)��*�&�	'*- **"�#�Os�resultados�preliminares�são�MDA�(n=70):�1,58�±�0,33�MM,�Tiol�
(n=198):� 0,48� ±� 0,11� mM� e� GST� (n=68):� 27,20� ±� 5,12� U/L,� e� estão� dentro� da� faixa� de�
normalidade�para�cada�biomarcador.��
���-, *"�#�Os�biomarcadores�analisados�estão�apresentando�valores�normais.�O�projeto�
ainda�está�em�desenvolvimento�e�estes�resultados�serão�correlacionados�com�a�exposição�
ao�Hg�em�crianças�e�adolescentes�da�região�de�influência�do�rio�Madeira.�
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Introduction: Moringa oleifera Lam. has been successfully used in folk medicine due to its 
analgesic and anti-inflammatory properties. In our research group, a chitin-binding protein from M. 
oleifera seeds, named Mo-CBP4, which exhibits antinociceptive and anti-inflammatory properties, 
was purified.  
Aim: This work aimed to assess whether repeated dose treatment of Mo-CBP4 causes any kind of 
toxicity in preclinical setting as part of the evaluation of its use as a biopharmaceutical drug. 
Material and methods: Animal handling and experimental protocols were registered on the 
Institutional Ethics Committee under number 86/10. This study followed OECD’s Guidelines for test 
of repeated dose 28-day oral toxicity in mice (Guideline 407).  Mo-CBP4 was administered once 
day by gavage for 28 days at doses of 10, 40 and 100 mg/kg, corresponding to 1-, 4- and 10-fold 
the therapeutic dose, respectively. BSA (100 mg/kg) and saline 0.9% were used as controls. 
During the experimental period, general behavior, mortality, body weight and food intake were 
recorded. Hematological, biochemical and urinary parameters and relative organ weights were 
determined at the end of the experiment. 
Results and discussion: Mo-CBP4 treated mice did not show any change in their behavioral 
pattern. The body weight gain in female mice, but not in males, was lower than that in saline group. 
Reduction in food intake was observed in all groups (experimental and control), that could be 
related to stress induced by oral gavage. Concerning the hematological analysis, male mice 
treated with BSA and Mo-CBP4 (40 and 100 mg/kg) showed increased platelet numbers. 
Regarding to the other parameters, no significant variation was observed. 
Conclusion: Based on these results, Mo-CBP4 had a low oral toxicity in mice when repeatedly 
administered, even using a dose 10-fold higher than the therapeutic dose. Further studies should 
be performed in order to ensure the future use of this antinociceptive and anti-inflammatory protein 
as a biopharmaceutical drug. 
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Introdução: O consumo de drogas é apontado como um dos principais fatores de risco 
associados a crimes de homicídio. A literatura discorre sobre a relação drogas e violência, todavia, 
dados esclarecedores correlacionando os resultados de exames toxicológicos e a incidência do 
evento resultante ainda são escassos. Um estudo realizado em São Paulo apontou o álcool como 
a substância comumente associada a homicídios. Em Curitiba (2000), foram constatados 58,9% 
de homicidas e 53,6% de vítimas sob o efeito do álcool no momento do delito. Diante da crescente 
demanda de substâncias proscritas analisadas nos laboratórios de perícia, é iminente que agentes 
psicotrópicos, como a cocaína, surjam como coadjuvantes nos casos de homicídios.   

Objetivo: avaliar a prevalência do uso de drogas em vítimas de homicídio em Joinville e região 
metropolitana e relacioná-la com registros de ocorrências policiais. 
Materiais e Métodos: Realizou-se um levantamento dos homicídios atendidos pelo IML de 
Joinville, de 2010 a 2012, e foram verificados os exames toxicológicos e de dosagem alcoólica. 
Em paralelo, foram avaliados os registros de ocorrências policiais arrolando os indivíduos a uso ou 
tráfico de drogas, através de pesquisa no Sistema Integrado de Segurança Pública de Santa 
Catarina (SISP). 
Resultados e Discussão: Durante o triênio, 298 vítimas de homicídio foram atendidas pelo IML 
de Joinville, com predominância do gênero masculino (89%) e idade média de 32 anos. Em Santa 
Catarina, o screening toxicológico realizado em painéis de imunoensaio cromatográfico 
competitvo-qualitativo em urina, pesquisa as substâncias cocaína, canabinóides, 
benzodiazepínicos, metanfetamina, anfetaminas, MDMA, metadona, opiáceos, barbitúricos, 
antidepressivos tricíclicos, com posterior confirmação por cromatografia gasosa. Do total de 
vítimas, 44% obtiveram resultado positivo para pelo menos uma das substâncias analisadas, 
19,5% resultado negativo, 26,2% ausência de coleta justificada (putrefação, ausência de urina, 
dentre outros), 8,7% ausência de coleta não justificada e 1,6% sem dados localizados. Dentre os 
resultados positivos, o álcool foi a substância predominante (47,4%), seguido da associação álcool 
e cocaína (14,5%), cocaína (13,7%) e THC (12,2%). Ao verificarem-se as ocorrências, 14,4% 
possuíam registros relacionados a drogas e 30,2% por motivos diversos.  
Conclusão: Apesar da relação entre violência e drogas mostrar-se um fenômeno complexo, 
pode-se depreender que o uso de drogas é um fator preponderante em vítimas de homicídio. 
Neste estudo, dos dados válidos, houve prevalência do uso de drogas em 69,3% das vítimas de 
homicídio, sendo a principal delas o álcool, todavia ressalta-se a significativa incidência de drogas 
ilícitas como a cocaína.  
 



AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA EM CAMUNDONGOS DE UMA FRAÇÃO PROTÉICA ISOLADA 
DO LÁTEX DE Plumeria rubra L. 

 
Carmo, LD1, Teixeira, MDA1, Souza, TFG1, Paiva, YTCNP1, Rangel, GFP1, Couto, TS1, Pinheiro, 

RSP1, Marques, LM1, Vasconcelos, ESA2, Ramos, MV2, Alencar, NMNA1 

 

1Laboratório de Farmacologia Bioquímica, Departamento de Fisiologia e Farmacologia, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará  

2Laboratório de Bioquímica e Biologia de Proteínas Vegetais, Departamento de Bioquímica e 
Biologia Molecular, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará  

 
Introdução: Plumeria rubra é uma planta produtora de látex que pertence à família Apocynaceae. 
Essa espécie possui diferentes usos na medicina popular no tratamento de sífilis, febre e como 
purgativo, no entanto inexistem estudos toxicológicos sobre essa planta. 
Objetivo: Esse estudo teve como objetivo avaliar a toxicidade aguda de uma fração protéica 
isolada do látex de Plumeria rubra (PrLP).  
Materiais e Métodos: A manipulação dos animais e os protocolos experimentais foram 
registrados no Comitê de Ética Institucional sob o número 057/2010. Foram usados camundongos 
Swiss machos e fêmeas (n=4), pesando de 20 a 25 gramas, tratados com PrLP nas doses 500 
mg/kg, 1000 mg/kg ou 2000 mg/kg i.p. ou solução salina 0,9%, sendo utilizado o método proposto 
por Brito (1994) modificado. Os parâmetros observados foram evolução ponderal, atividade 
geral,sistema sensorial (irritabilidade, resposta auricular, aperto de cauda, reflexo corneal, 
resposta ao toque) parâmetros psicomotores (reflexo de endireitamento, tônus corporal e força de 
agarrar), sistema nervoso central (presença de tremores, convulsões, ataxia, sedação) e sistema 
nervoso autônomo (micção, defecação). Os animais foram observados nos tempos 15, 30, 60, 
120, 240,480 minutos após administração de PrLP, e diariamente por 14 dias consecutivos. Os 
parâmetros foram avaliados de acordo com escores que variam numa escala de 0 a 4, de acordo 
com o método descrito por Brito (1994). Os resultados foram avaliados através da análise não 
paramétrica Kruskall-Wallis com teste posterior (GraphPadPrism 5.0) e apresentados como 
mediana dos escores. Para todas as análises foi considerado significativo p < 0,05.  
Resultados e Discussão: Não foram alterados parâmetros relacionados ao sistema psicomotor, 
sistema nervoso central e autônomo. Não houve alteração no peso dos animais. A atividade geral 
foi reduzida de forma significativa pela dose de 2000 mg/Kg (escole 1) quando comparada ao 
grupo controle (escore 4). No sistema sensorial, PrLP 2000mg/Kg aumentou (escore 4) a 
irritabilidade quando comparada ao controle (escore 0); PrLP 1000 mg/Kg (escore 3) reduziu de 
forma significativa a resposta auricular quando comparada ao controle (escore 0); a resposta ao 
toque reduziu de forma significativa na dose de 2000mg/Kg (escore 1) em relação ao controle 
(escore 3). Essas alterações podem estar relacionadas com um efeito de sedação e analgesia e 
aumento do grau da emocionalidade. 
Conclusão: PrLP, no modelo de toxicidade aguda em camundongos, demonstrou moderada 
toxicidade quando administrada em altas doses, porém não foi observada mortalidade entre os 
animais. 
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Introdução: A peçonha bruta da serpente Crotalus durissus collilineatus (PCdc) é composta por 
várias substâncias, incluindo crotoxina, giroxina, convulxina e crotamina, sendo que esta última é 
uma miotoxina básica cuja ação biológica leva à indução de paralisia e extensão das patas 
traseiras de camundongos. A crotamina se expressa em diferentes populações de cascavéis de 
maneira não uniforme, sendo que a identificação do tipo de peçonha é importante para a produção 
de soro antiofídico completo1. O uso de camundongos para a identificação da crotamina tem sido 
motivo de discussões, de caráter bioético e técnico (eficiência), de modo que a reavaliação da 
utilização de animais nos experimentos é tendência mundial, na busca por testes alternativos, tais 
como aqueles baseados em eletroforese e cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC).  
Objetivo: Padronizar um método em HPLC-PDA para a identificação da presença da crotamina 
na peçonha de cascavéis, visando diminuir ou substituir a utilização de animais de 
experimentação.  
Materiais e Metodos: A PCdc foi avaliada quanto à presença de crotamina por 3 métodos: teste 
tradicional de letalidade em camundongos (Mus musculus) albinos swiss, machos, 18-22 g (via 
i.p.), eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) e HPLC-PDA (Shimadzu LC-20AT, 
detector SPD-20AV, coluna Vydac C18 (218TP54, 250 mm X 5 mm), fase móvel gradiente 
(10 – 75% acetonitrila acidificada TFA 0,1% em água UP), fluxo 1 mL/min, 70 min,  = 214 
e 280 nm)2. As peçonhas de 50 espécimes de Crotalus durissus collilineatus, mantidos no 
serpentário do CEPB/PUC Goiás, foram obtidas por massagem manual da glândula, fazendo-se a 
coleta de forma individual. Para identificação da banda correspondente à crotamina, nas peçonhas 
dos exemplares de Crotalus durissus collilineatus, realizou-se análise em SDS-PAGE, com amplo 
apoio bibliográfico.  
Resultados e Discussão: No procedimento com camundongos houve 20% de positividade para 
crotamina, 24% de negativo e 56% resultado duvidoso. Com o SDS-PAGE identificou-se a 
crotamina em 26% das amostras, sendo 26% negativo e 48% com resultado duvidoso. Por HPLC-
PDA, evidenciou-se a miotoxina em 86% das amostras, com 14% negativo. 
Conclusão: Os testes conduzidos neste trabalho indicam que a metodologia que utiliza animais 
para identificação da presença de crotamina PCdc pode, seguramente, ser substituída pelo teste 
SDS-PAGE e por HPLC, uma vez que os métodos são reprodutíveis e não sofrem qualquer 
interferência biológica dos animais e, principalmente contribuem para a diminuição do número de 
animais utilizados para testes em laboratório. 
 

1. Peigneur et al. Molecular Pharmacology,  82, 90-96, 2012. 
2. Toyama et al. Biochimica et Biophysica Acta, 1474, 56-60, 2000. 
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Introdução: A peçonha bruta da serpente Crotalus durissus collilineatus (PCdc) do tipo crotamina-
negativa promove sinais e sintomas neurológicos em acidentes com seres humanos e animais, 
sendo descritos analgesia no local da picada, sem a destruição tecidual. A peçonha bruta possui 
elevada toxicidade e é inadequada para eventual desenvolvimento de produto para uso terapêutico, 
havendo incentivo ao fracionamento do mesmo1.  
Objetivo: realizar o fracionamento da peçonha de cascavel, por HPLC preparativo e testar a 
atividade antinociceptiva das frações e a toxicidade aguda de frações ativas.  
Materiais e Métodos: A PCdc foi fracionada em HPLC-PDA preparativo (Shimadzu LC-20AT, 
detector SPD-20AV, coluna Vydac C18 (218TP54, 250 mm X 5 mm), fase móvel gradiente 
(10 – 75% acetonitrila acidificada TFA 0,1% em água UP), fluxo 1 mL/min, 70 min,  = 214 
e 280 nm)2  e as frações foram ressuspensas e aplicadas no sistema de eletroforesepara verificar 
separação dos componentes da peçonha. Em seguida as frações foram testadas quanto à atividade 
antinociceptiva pelo teste de contorção abdominal por ácido acético em camundongos (i.p. e p.o.) 
Para uma das frações, que apresentou elevado efeito antinociceptivo, avaliou-se a toxicidade aguda 
pelo método up and down (OECD 425). 
Resultados e Discussão: No fracionamento da PCdc por HPLC-PDA, obtiveram-se 10 picos (P1-
P10). O SDS-PAGE demonstrou que houve uma boa separação dos componentes desta peçonha. 
Todos os picos foram avaliados quanto à sua capacidade de diminuir as contorções abdominais 
(ácido acético 0,6%), sendo que a única que apresentou o efeito, aparentemente antinociceptivo foi 
a fração 5 (Fr5). Esta fração Fr5 (40 µg/i.p) foi capaz de reduzir em 47% no número de contorções 
(i.p.) e 87% (p.o.), em relação ao controle. A mesma foi submetida a uma nova cromatografia (HPLC 
com coluna de exclusão molecular) para avaliação de sua massa molecular. O valor encontrado foi 
de 37 kDa. A fração Fr5 não apresentou morbidade e nem letalidade no teste toxicidade aguda 
(dose de 1000 g/kg, p.o.), não sendo possível estimar a DL50. 

Conclusão: De acordo com os resultados, pode-se indicar que a peçonha e a fração da serpente 
Crotalus durissus collilineatus, do tipo crotamina-negativo podem apresentar atividade analgésica 
por suprimir a nocicepção induzida por ácido acético, sugerindo estar ligados a efeitos em sítios 
periféricos espinhais e apresenta reduzidos valores de toxicidade aguda em animais de 
experimentação. 
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Introdução: O uso de plantas é discutido mundialmente, tornando-se alvo de inúmeras pesquisas, 
uma vez que podem ser empregadas no combate a doenças. O Brasil possui várias espécies 
vegetais consideradas medicinais, entretanto poucos estudos foram realizados visando ampliar a 
segurança e a eficácia do seu uso. Para isto, ensaios in vitro são recomendados, em fase 
preliminar, na avaliação do potencial tóxico de plantas. Este trabalho apresenta alguns efeitos da 
toxicidade in vitro do chá das cascas de Eschweilera ovata (Lecythidaceae), conhecida como 
biriba, amplamente distribuída no estado do Espírito Santo (Brasil) e é bastante utilizada na 
medicina popular, mesmo possuindo escassos estudos toxicológicos. 
Objetivo: Realizar um estudo toxicológico do chá das cascas de E. ovata por meio da avaliação 
do seu efeito in vitro sobre a divisão celular de Allium cepa (cebola) e a mortalidade da Artemia 
salina. 
Materiais e Métodos: As cascas de biriba foram coletadas na Reserva Natural da Vale, 
Linhares/ES e o chá foi preparado pela decocção do material, após a sua secagem e moagem. O 
chá produzido foi utilizado nas diluições de 10, 20, 40, 80 g/L no Teste de Citotoxicidade em A. 
cepa e em 2, 4, 6, 8,10,12,14 g/L no Teste de Letalidade de A. salina. As médias dos dados 
obtidos foram comparadas utilizando ANOVA e teste de Tukey. 
Resultados e Discussão: Nestes estudos foi observado aumento do índice mitótico de A. cepa 
nas maiores concentrações, sugerindo estímulo ao processo de tumoração e uma atividade 
antiproliferativa em 10g/L do chá. As diluições do decocto utilizadas para o teste de A. cepa 
ocasionaram mortalidade de 100% das artêmias, o que indica alta toxicidade da planta nessas 
concentrações. Diante disto, as diluições do decocto foram aumentadas para os estudos em A. 
salina, mostrando uma relação dose-resposta quanto à mortalidade frente ao aumento das doses 
de E. ovata. Entretanto não foi possível a determinação da DL50, uma vez que a maior diluição 
utilizada ocasionou a morte de 73,33% das artêmias, indicando a necessidade de estudos com 
maiores diluições do chá de E. ovata. 
Conclusão: Diante disto, o decocto da biriba apresentou toxicidade em ambos os testes, não 
sendo indicado o seu consumo, nas concentrações estudadas. O teste de A. cepa permitiu a 
identificação de efeito citotóxico na concentração de 10g/L e o da A. salina constatou que a 
mesma concentração ocasionou a morte da maioria das artêmias. O uso dessa planta para fins 
medicinais requer cuidados, necessitando de estudos mais aprofundados para a confirmação de 
seu potencial tóxico. Além disso, sugere-se a realização de estudo fitoquímico para identificar os 
metabólitos secundários responsáveis pelos efeitos encontrados nos dois testes, a fim de ampliar 
a segurança para o seu uso terapêutico. 
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Introdução: A contaminação dos recursos hídricos causada pelas diferentes atividades 
humanas, geram impactos que alteram a qualidade e, às vezes, a quantidade da água 
disponível, podendo causar sérios danos para a saúde humana e até mesmo interferir em 
atividades econômicas que dependam do bom estado dos rios e mananciais, como é o 
caso das indústrias minerarias e da pecuária ribeirinha no Estado do Pará. O atual estudo 
está situado no Estado do Pará, município de Juruti e nas comunidades próximas ao 
processo de beneficiamento da bauxita do projeto Alcoa/Juruti. Objetivo: Avaliar os 
principais parâmetros físico-químico de água de consumo e superficial do município de 
Juruti/PA. Materiais e Métodos: Foram coletadas 43 pontos de amostras de água de 
consumo e 18 pontos de água superficial ambos em duplicata. Os métodos analíticos 
empregados para a determinação dos parâmetros analisados obedeceram aos 
procedimentos e recomendações descritas no Standard Methods for Examination of 
Water and Wastewater ou Procedures Manual HACH-Espectrophotometer DR-2800. 
Resultados e discussão: Em relação aos pontos de amostragem da água de consumo, 
apenas os pontos P35, P42 e P43, apresentaram valores de pH dentro da faixa 
recomendada para água de consumo humano, segundo os padrões de potabilidade da 
Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde que é de 6 – 9.5. Os pontos de amostragem 
P15, P16 e P44 apresentaram valores de cor aparente em desacordo conforme portaria 
que é de 15uH. O ponto P15 também apresentou alteração no parâmetro turbidez 
conforme portaria que preconiza valor máximo de 5UT. Em relação aos 18 pontos de 
amostragem de água superficial, o ponto P11 localizado no lago Jará, foi o único ponto 
em que o pH ficou dentro da faixa estabelecida pela resolução CONAMA 357/05, 
segundo as condições e padrões para águas de classe 2, que é de 6 – 9, o parâmetro 
turbidez no ponto P18 apresentou valor acima de 100UNT que é o valor máximo 
estabelecido pela referida resolução e os pontos P16, P17 e P18 apresentaram valores 
de cor verdadeira acima do preconizado pela resolução que é de 75mgPt/L. Conclusão: 
Portanto, diante dos resultados obtidos, informamos que é dever dos responsáveis pelo 
gerenciamento dos sistemas de abastecimentos de água coletivo, manter e controlar a 
qualidade da água produzida e distribuída, observar o preceito da promoção das boas 
práticas em todo o sistema de produção/ abastecimento de água e prestar contas ao 
setor Saúde e ao público consumidor.  
 
 
Palavras chaves: água, físico-químico, contaminação. 
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Introdução: muitas espécies de plantas são utilizadas com fins terapêuticos, porém, a maioria 
dessas espécies não foram avaliadas quanto a presença de substâncias citotóxicas/mutagênicas. 
O sistema teste de Allium cepa é utilizado para avaliar o potencial genotóxico de extratos de 
plantas através da análise de células meristemáticas provenientes de raízes tratadas com a 
substância teste. Este sistema foi validado pelo Programa Internacional de Segurança Química e 
pelo Programa Ambiental das Nações Unidas. A Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. é uma 
de palmeira típica do cerrado, utilizada na alimentação e para tratar empiricamente diversas 
doenças.  O óleo extraído da polpa possui composição química semelhante ao azeite de oliva, 
tendo presente compostos bioativos que podem agir como antioxidantes. Objetivo: avaliar o perfil 
tóxico e citotóxico do óleo obtido da polpa do fruto da A. aculeata através do sistema teste da A. 
cepa. Material e métodos: foram constituídos cinco grupos de tratamento: controle positivo 
(ciclofosfamida); controle negativo(água destilada); experimental 01 (3mg do óleo); experimental 
02 (30mg do óleo) e experimental 03 (300mg do óleo). Para o teste de toxicidade, bulbos de 
cebolas saudáveis foram cultivados durante 48h e o número e o comprimento das raízes foram 
avaliados. Para os testes de citotoxicidade e genotoxicidade, as raízes permaneceram em seus 
tratamentos por 24h. Cinco bulbos foram utilizados para cada grupo de tratamento. No final do 
período de exposição, as raízes foram coletadas, fixadas em etanol/ácido acético (3:1), coradas 
com reativo de Schiff por 2h, esmagadas em lâminas e então analisadas em microscopia. Para 
verificar diferenças entre grupos e variáveis, análise estatística inferencial ANOVA foi realizada, 
tomando-se como referência P<0,05. Resultados: no teste de toxicidade foi observada 
germinação de raízes em todos os grupos, exceto no grupo controle positivo, o que indica que o 
óleo não inibiu o crescimento normal da espécie. No teste de genotoxicidade e citotoxicidade, 
observaram-se células em divisão em todos os grupos teste, exceto no grupo controle positivo, 
evidenciando que o óleo não interferiu no processo mitótico. No entanto, percebeu-se diminuição 
desses valores na medida em que se aumentava a dose do óleo, sugerindo um potencial 
citotóxico em altas concentrações. Não foram observadas células anormais e nenhuma evidência 
celular de genotoxicidade ou mutagenicidade. Conclusões: a ausência de indícios de toxicidade 
do óleo da A. aculeata, nas três concentrações testadas, sugere que essa planta pode ser 
utilizada pela população. Entretanto, devem ser realizados outros tipos de testes toxicológicos 
para comprovar sua segurança, visto que houve inibição mitótica em concentrações mais 
elevadas. 
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Introdução: o uso de plantas medicinais tem sido muito significativo nas últimas décadas, sendo 
incentivado, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde. Porém, sabe-se que somente o uso 
empírico não é suficiente para validar a segurança de uma planta. Os estudos toxicológicos são 
necessários para avaliar os possíveis efeitos adversos, garantindo segurança para uso. 
Campomanesia adamantium é tradicionalmente utilizada na medicina popular como anti-
inflamatório, antirreumático, antidiarreico e hipocolesterolêmico. No entanto, até o momento, 
existem poucos estudos na literatura que comprovem sua eficácia e segurança. Objetivo: avaliar 
a toxicidade aguda e subaguda e efeitos anti-inflamatórios do extrato da C. adamantium em 
roedores. Material e métodos: a toxicidade aguda do extrato da casca dos frutos de C. 
adamantium (ECA) foi avaliada pela administração oral em ratas, em doses únicas de 0, 500, 
1000 ou 2000 mg/kg de peso corporal. No teste de toxicidade subaguda foram utilizados ratos 
machos e fêmeas nos quais foram administradas doses diárias de 125 e 250 mg/kg. Foram 
realizadas observações comportamentais sistemáticas para estimar a toxicidade da substância 
sobre o estado consciente e disposição geral, atividade e coordenação do sistema motor, reflexos 
e atividades sobre o sistema nervoso central e autônomo. Parâmetros (tais como: atividade geral, 
irritabilidade, resposta ao toque, resposta ao aperto da cauda, tremores, convulsões, piloereção e 
morte) foram observados durante 14 e 28 dias, respectivamente. O consumo hídrico e de ração foi 
tabulado diariamente. A análise estatística foi realizada no programa SPSS 20.0. Para verificar se 
houve diferença significante entre os grupos e variáveis foi realizada ANOVA tomando-se como 
referência p<0,05. A atividade anti-inflamatória foi avaliada na pleurisia induzida por carragenina 
em camundongos machos, nas doses de 100 e 300 mg/kg do ECA. Resultados: não foram 
observados sinais clínicos de toxicidade nos animais dos grupos experimentais durante a 
exposição aguda e subaguda do ECA. No teste de toxicidade subaguda houve diminuição de 
alguns valores hematológicos (leucócitos totais, eosinófilos e monócitos) e bioquímicos (AST, 
ALT, fosfatase alcalina). No entanto, ainda permaneceram dentro do padrão aceitável. No teste de 
pleurisia, a administração oral de ECA inibiu significativamente a migração dos leucócitos em 
todas as doses testadas, com uma inibição máxima de 75 ± 4% em relação ao controle. O extrato 
também teve atividade como a redução do extravasamento de proteína nas duas doses testadas, 
com uma inibição máxima de 77 ±  17%. Conclusões: O presente estudo mostra que o extrato de 
C. adamantium tem propriedades anti-inflamatórias sem apresentar nenhuma evidência de 
toxicidade aguda ou subaguda. 
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Introdução: Os exames periciais de embriaguez realizados na cidade do Rio de Janeiro 
(IMLAP/RJ) são, em sua maioria, baseados em exames clínicos. O perito-legista recorre ao 
exame toxicológico de urina em poucas ocasiões, e somente quando o periciado consente em 
fornecer a amostra. Por essa razão, muitas vezes deixam de oferecer respostas às indagações 
feitas pelas autoridades policiais. O exame de sangue em pessoas vivas, porém, não é feito em 
nosso estado. 

Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi apurar o número de perícias de embriaguez que se 
valeram do apoio laboratorial para as conclusões periciais realizados no ano de 2012, no IMLAP-
RJ, buscando-se a natureza das ocorrências policiais, as motivações para a ingesta alcoólica, o 
tempo decorrido entre a ingestão da bebida e o exame pericial, o sexo e a idade dos infratores. 
Simultaneamente, foram levantados os exames toxicológicos realizados no mesmo período, 
correspondentes aos laudos referidos. 
Materiais e Métodos: Nos arquivos do Instituto foram pesquisados os laudos de exames de 
embriaguez realizados em periciados vivos, em 2012, assim como os laudos dos exames 
toxicológicos correspondentes.  
Resultados e Discussão: Do total de 364 perícias de suspeitos de ingestão de bebidas 
alcoólicas em 2012, 48% foram negativos para embriaguez, 11% prejudicados por recusa do 
periciado; 87% dos periciados foram do sexo masculino e 13% sexo feminino; 34% tinham entre 
25 e 35 anos e 21% entre 35 e 45 anos. Foram encaminhados 35% do total dos exames ao 
Laboratório de Toxicologia do IMLAP/RJ. Todas eram amostras de urina. Deram resultados 
positivos 52% das amostras analisadas. Foram estabelecidas as seguintes faixas de teores de 
álcool por litro de urina: a menor delas, com valores de 0 a 5dg/L, representaram 30%; de 5,01 a 
10, 11%; de 10,01 a 15 dg/L, 20%; de 15,01 a 20 dg/L, 26%; com valores maiores que 20 
dg/L,14%. Sobre a natureza das ocorrências, 29% foram acusados de dirigir sob suspeita de 
embriaguez, 27% por envolvimento em acidente de trânsito e 5% das vítimas alegaram ter sofrido 
o golpe “boa noite cinderela”. O intervalo entre a ocorrência e o exame mostrou que 22% estavam 
compreendidos no intervalo de 0-2h, 33% entre 2- 4h, 14% entre 4-6h, 9% entre 6-12h, 8% mais 
de 12h. Em estudo realizado na região de Ribeirão Preto/SP, de 2005 a 2007, foram encontrados 
resultados semelhantes aos apresentados no presente trabalho.1 
Conclusão: Em que pese serem baixos os números de análises toxicológicas apurados, verificou-
se que os exames clínicos relacionados continham impasses somente solucionados após o 
exame subsidiário. O apoio laboratorial do Serviço de Toxicologia às perícias realizadas em 
indivíduos vivos é fundamental e insubstituível e devemos sempre incentivar a coleta seja do 
sangue ou da urina. 
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Introdução: A Toxicologia Ocupacional busca prevenir danos à saúde causados por 
contaminantes químicos presentes no ambiente de trabalho, tornando necessária a avaliação 
biológica da exposição humana. Indicadores como o ácido hipúrico, metilhipúrico, mandélico, p-
aminofenol, metanol e metahemoglobina revelam o grau de intoxicação por agentes 
correspondentes, conforme parâmetros da Portaria nº 24/1994. 
Objetivo: Verificar a exposição ocupacional e a possível incidência de intoxicações por agentes 
químicos em trabalhadores de uma Instituição de Ensino Superior do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul. 
Materiais e Métodos: Estudo transversal, documental, quantitativo e descritivo, a partir dos 
resultados de exames periódicos de 20 trabalhadores com funções em laboratórios, editora e/ou 
gráfica da Instituição de Ensino Superior, avaliados entre os anos de 2009 a 2012, conforme 
solicitação do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. A metodologia 
utilizada para quantificar metanol foi cromatografia gasosa. Nos demais metabólitos dos solventes 
orgânicos, igualmente analisados em amostra de urina do final da jornada de trabalho, empregou-
se Cromatografia Líquida de Alto Desempenho (HPLC). A metahemoglobina foi determinada pelo 
método Espectrofotométrico (Co-oxímetro), em amostra de sangue com EDTA. As variáveis, 
testadas quanto à normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, foram analisadas por 
comparação de médias utilizando o Teste de Wilcoxon para amostras pareadas. Os resultados 
foram apresentados como média±desvio padrão, considerando-se p<0,05. 
Resultados e Discussão: A comparação das médias do ácido hipúrico (0,115±0,160g/g creat.), 
mandélico (0,129±0,113g/g creat.), metilhipúrico (0,014±0,008 g/g creat.), metahemoglobina 
(1,197±1,848%), p-aminofenol (12,8±10,91mg/g creat.) e metanol (0,653±0,615mg/L), referentes a 
primeira e a última avaliação dos trabalhadores no período analisado, revelaram resultados 
estatisticamente significativos para a metahemoglobina (p=0,028) e metanol (p=0,042). Dos 20 
trabalhadores submetidos ao exame de metahemoglobina, 15% apresentaram resultados que 
ultrapassaram o Índice Biológico Máximo Permitido (5%), cujos valores de 6,15%; 5,64% e 5,08% 
representam uma exposição excessiva a anilina e/ou nitro-benzeno. Portanto, além da 
necessidade de estudos futuros, que possibilitem novos achados e confirmem tais pressupostos, 
são necessárias medidas de promoção e preservação da saúde destes trabalhadores. 
Conclusão: A análise dos resultados obtidos nos exames periódicos revela que os funcionários 
avaliados estão suscetíveis à intoxicação ocupacional. Os valores verificados para 
metahemoglobina sugerem uma possível exposição a agentes químicos específicos, como a 
anilina e/ou nitro-benzeno. 
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Introdução:  Ao longo dos anos, o rio Subaé, localizado no município de Humildes-BA, está sendo 
vítima da atividade industrial pelo lançamento de efluentes tóxicos em suas águas.1 Inúmeros 
bioensaios são utilizados para avaliar as concentrações de agentes tóxicos que podem produzir 
efeitos ao organismo.2 Dentre estes, o cultivo de bulbos de Allium cepa L., em soluções 
preparadas com químicos diversos, ou em amostras de águas naturais contaminadas, permite 
avaliar os efeitos de compostos químicos, além de monitorar ambientes com suspeita de 
contaminação.3 

Objetivo:  Analisar os efeitos citotóxicos e genotóxicos provocados pela água do Rio Subaé, 
utilizando o teste do A. cepa para avaliar os efeitos sobre o material genético. 
Materiais e Métodos: As amostras de água foram coletadas em três pontos de coleta 
estabelecidos (PI, PII e PIII). No laboratório, os bulbos de A. cepa foram colocados em recipientes 
de 200mL por 72h para germinação de suas raízes. Após o período, as radículas foram cortadas e 
submetidas ao pré-tratamento com choque térmico por 12h. Após este processo, as raízes foram 
adicionadas em recipientes contendo o fixador Carnoy (3:1) permanecendo por 12h. Depois da 
fixação, foi realizada a coloração das raízes através do reativo de Schiff e logo após houve a 
preparação das lâminas. Foram confeccionadas uma lâmina por bulbo, por ponto de coleta, além 
de duas lâminas de cada controle, sendo analisadas 6.500 células por tratamento para avaliar o 
efeito citotóxico, pelo índice mitótico (IM) e genotóxico, por anormalidades cromossômicas (AC) 
nas diferentes fases da divisão celular.. 
Resultados e Discussão: Os dados de salinidade, temperatura e pH estavam dentro dos valores 
normais estabelecidos pelo órgão regulador, com exceção da Demanda de Oxigênio, que mostrou 
valores abaixo dos valores de referência em todos os pontos de coleta. Os dados obtidos no teste 
de toxicidade nos três pontos indicam que houve inibição do crescimento das raízes de A. cepa 
apenas nos pontos PI (10,3%) e PII (10,6%), quando comparados ao controle negativo (11,9%), 
mostrando que o baixo valor de índice mitótico (IM) obtido explica o pequeno tamanho das raízes 
nesses dois pontos, pois o crescimento das raízes está diretamente associado ao IM. No PI, foram 
encontrados 6,2% de ACs, seguidas por 6% em PII e 5,4% em PIII, valores muito acima dos 3% 
observados no Controle positivo, evidenciando o efeito genotóxico nos três pontos estudados. 
Conclusão:  A partir dos dados observados pode-se inferir que as águas do Rio Subaé podem 
conter contaminantes que provavelmente estão afetando o ciclo celular de A. cepa, sendo 
importante que outras análises sejam realizadas em diferentes estações do ano, para uma melhor 
avaliação das condições ambientais do local. 
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Os anfíbios são reconhecidos como um dos grupos de animais mais ameaçados de extinção 

devido ao crescimento alarmante da quantidade de xenobióticos nos ecossistemas aquáticos e 

terrestres. Dentre os xenobióticos, ressalta-se a presença de hormônios esteroides, herbicidas, 

metais-traço, entre outros. Os xenobióticos são absorvidos pelos anfíbios tanto na fase do 

desenvolvimento aquático, como pelos adultos das espécies terrestres. O fígado é o principal 

órgão de metabolização destes agentes tóxicos, possuindo muitas células fagocitárias 

denominadas melanomacrófagos (MGF). Muitos estudos mostram aumento do tamanho e 

frequência das células MGF em fígados de vertebrados aquáticos expostos a xenobióticos. Diante 

disso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar, por meio de análises morfológicas e 

histoquímicas, os efeitos de diferentes xenobióticos, tais como: 17α-etinilestradiol, Cloreto de 

Cádmio, Roundup, e Clomazone no fígado de girinos de rãs-touro (Lithobates catesbeianus) 

submetidos a bioensaios ecotoxicológicos. A metodologia utilizada foi a mesma para cada 

contaminante, sendo que após 4 dias os girinos dos grupos controle e expostos foram coletados e 

tiveram seus fígados dissecados para as preparações histológicas. Foram utilizadas as seguintes 

técnicas: Hematoxilina e Eosina (HE) para análise morfológica, PAS (Ácido Periódico de Schiff) 

para glicoconjugados, Azul de Bromofenol para proteínas totais. A análise morfológica e 

histoquímica dos fígados dos girinos expostos aos diferentes xenoestrógenos revelou que, em 

comparação ao grupo controle, houve aumento da frequência das células melanomacrofágicas 

bem como alteração da sua morfologia. Tais células MGF podem se fundir ou formar agregados 

de células em arranjo epitelióide, originando os centros melanomacrofágicos, estrutura 

homoplásica às células gigantes multinucleadas do sistema mononuclear fagocitário de outros 

vertebrados. As células MGF estão envolvidas nas respostas imunitárias inatas, estocando 

substâncias tóxicas, tais como metais e moléculas metabolicamente ativas, porém podem estar 

envolvidos nas respostas imunitárias adaptativas. Os presentes dados demonstram que as células 

MGF são bioindicadores para a avaliação histopatológica de animais expostos aos diferentes 

xenobióticos. 
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Introdução: Cresce número de relatos sobre declínio e extinção de espécies de anfíbios. A 
degradação ambiental é o fator que mais tem contribuído para esta problemática. Sabe-se que 
vários contaminantes descarregados nos corpos d´água interferem na biologia dos anfíbios, 
principalmente nas fases iniciais do desenvolvimento, as quais ocorrem em ambiente aquático. 
Entre estes contaminantes, destacam-se os metais traço pelo fato de serem não-degradáveis e 
biocumulativos, sendo o cádmio um dos elementos de maior incidência no descarte de resíduos 
industriais não tratados nos ecossistemas aquíferos.   
Objetivos: Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar através da morfologia e imuno-
histoquímica (HSP70) o efeito da ação da exposição a 1 ppb de ClCd2 sobre as gônadas de 
girinos de Lithobates catesbeianus.  
Materiais e Métodos: Após 16 dias os girinos dos grupos controle e expostos foram coletados e 
sacrificados. As gônadas dos animais foram removidas, e processadas para microscopia de luz de 
rotina e para a detecção da expressão da HSP70 através de imuno-histoquímica de fluorescência. 
As gônadas dos girinos do grupo exposto foram analisadas e comparadas com as gônadas do 
grupo controle.  
Resultados e Discussão: Os indivíduos do grupo controle e do grupo exposto constituíam-se 
fêmeas. Os dados morfológicos referentes às gônadas dos girinos expostos ao ClCd2 revelaram 
que, em comparação ao controle, não ocorreram mudanças detectáveis em sua anatomia geral, 
apresentando células foliculares revestindo cada um dos ovócitos, e ovócitos no estágio I, II e III 
em ambos os grupos. Porém houve aumento da incidência dos corpúsculos de Balbiani no interior 
do ooplasma desses ovócitos. Tais alterações também foram comprovadas através da técnica 
imuno-histoquímica, que mostrou a superexpressão da HSP70 nos grupos expostos, nos locais 
onde há aumento da incidência dos corpúsculos de Balbiani.  
Conclusão: Com base nos parâmetros analisados no presente trabalho, conclui-se que a 
exposição a uma dose ambientalmente aceita de ClCd2 pode estar envolvida com o aumento de 
respostas intracelulares ao estresse celular, uma vez que estas proteínas estão envolvidas neste 
processo. Apesar de não conclusivo, os corpúsculos de Balbiani, que são concentrações de RNAs 
em atividade, podem estar relacionados não somente com a produção das proteínas essenciais 
para a formação do ovócito, como também atuarem no estresse celular que porventura esteja 
ocorrendo nestas células. 
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Introduction: In Brazil, the routine verification of alcohol use among drivers is performed through 
breath alcohol analyzers and confirmation of ethanol in blood by the headspace (HS) technique 
associated to gas chromatography with flame ionization detector (GC/FID). Oral fluid (OF) is an 
alternative that once collected can be used both for screening and confirmation. The main 
advantage of the use of oral fluid is that the easy and non-invasive collection allow the traffic agent 
to perform the collection at the place of police approach avoiding the extrapolation of ethanol 
analytic window as occurred in blood collection. 
Objective: We propose an optimization of the extraction of ethanol from OF by HS through 
experimental design and subsequent development and validation of an analytical method for the 
determination of ethanol in OF by HS-GC/FID and HS-GC/MS, using Quantisal® as a collection 
device.  
Materials and methods: The experimental design was performed using the Box-Behnken Design 
and the evaluated parameters were heating temperature, stirring time and injection volume. 
Analyses were performed at a GC coupled to flame ionization detector and single quadrupole 
mass detector, equipped with an automatic HS auto-sampler. A ZB-BAC1 column (30m x 0.32mm 
x 1.80μm) was used for chromatographic separation. The oven temperature was programmed at 
40°C (3 min), increased in 5°C/min to 70°C (1 min). Total run was 10 min and post-run 
temperature was maintained at 200°C for 3 min. The injector was maintained at 200ºC. The 
methods were validated according to FDA and ANVISA considering the parameters of selectivity, 
residual effect, matrix effect, linearity, precision, accuracy, limit of detection and quantification, 
stability and recovery.  
Results and Discussion: The optimized conditions for HS obtained by experimental design were: 
temperature of 90°C, injection volume of 1000 μL and stirring time of 7 min. The method was linear 
in the range of 0.05-2 g/L. Intra-day accuracy and precision were evaluated analyzing five 
replicates of limit of quantification, low, medium, high and dilution quality controls (n=25). Values of 
accuracy stay in the range of 101.56 and 111.29%, and values for precision were less than 12%. 
The limits of quantification were 0.05 and 0.0125 g/L, for HS-GC/FID and HS-GC/MS, respectively. 
The limits of detection, estimated by signal to noise ratio of about three, were 0.0129 and 0.005 
g/L, for HS-GC-FID and HS-GC/MS respectively.  
Conclusion: The developed method showed full viability of running, proving to be rapid, sensitive, 
as it does not require sample preparation steps. The HS-GC/MS method reached detection limits 
lower than those found by analysis on HS-GC/FID, and can be easily applied for routine 
confirmation of ethanol in traffic.  
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Introduction: Many studies have found associations between use of psychoactive 
substances and involvement in traffic accidents. 
Objective: The aim of this study was to determine the association between drug type and 
arrest for driving under the influence of drugs (DUI) by calculating odds ratios (ORs) using a 
case-control design.  

Materials and Methods: The ‘cases’ were 2743 drivers arrested on suspicion of drugged 
driving between April 2008 and March 2009 with blood alcohol concentrations below the 
legal limit of 0.2 g/L; 795 were arrested due to involvement in road traffic crashes while 1948 
were arrested for other reasons, mainly dangerous driving, suspected impairment when 
stopped in traffic controls, or phone calls to the police from other road users or observers. 
The ‘controls’ were 9 383 random drivers in normal traffic, also with alcohol concentrations 
below this limit. Blood samples from ‘cases’ and oral fluid samples from ‘controls’ were 
analysed for 15 drugs which have legislational concentration limits in Norway, in addition to 
two other commonly detected psychoactive drugs.  
Results: The most prevalent illicit drug in the control group was THC (0.58%), which was 
also commonly found in samples from drivers arrested due to road crash (15.6%) and 
arrested for other reasons (21.9%). Amphetamine/methamphetamine was most prevalent 
among arrested drivers involved in accidents (30.6%) and drivers arrested for other reasons 
(56.9 %), whereas only 0.18% of the control group was positive for 
amphetamine/methamphetamine. Combinations or two or more drugs yielded higher ORs 
than the use of single substances; combinations of amphetamine/methamphetamine and one 
benzodiazepine gave the highest risk. The three single-use substances which gave highest 
OR for police arrest after crash involvement were: alprazolam (OR: 66.9, 95% CI: 8.5-525.5), 
oxazepam (OR: 57.8, 95% CI: 11.4-291.8) and amphetamine/methamphetamine (OR: 52.7, 
95% CI: 24.9-111.7), whereas the substances associated with highest OR for arrest for other 
reasons were: amphetamine/ methamphetamine (OR: 143.7, 95% CI: 72.0-286.4), 
alprazolam (OR: 71.9, 95% CI: 7.3-701.9) and clonazepam (OR: 50.1, 95% CI: 15.7-159.9).  
Conclusion: Drivers under the influence of drug combinations are most likely to be arrested 
by the police for drugged driving. The substances associated with highest OR for arrest after 
single use were amphetamine/methamphetamine and some benzodiazepines.  
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Introdução: A presença de resíduos de pesticidas nos alimentos podem oferecer risco à 
população. Para avaliar este risco são necessários dados de concentração dos resíduos nos 
alimentos e de consumo desses alimentos/peso corpóreo.1 Quando os compostos possuem o 
mesmo mecanismo de ação tóxica é possível avaliar a exposição cumulativa onde o efeito tóxico 
é normalizado com relação a um composto indicador (CI).2 O Fator de Potência Tóxica (FET), 
definido como a razão entre a potência tóxica do CI e a do composto avaliado, é aplicado aos 
dados de concentração. A classe dos inseticidas organofosforados (OF) e N-metilcarbamatos (CB) 
possuem o mesmo mecanismo de ação neurotóxica: a inibição da enzima acetilcolinesterase 
responsável pela hidrólise da acetilcolina. A neurotoxicidade dos compostos da classe dos 
piretróides (PY) é a inibição dos canais de sódio voltagem-dependentes. O feito tóxico agudo 
causado pelo grupo dos triazóis (TRI) é a malformação craniofacial. No modelo probabilístico a 
ingestão dos resíduos é apresentada na forma de uma distribuição. Para a caracterização do risco 
os percentis da curva são comparados aos valores de ARfD (Dose de Referência Aguda) do CI.  

Objetivo: Avaliar a exposição aguda cumulativa aos resíduos pesticidas das classes dos 
organofosforados (OF), carbamatos (CB), piretróides (PY) e triazóis presentes nos alimentos pelo 
método probabilístico. 
Materiais e Métodos: Os pesticidas utilizados como CI foram o acefato (ACF) e metamidofós 
(MTD) para OF/CB, a deltametrina para PY e fluzilazol para TRI. Para a avaliação da exposição 
foram utilizados dados de concentração de resíduos em 26 alimentos do Programa de Análise de 
Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA – ANVISA) e Plano Nacional de Controle de 
Resíduos e Contaminantes (PNCRC – MAPA) e dados de consumo de alimentos da última 
Pesquisa de Orçamento Familiar (POF7) de 2008/2009. Para os resíduos de OF/CB foram 
utilizados fatores de processamento de alimentos como descascar, cozinhar e fritar. O cálculo da 
exposição foi realizado utilizando o software MCRA (Monte Carlo Risck Assessment). Foi avaliada 
a exposição de OF/CB e PY para adultos e adolescentes e dos triazóis para mulheres em idade 
reprodutiva e mulheres grávidas.  
Resultados e Discussão: Para OF/CB, a ingestão foi maior em adolescentes que adultos para 
com ambos os CIs. Em todos os cenários considerados, a exposição ultrapassou a ARfD no 
intervalo superir do P99.9 (considerando a faixa de incerteza) chegando a 148% da ARfD para o 
ACF como CI para os adolescentes. Para a classe dos PY no P 99,99, a ingestão representou 
15% da ARfD. Para os TRI, a maior ingestão calculada representou 45% da ARfD. De maneira 
geral, arroz, feijão, laranja, morango e goiaba foram os alimentos que mais contribuíram para a 
ingestão. 
Conclusão: Este resultado indica que apenas as classes OF/CB podem representar risco para os 
consumidores de grandes quantidades de alimentos altamente contaminados. 
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Introdução: O cálculo da exposição aos resíduos de pesticidas nos alimentos necessita de dados 
de concentração do pesticida nos alimentos e dados de consumo/peso corpóreo.1 Para avaliar a 
exposição cumulativa (compostos que possuem mesmo mecanismo de ação tóxica) é aplicado o 
Fator de Potência Tóxica (definido como razão entre a potência tóxica do composto indicador CI e 
a do composto avaliado) aos dados de concentração de resíduos.2 No modelo probabilístico a 
ingestão crônica é apresentada na forma de uma distribuição e a caracterização do risco é feita 
comparando-se os percentis da distribuição aos valores da IDA (Ingestão Diária Aceitável) do CI. 
Os efeitos associados à exposição crônica aos triazóis (TRI) é a hepatotoxicidade. A toxicidade 
dos ditiocarbamatos (DT) é devida a efeitos tóxicos na tireoide (inclusive câncer) de seus 
metabólitos etilenotiouréia (ETU) e propilenotiouréia (PTU). A ETU é originada a partir dos 
etilenobisditiocarbamatos (EBDCs) mancozeb e metiram e a PTU do propineb. No Brasil, esses 
compostos representam juntos mais de 90% do uso de DT, sendo que o propineb sozinho apenas 
6,4%. 

Objetivo: Avaliar a exposição crônica cumulativa aos resíduos pesticidas das classes dos triazóis 
(TRI) e dos ditiocarbamatos (DT) presentes nos alimentos pelo método probabilístico. 
Materiais e Métodos: O CI utilizado na avaliação da exposição crônica aos TRI foi o 
ciproconazol. Os DT são analisados como CS2 e não permite especificar qual o fungicida do grupo 
está presente na amostra. Assim foram considerados dois cenários de exposição: 1) 100% do CS2 
vindo apenas dos EBDCs; 2) 30% do CS2 originado do uso do propinebe. O mancozebe foi usado 
como CI (IDA dos EBDCs é 30 µg/kg pc, ou 16,9 CS2/kg pc/dia). Foram utilizados dados de 
resíduos de pesticidas em 26 alimentos, obtidos a partir de estudos de monitoramento conduzidos 
no Brasil (2005-2011), da ANVISA (PARA) e do MAPA (PNCRC), e dados da POF7 (Pesquisa de 
Orçamento Familiar) do IBGE (2008/2009) de consumo de alimentos. A exposição (adultos e 
adolescentes) pelo método probabilístico foi calculada pelo software MCRA (Monte Carlo Risk 
Assessment). 
Resultados e Discussão: Para os TRI o maior valor de %IDA foi obtido para adolescentes no 
P99,99 (1,13%). No caso dos DT, a ingestão crônica máxima para apenas EBDCs foi 68,4% da 
IDA no P99,99 (adolescentes). Quando considerado 30% de propineb foi 87,3% da IDA também 
para adolescentes no P99,99.  O consumo de arroz e feijão juntos contribuíram em mais de 70% 
para ingestão crônica de ambas as classes. Nestas estimativas não foram aplicados fatores de 
processamento, o que as tornam mais conservadoras. No caso dos DT, esses compostos 
degradam-se facilmente, e por isso a estimativa pode ser ainda menor.  
Conclusão: A exposição crônica aos compostos das classes dos triazóis e dos ditiocarbamatos 
não representa risco aos consumidores 
 
 
 
Referências: 
1. A. N. O. Jardim & E.D. Caldas, Química Nova. 32, 1898 (2009). 
2. EPA, 2002. Guidance on cumulative risk assessment of pesticide chemicals that have a 
common mechanism of toxicity,www.epa.gov/oppfead1/trac/science/cumulative_guidance.pdf. 
Acessado em 01.7.2013. 
 
 
Agradecimentos: CNPq, ANVISA e MAPA 
 



INTOXICAÇÃO POR METANOL: ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS ALCOOLEMIAS 
REALIZADAS PELO LABORATÓRIO DE EMERGÊNCIAS TOXICOLÓGICAS - CCISP 

 
Monteiro, N. G.; Caetano, V. T.; Barboza, P. A.; Oliveira, C. D. R.; Barcia, S. A. D.  

 
Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo, Coordenação de Vigilância em Saúde, 

Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de São Paulo, São Paulo. 
 
Introdução: O etanol, sob a forma de bebidas alcoólicas, é uma das substâncias psicoativas mais 
consumidas pela sociedade e é, sabidamente, prejudicial à saúde por inúmeros fatores. 
Adicionado a esse problema, a presença de metanol, um contaminante destas bebidas, é 
responsável por diversos casos de intoxicação com óbito no mundo. 
O metanol em si não apresenta toxicidade significativa, porém seus produtos de biotransformação 
podem provocar graves danos ao homem. Além de promover acidose metabólica severa, leva a 
lesões oculares, degeneração parenquimatosa do fígado, rins e coração; enfisema e disfunção 
cerebral progressiva, além de necrose pancreática. 
Os sintomas mais comuns da intoxicação por metanol são: embriaguez, dor de cabeça, náuseas, 
vômitos, cegueira e morte. Estes sintomas são dependentes da quantidade ingerida, nem sempre 
aparecem logo após a ingestão e a dose tóxica pode variar de indivíduo para indivíduo. 
Objetivo: Evidenciar a necessidade da realização de alcoolemia em todos os pacientes que 
tenham feito ingestão de qualquer bebida alcoólica que sejam atendidos pelo CCISP. 
Materiais e Métodos: O presente estudo foi delineado através da verificação da demanda de 
análises realizadas por cromatografia gasosa de alcoolemia no ano de 2012, no CCISP, avaliando 
os resultados positivos para metanol nas análises registradas. 
Resultados e Discussão: Durante o ano de 2012 foram acompanhados 972 casos com indicação 
de alcoolemia, dos quais  foram realizadas 60 análises de dosagem de álcoois (etanol e metanol) 
em sangue, sendo que destas, 17 casos (28%) apresentaram resultado positivo para metanol 
(acima de 5 mg/dL) e 7 casos (11,6%) obtiveram resultado com nível tóxico (acima de 20 mg/dL). 
Considerando o risco de graves danos causados pela exposição ao metanol e o aparecimento 
tardio da acidose metabólica quando ingerido concomitantemente com o etanol, nota-se a 
importância da realização de alcoolemia para todos os pacientes que apresentarem qualquer 
vestígio de consumo de álcool de qualquer procedência, para que o tratamento da intoxicação 
seja adequadamente conduzido. 
Conclusão: Considerando que quantidades elevadas de metanol estão presentes em grande 
parte das bebidas alcoólicas de origem clandestina, ressalta-se a importância de sua 
determinação em todos os casos, ainda que não haja sintomas característicos de intoxicação, 
para que esta seja diagnosticada previamente em benefício ao paciente. 
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O Brasil é o terceiro maior produtor e o maior exportador de carne de frango de corte do mundo. 

Esta importante atividade agrícola produz considerável volume de resíduos, principalmente a 

cama de aviário, que tem sido sucessivamente reutilizado como fertilizante agrícola. Entretanto, 

este resíduo pode conter quantidades significativas de agentes antimicrobianos, especialmente do 

grupo das fluoroquinolonas (FQs), que podem causar um impacto ambiental até hoje pouco 

investigado. Acredita-se que diferentes FQs presentes na cama de aviário possam lixiviar no perfil 

do solo, acumulando e causando contaminação nos locais em que foram aplicadas. Como estes 

fármacos têm sido introduzidos no ambiente há décadas, é fundamental investigar seu impacto 

ambiental. O objetivo do trabalho foi avaliar se as camas de aviário, originárias das granjas que 

utilizam estes agentes antimicrobianos, podem contaminar os solos. A metodologia baseou-se na 

análise quantitativa de três moléculas do grupo das FQs: norfloxacina (NOR), enrofloxacina (ENR) 

e ciprofloxacina (CIP), de amostras de solo de sete granjas nos municípios de Piracicaba, Saltinho 

e Tietê (SP/Brasil) em três profundidades distintas (0-0,2; 0,2-0,4 e 0,4-0,6 m), coletadas no mês 

de junho de 2013. A técnica utilizada foi a CLAE/DAD (Cromatografia em Fase Líquida de Alta 

Eficiência acoplada ao Detector de Arranjo de Diodos). As condições de trabalho foram: coluna 

XDB – C18, 150 x 4,6 mm com 5µm; comprimento de onda: 280 nm; fase móvel: A – H2O com 

0,1% CH2O2 e B – MeOH; gradiente: 5% de MeOH por 5 minutos, seguidos de 5 até 95% de 

MeOH por 40 minutos; fluxo: 1,0 mL min-1; volume de injeção: 55 µL; forno: 35ºC. A faixa de 

trabalho para análise dos agentes antimicrobianos em solo foi de 0,01 à 1 µg mL-1. Detectou-se a 

presença destas moléculas em seis das sete granjas estudadas, nas 3 camadas, demosntrando 

que estas FQs lixiviam no perfil do solo. A presença mais proeminente foi a ENR, seguida da NOR 

e da CIP. A presença de CIP no perfil do solo deve-se ao processo de degradação da ENR, uma 

vez que esta é um metabólito da ENR e não é um produto aplicado diretamente na criação de 

frangos de corte. Ainda que as FQs apresentem forte interação com as partículas do solo e 

consequentemente menor potencial de mobilidade, a NOR concentrou-se mais superficialmente 

(0-0,2 m), comparativamente à ENR e CIP. Conclui-se que os solos submetidos à sucessivas 

aplicações de cama de aviário apresentam risco de contaminação por FQs utilizadas no processo 

de produção da avicultura de corte. 
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Os agentes antimicrobianos são amplamente utilizados na atividade pecuária no Brasil, 
produzindo grande volume de resíduos através dos excrementos. Grande parte dos antibióticos 
administrados aos animais é excretada na sua forma inalterada e podem causar contaminação 
ambiental. Esses fármacos podem atingir os cursos d’água próximos aos criadouros causando 
toxicidade aos microrganismos aquáticos. Este trabalho avaliou a toxicidade aguda dos 
medicamentos antimicrobianos de uso veterinário ao microcrustáceo utilizado como organismos 
teste: Daphnia magna. Os ensaios agudos foram conduzidos com as moléculas norfloxacina 
(NOR), enrofloxacina (ENR), sulfametazina (STM) e monensina (MON). O experimento foi 
delineado com cinco concentrações de cada antimicrobiano mais o controle e três repetições 
(n=3). Cada frasco continha 20 ml de meio de cultivo M4 com as respectivas diluições das 
moléculas em estudo e 7 organismos (D. magna) cada, seguindo as normativas da Organisation 
for Economic Cooperation and Development (OECD, 1998) e Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT, 2003). Todos os ensaios foram mantidos em incubadora com temperatura 
controlada (20 ± 10C) e fotoperíodo de 16/8 horas luz/escuro. Em seguida, contou-se os indivíduos 
imóveis e mortos 24 e 48 horas após o início dos tratamentos em cada réplica. O EC50 foi 
calculado a partir da regressão linear dos resultados, utilizando o método Trimmed Spearman-
Karber. A toxicidade aguda encontrada foi MON: EC50 15,11 mg L-1 (IC95%: 13,82-16,51 mg L-1) > 
NOR: EC50 73,04 mg L-1 (IC95%: 58,63-90,98 mg L-1) > ENR: EC50 92,49 mg L-1 (IC95%: 67,68-
126,41 mg L-1) > STM: EC50 183,80 mg L-1 (IC95%: 174,71-193,36 mg L-1). Esses resultados 
sugerem que a MON apresenta maior impacto negativo no organismo aquático D. magna, 
considerando que as concentrações efetivas (EC50) dos demais fármacos foram 5, 6 e 12 vezes 
maiores para NOR, ENR e STM, respectivamente. No entanto, a ocorrência de agentes 
antimicrobianos em corpos hídricos é muito menor do que os resultados deste estudo. 
Habitualmente relata-se a presença dessas moléculas em áreas de pecuária na faixa de ng L-1, 
esta concentração é um milhão de vezes menor do que a concentração efetiva da MON, molécula 
mais tóxica entre as quatro estudadas. Conclui-se que é difícil ocorrer a toxicidade aguda em 
microcrustáceos aquáticos para os fármacos testados (MON, NOR, ENR e STM) em ambiente 
natural. Testes de toxicidade crônica estão sendo realizados para verificar o real impacto dessas 
moléculas no ambiente. 
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Introduction: Connections between metabolic disruption and cellular malignant transformation are 

recently being realized in cancer. Actually, much attention has focused on well characterized 
genotoxic pathways where xenobiotic metabolic activation and oxidative damage appear to be 

hallmarks of tumor initiation. A good example is benzo[a]pyrene (B[a]P), a widely studied polycyclic 

aromatic hydrocarbon found in tobacco smoke and widespread in the environment. Most studies 
point B[a]P tumorigenicity via reactive electrophilic intermediates that can initiate carcinogen 

process via DNA damage and subsequent mutations. On the other hand, the effects of B[a]P and 

other carcinogens on cellular metabolism triggering neoplastic changes remain poorly understood. 

 
Objectives: We evaluated here the cytotoxic effects and metabolic alterations promoted by 

exposure of the normal and metabolic proficient (CYP450) human bronchial epithelial cell line 

BEAS-2B to low concentrations of B[a]P. 
 

Material and Methods: BEAS-2B cells were incubated with B[a]P (0.1, 0.5, 1 µM) for 1-168 h, with 

renewal of the culture medium every 24 h. B[a]P absorption rate was determined by HPLC-UV. 
Cytotoxicity was assessed by crystal violet dye. Metabolic activity was determined by XTT and 

glucose consumption assays. Analyses of cell cycle, DNA fragmentation and membrane integrity 

were done by flow cytometry. Cellular transformation was monitored by soft-agar assay. Statistical 

analyses were performed using one-way ANOVA, accepting p < 0.05. 
 

Results: B[a]P was almost completely absorbed by cells after 24 h (88.2 ± 2%) and significantly 

decreased cell growth by 72-168 h in a dose-dependent manner. Cell membrane damage, DNA 
fragmentation, G0-G1 and G2-M cell cycle arrest were observed after 168 h incubation with 0.5 

and 1.0 µM of B[a]P. However, XTT assay revealed an induction of formazan formation in cells 

incubated 48-168 h with all tested concentrations, probably due to a boost in mitochondria enzyme 
activity. Glucose consumption rate also increased in cells incubated with 0.5 to 1.0 µM B[a]P after 

168 h. Anchorage-independent and malignant colonies growth were observed in subsequent cell-

generations (3 weeks proliferation in a semisolid culture medium) of cells exposed 168 h to 0.5 and 

1.0 µM B[a]P. 
 

Conclusion and Perspectives: The results indicate toxicity and changes in cell metabolism and 

bioenergetics. Metabolic disruption may promote cell transformation via epigenetic changes of 
gene expression, contributing to the malignant phenotype1,2. So far, no study has shown a strong 

relationship between these changes and the action of B[a]P or other carcinogens. This assumption 

is under investigation. 
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Albernaz�Mundim�Tavares2,�Alana�de�Fátima�Andrade�Santos2,�Leandro�Ambrosio�

Camos3,�Márcia�Renata�Mortari3,�Aline�Pic$Taylor2�
�

1.Laboratório� de� Toxicologia,� Faculdade� de� Ciências� da� Saúde;� 2.Laboratório� de�
Embriologia� e� Biologia� do� Desenvolvimento,� Instituto� de� Biologia,� 3� Laboratório� de�
Neurofarmacologia,�Instituto�de�Biologia,�Universidade�de�Brasília,�Brasília,�DF�
�
�����
������ A� ayahuasca� é� uma� bebida� psicoativa� usada� por� grupos� indígenas� e�
religiosos� no� Brasil,� preparada� normalmente� pela� cocção� de� ��������	
� �	�		�� e�
�
�	����	���	���

�	��plantas�que�contêm�N,N$dimetilltriptamina�(DMT)�e�os�alcalóides�
β$carbolina,� respectivamente.�As�ß$carbolinas�são� inibidores�de�monoamina�oxidase,�
enzima� que� degrada� o� neurotransmissor� serotonina� (5HT),� e� o� DMT,� um� potente�
agonista�do�receptor�5HT2A.�Inicialmente�usada�em�rituais�indígenas�na�Amazônia,�seu�
uso�em�rituais�religiosos�cristãos�no�Brasil�se�expandiu�a�partir�da�década�de�1970.�O�
uso� ritualístico� da� ayahuasca� é� considerado� seguro,� porém� poucos� estudos�
toxicológicos� têm�sido�conduzidos�com�esta� infusão�em�doses�altas,�que�podem�ser�
utilizadas�no�uso�recreativo�da�bebida.�
������ ���� Avaliar� o� potencial� neurotóxico� da� ayahuasca� em� ratas�Wister� utilizando�
testes�comportamentais�e�investigação�de�atividade�e�dano�neuronal.�
!������������"��
����O�chá�da�ayahuasca,�fornecido�pela�União�do�Vegetal�(UDV),�
foi�analisado�quimicamente�por�CG$MS/MS�e�liofilizado�para�preparação�das�doses�de�
administração� por� gavagem� (30� e� 50� vezes� a� dose� usada� em� rituais� religiosos,� 6�
animais�por�grupo;�3�mL).��Animais�do�grupo�controle�receberam�água�destilada.�Uma�
hora�após�a�administração,�os�animais�foram�submetidos�aos�testes�de�campo�aberto,�
cruz�elevada�e�natação�forçada.�Um�outro�grupo�de�6�animais�foi�tratado�na�dose�de�
30X,� sacrificados� 2� horas� após� administração� e� regiões� do� núcleo� dorsal� da� rafe,�
núcleo� amidalóide� e� região� de� formação� hipocampal� preparadas� para� avaliação� de�
atividade� neural� pela� análise� com� anticorpo� anti$c$���� policlonal� de� coelho.� � Dano�
neural�nas�mesmas�regiões�foi�avaliado�com�Fluoro$jade�B�e�Nissl/Cresyl.�
#���$��
�����
��	�������Houve�um�decréscimo�significativo� (p<0,05)�do�parâmetro�
locomoção�de�animais�tratados�(30X:�n=8,5,�EP=1,7;�50X:�29,2,�EP=4,0)�com�relação�
ao�grupo�controle�(n=72,1,�EP=12,1)�no�teste�de�campo�aberto.�Similarmente,�no�teste�
de� cruz� elevada,� animais� tratados� foram,� em�média,� menos� vezes� ao� braço� aberto�
(30X:�n=0,2,�EP=0,2;�50X:�n=1,2,�EP=0,5)�comparado�com�o�controle�(n=7,�EP=1,3).�
No� teste� de� natação� forçada,� os� animais� tratados� apresentaram� um� significante�
aumento� no� tempo� de� natação,� em� segundos� (C:� t=41,3,� EP=8,6;� 30X:� t=162,4,�
EP=8,7;�50X:�t=114,7,�EP=15,9),�indicando�um�efeito�antidepressivo�do�chá.�Ativação�
neural,� indicado� por� um� aumento� de� neurônios� marcados� com� c$����� foi�
significativamente�maior�nas�áreas�investigadas�dos�animais�tratados�(Ex.,�no�núcleo�
dorsal�da� rafe� (n):�C=75,�30X=140).�Coloração�com�Fluoro$Jade�B�neuron� indicaram�
dano�neural,�especialmente�no�núcleo�dorsal�da�rafe.��
%��	$��&����Estes�resultados�sugerem�que�o�uso�recreativo�da�ayahuasca�em�altas�
doses� pode� causar� alterações� comportamentais,� confirmadas� pela� maior� ativação�
neural�nas�regiões�com�alta�atividade�serotoninérgica,�que�podem�levar�a�dano�neural.��
�



O CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE CONDUTORES E A RESISTÊNCIA AO TESTE DE 

ETILÔMETRO ENTRE CONDUTORES DE CURITIBA, BRASIL 
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¹Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), ²Johns Hopkins Bloomberg School of 

Public Health. 
 

RESUMO 

Introdução. A combinação de álcool e direção é, mundialmente, um conhecido fator de 

risco para colisões de trânsito e suas sinistras consequências, embora sua magnitude nem 

sempre seja conhecida, em países de baixa e média renda, particularmente devido às 

lacunas na legislação. No Brasil, até dezembro de 2012, a verificação do consumo de álcool 

por meio de etilômetro dependia da aceitação do condutor. Objetivo. Descrever o perfil do 

condutor e discutir fontes de vieses e discrepâncias nas estimativas de prevalência de 

direção sob o efeito do álcool na cidade de Curitiba, capital do Paraná, Brasil. Método. 

Condutores que foram selecionados aleatoriamente e entrevistados nas vias públicas de 

Curitiba. Em seguida, aferiu-se o grau de alcoolemia com a utilização de etilômetros. As 

coletas foram realizadas em postos de checagem de sobriedade da polícia de trânsito, de 

março a novembro de 2012. Resultados. Um total de 511 condutores foram convidados a 

participar do estudo e 400 (78,3%) aceitaram ser entrevistados. A maior parte dos 

entrevistados foi composta de homens, solteiros e com faixa etária de 20 a 29 anos. Durante 

as entrevistas, 8,3% relataram ter consumido álcool antes de dirigir. Entretanto, somente 

2,7% dos condutores submetidos ao teste com etilômetro apresentaram alcoolemia positiva, 

em decorrência da alta taxa de recusas (53,8%). O teste do etilômetro para aferição do 

consumo e quantificação de álcool presente no sangue, no momento da abordagem policial, 

depende da aceitação do condutor em realizá-lo ou não. Conclusão. Este estudo foi o 

primeiro realizado nas vias públicas de Curitiba, e evidenciou a dificuldade na obtenção de 

dados fidedignos sobre o consumo de álcool e direção, em um contexto urbano que 

provavelmente se repete em muitas cidades de países com altos níveis de ocorrências e 

morbimortalidade por trânsito. 
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INTERVENÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA E SEUS EFEITOS NAS LESÕES 
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RESUMO 

Objetivo. Esta revisão identifica e sintetiza intervenções publicadas na literatura 

especializada, cuja proposição principal é a redução de lesões causadas pelo trânsito. 

Métodos. Trata-se de uma revisão sistemática integrativa, sem metanálise, elaborada 

sobre estudos que avaliassem intervenções de segurança viária. Os critérios de 

qualidade Preferred Reporting Items for Sistematic Reviews and Meta-Analyses 

(PRISMA) foram utilizados para sintetizar a evidência científica destas intervenções. 

Os descritores “acidentes de trânsito”, “avaliação” e “políticas públicas” foram 

utilizados, na sua forma isolada e combinada por expressão booleana “And”,  para a 

busca eletrônica nas bases PUBMED, Web of Science, SciELO, e LILACS, no período 

de 2006 a 2011. Resultados. Foram incluídos 22 estudos, sendo três de estratégias 

de educação, dois de engenharia, 15 de fiscalização e dois de outras politicas de 

segurança viária.Conclusões. Nesta revisão a fiscalização foi a estratégia mais citada 

e que apresentou resultados imediatos aparentemente mais efetivos, embora ainda 

muito focada em abordagens comportamentalistas/normativas direcionadas ao 

condutor, principalmente em relação ao excesso de velocidade e ao consumo de 

álcool e dirigir. A engenharia se mostrou importante no sentido de promover um 

ambiente seguro, no qual seja possível o convívio de pedestres, ciclistas e condutores. 

Por fim, a educação teve um caráter mais informativo e de apoio às outras estratégias 

utilizadas e não apresentou evidência significante para uma mudança cultural de 

segurança viária. 
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Introdução: Micotoxinas são metabólitos secundários produzidos por fungos filamentosos que 
podem contaminar alimentos trazendo riscos a saúde da população, considerando que são 
compostos tóxicos e são resultado do crescimento e desenvolvimento fúngico, que estão 
presentes naturalmente no ambiente. A exposição humana e animal se dá predominantemente 
pela ingestão de alimentos contaminados. Dentre as micotoxinas está o ácido ciclopiazônico, um 
ácido indoltetrâmico, que apresenta toxicidade comprovada em animais e tem sido relatado como 
possível causa de intoxicações em humanos. O ácido ciclopiazônico está sendo relacionado como 
responsável pela Doença X dos Perus relatada na década de 60. É produzido por algumas 
espécies de fungos como Penicillium e Aspergillus.  
Objetivo: Levantar em bases de dados, artigos que relatem a ocorrência de acido ciclopiazônico 
em alimentos no Brasil. 
Materiais e métodos: Foram realizadas buscas nas bases de dados ScienceDirect e Food 
Science and Technology Abstracts (Ovid) usando os termos occurrence,cyclopiazonic acid,foods 
Brazil, os critérios de seleção foram: artigos publicados entre 2003 a junho de 2013, artigos 
originais produzidos no Brasil e que relatassem a ocorrência de ácido ciclopiazônico em 
alimentos.  
Resultados e Discussão: A base ScienceDirect apresentou  59 artigos, destes 6 foram 
selecionados, 21 fugiam ao tema, 15 eram pesquisas em outros países e 17 eram de revisão. Já 
na base Food Science and Technology Abstracts (Ovid) foram analisados 31 artigos, destes 2 
foram selecionados, 12 fugiam ao tema, 12 foram desenvolvidos em outros países e 5 eram 
repetidos, já haviam sido analisados na outra base de dados. Os artigos selecionados foram 
publicados a partir de 2006, os alimentos analisados com maior frequência foram amendoim, 
castanha do Brasil e leite, os níveis de contaminação encontrados variaram entre 600 e 3400 
µg/Kg, entre 98,65 e 161,2 µg/Kg e entre 6,4 e 9,7 µgl¹, respectivamente. As análises são 
principalmente na região sudeste do Brasil, todos os trabalhos foram publicados em revistas 
internacionais e avaliaram a ocorrência de ácido ciclopiazônico isolado ou a co-ocorrência com 
aflatoxinas. De acordo com os resultados analisados, percebe-se que existe contaminação dos 
alimentos com o ácido ciclopiazônico em níveis variáveis e que a exposição da população é baixa, 
porém por apresentar toxicidade já comprovada em animais, é importante avaliar continuamente 
essa exposição considerando os riscos a saúde humana, principalmente da população infantil. 
Conclusão: Os resultados demonstraram que mais estudos sobre a ocorrência desta micotoxina 
sejam realizados no Brasil, considerando a toxicidade do ácido ciclopiazônico e sua co-ocorrência 
com aflatoxinas nos diferentes alimentos. 
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Introdução:A presença de micotoxinas em produtos alimentícios depende do 
crescimento de espécies fúngicas específicas e de fatores como umidade e 
temperatura. Sendo o Brasil  um país de clima tropical, apresenta condições 
favoráveis  para  o  desenvolvimento  destes  fungos.  As  aflatoxinas  são 
metabólitos secundários produzidas principalmente pelo A. flavus, A. nomius e 
A. parasiticus, as mais conhecidas são AFB1, AFB2, AFG1 e AFG2, sendo a AFB1 

o mais potente carcinogênico natural  conhecido,  apresentando propriedades 
teratogênicas  e  mutagênicas.  A exposição  se  dá  predominantemente  pela 
ingestão de alimentos contaminados.
Objetivo:  Investigar a incidência de pesquisas que relatam a ocorrência de 
aflatoxinas em alimentos no Brasil, por meio de buscas de artigos em base de 
dados.
Materiais e métodos: Foram realizadas buscas nas bases de dados Science 
Direct  e  Food Science and Technology Abstracts  (Ovid),  usando os  termos 
occurrence, aflatoxins, food e Brazil, os critérios de seleção foram: artigos com 
texto  completo  disponíveis,  artigos  publicados  nos  últimos  10  anos  (2003-
2013), artigos originais produzidos no Brasil e que relatassem a ocorrência de 
aflatoxinas em alimentos. 
Resultados e Discussão: A base ScienceDirect apresentou 47 artigos, destes 
6 foram selecionados, 11 fugiam ao tema, 20 eram pesquisas em outros países 
e 10 eram de revisão. Já na base  Food Science and Technology Abstracts  
(Ovid) foram analisados 90 artigos, destes 37 foram selecionados, 42 fugiam 
do tema ou o texto completo  não estava disponível,  8  eram pesquisas em 
outros países e 3 eram repetidos, ou seja, já haviam sido analisados na outra 
base de dados. Os artigos foram publicados a partir de 2003, principalmente 
em  revistas  internacionais.  Os  alimentos  analisados  com  maior  frequência 
foram: leite e derivados, castanha, amendoim e derivados e milho e derivados, 
sendo  que,  estudos  frequentemente  foram realizados  na  região  sudeste.  A 
cromatografia  líquida  de  alta  eficiência  foi  a  ferramenta  mais  utilizada  pra 
identificação e quantificação de aflatoxinas, apresentando bons resultados. O 
maior nível de contaminação total de aflatoxinas foi de 1947 μg/kg encontrado 
em amostras de amendoim, sendo que de acordo com a normatização nacional 
atual o limite máximo tolerado é de 20 μg/kg.
Conclusão: Os resultados sugerem há necessidade de monitoramento destas 
micotoxinas nos diferentes alimentos no Brasil.

Agradecimentos: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível 
Superior), pela bolsa de mestrado concedida ao primeiro autor.
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Introdução: O leite materno é considerado a melhor fonte de nutrição para recém-
nascidos. No entanto, o leite é uma das vias de excreção em mamíferos e, 
contaminantes aos quais a mãe foi exposta podem ser transferidos para o leite 
materno. A exposição crônica ao mercúrio, principalmente na sua forma orgânica  
(MeHg), durante a gestação e lactação, pode prejudicar o neurodesenvolvimento 
infantil. Desta maneira, é essencial que os níveis deste metal no leite materno sejam 
monitorados.  
Objetivo: Este trabalho teve como objetivos analisar os níveis de mercúrio total (THg) 
em leite humano e avaliar a exposição de bebês prematuros a este metal pela 
lactação.  
Materiais e métodos: As amostras foram obtidas de doadoras de oito Bancos de Leite 
Humano do Distrito Federal, entre maio/2011 e fevereiro/2012. Este estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Brasília (n°027/11). 
As amostras foram digeridas com HNO3 em forno de microondas e analisadas por 
espectrometria de fluorescência atômica (AFS). O LOD e LOQ foram estabelecidos em 
0,26 e 0,76 ng/mL, respectivamente. Análise de material de referência certificado 
(BCR®-150) mostrou que o método tem 99,7% de exatidão e 10,1% de repetitividade. 
Resultados e discussão: No total, foram coletadas 224 amostras de leite materno, de 
213 doadoras distintas, principalmente no primeiro mês de amamentação (38,3%). 
Entre as amostras analisadas, 84,4% foram positivas para THg (≥ LOQ), com níveis 
entre 0,76-8,4 ng/mL e média de 2,56 ± 0,11 ng/mL. A ingestão média de THg por 
bebês prematuros (consumo = 180 mL/kg pc/dia; peso corpóreo = 2,5 kg) representou 
64,5% do PTWI (5 µg/kg pc/ semana). 
Conclusão: A maioria das amostras de leite analisadas continha mercúrio em níveis 
acima do LOQ do método. Porém, a ingestão média de mercúrio pelo consumo do 
leite da Rede de Bancos de Leite do Distrito Federal não representa um risco para a 
saúde dos bebês.  



AÇÃO DA PUNICA GRANATUM L. (ROMÃ) E MORINDA CITRIFOLIA LIN (NONI) SOBRE 
PARÂMETROS BIOQUÍMICOS DE CAMUNDONGOS EXPOSTOS A CICLOFOSFAMIDA. 
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Introdução: O uso de plantas para o tratamento e cura tem sido cada vez mais frequente. 
Propagandas prometem benefícios seguros porque se tratam de fontes naturais. Estas plantas 
oferecem saúde e longevidade por terem sido usadas pelos nossos antepassados, porém sem 
embasamento científico não são produtos confiáveis, como os frutos Morinda citrifolia Lin (noni) e 
da Punica granatum L.(romã). A atividade fitoterápica destes frutos é discutida em estudos para 
confirmar seus potenciais antioxidantes, antiinflamatórios, anticancerígenos e no tratamento de 
doenças crônicas. A ciclofosfamida (CP) é utilizada no tratamento do câncer, porém possui efeitos 
tóxicos que atuam em células normais. Há indícios que a romã e o noni são quimioprotetores e 
ajudam no controle dos efeitos adversos. 
Objetivo: Avaliar os efeitos dos frutos sobre parâmetros bioquímicos como os níveis de colesterol, 
glicose e aspartato aminotransferase (AST) (romã) e, os níveis de colesterol e glicose (noni) no 
plasma dos camundongos expostos à CP.  
Materiais e Métodos: Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal 
(CEPA)-UFMT pelo número de protocolo 23108.781869/12-0. Camundongos Swiss machos (n=5), 
peso médio de 25g, foram tratados por 14 dias via gavagem com NaCl (G1, G2), polpa (G3, G5) 
ou polpa mais semente (G4, G6). No 15º dia os camundongos foram tratados com NaCl i.p. (G1, 
G5, G6) ou CP(G2, G3, G4) e sacrificados 24 horas após. As amostras de plasma foram 
congeladas à -85 °C. Os parâmetros bioquímicos foram dosados por meio de kits comerciais 
(Labtest). Os dados foram avaliados por anova de uma via seguida pelo teste de Tukey (p<0,05). 
Resultados e Discussão: Os níveis de AST no plasma (romã) aumentaram no grupo CP e foram 
prevenidos pela polpa+CP (G1=85.20±22.80 vs G2=146.8±22.62 vs G3=89.01±23.23). Os animais 
tratados com polpa+CP apresentaram uma redução na glicemia quando comparado ao grupo CP 
(G2=208.1±18.76 vs G3=170.8 ± 21.6). Já o colesterol foi diminuído quando administrado com 
polpa+semente (G2=107.8±11,63 vs G4=86.33±13.18). Para o tratamento com o noni, a glicemia 
e o colesterol não foram alterados pela CP e nem pela administração do fruto + CP. Porém os 
tratamentos apresentaram atividade hipoglicêmica e antilipêmica per se (G1=178.4±43.49 vs 
G5=128.9±13.18 vs G6=97.40±26.85) e (G1=122.1±11.68 vs G6=79.07±12.81), respectivamente. 
O estudo demonstrou que o tratamento (romã) foi efetivo em reduzir os parâmetros bioquímicos. 
Já o noni não foi efetivo em reduzir estes parâmetros nos animais tratados com CP, porém foi 
efetivo como hipoglicemiante e antilipêmico. 
Conclusão: Estes frutos demonstram atividade hepatoprotetora (romã) e boa atividade 
hipoglicemiante e redutora nos níveis de colesterol (noni), confirmando o uso popular. 
Apoio financeiro: FAPEMAT 
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Introdução: Hymenaea courbaril L. é uma árvore típica das florestas tropicais e utilizada na 
medicina popular no tratamento de doenças respiratórias, digestivas e hematopoiéticas. Estudos 
prévios indicam sua ação antiinflamatória, principalmente devido a modulação da função efetora 
dos macrófagos. Análise fitoquímica comprovou a presença de alguns flavonoides como 
agastiflavona, quercitrina, quercitina, rutina, taxifolina. 
Objetivo: Avaliar o estresse oxidativo (níveis de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 
(J.Pharmacol.Exp.Ther.82:292,1944), carbonilação de proteínas (Anal.Biochem.228:349,1995), 
glutationa reduzida (GSH) (Anal.Biochem.25:192,1968)), em animais tratados com extrato aquoso 
de sementes de jatobá (ESJ) e portadores do carcinoma subcutâneo de Ehrlich.  
Material e métodos: Camundongos swiss machos (n=5-6), portadores do tumor ou não, foram 
tratados por gavagem com ESJ (2mg/ml, dose/animal:100l) ou água durante 7, 14 ou 30 dias.  
Após o sacrifício, os tecidos (fígado, cérebro e rins) foram removidos e congelados a -85 °C até à 
sua utilização. Para o preparo do extrato, 100g da semente in natura foi triturada e adicionada a 2 
litros de água destilada, sendo mantida em banho-maria à 60ºC/ 30 min. Após, o ESJ foi filtrado 
em membrana millipore 0,22m. Os dados foram analisados por anova de uma via seguida por 
S.N.K. (p<0.05). O protocolo experimental foi aprovado pelo CEPA-UFMT, sob número: 
23108.029949/10-3.   
Resultados: Os níveis de TBARS (nmol/mg proteína) foram aumentados no fígado dos animais 
com tumor e diminuídos depois de tratados com ESJ por 7 dias (ERH=0,99±0,04 vs EHR+ESJ= 
0,87±0,07) e por 14 dias (ERH=1,20±0,14 vs EHR+ESJ=0,93±0,18); assim como nos rins 
(ERH=1,37±0,36 vs EHR+ESJ=0,94±0,24) e no cérebro (ERH=2,54±0,42 vs EHR+ESJ=1,59± 
0,17) em 14 dias. No cérebro houve um aumento em 30 dias (ERH=2,05±0,25 vs EHR+ESJ= 
2,39±0,12). Em relação à carbonilação de proteínas (nmol/mg proteína) houve uma redução no 
fígado (7 dias) (ERH=0,57±0,11 vs EHR+ESJ=0,41±0,09) e em 14 dias (ERH=0,30±0,04 vs EHR 
+ESJ=0,19±0,04); e também no cérebro (ERH=12,70±1,98 vs EHR+ESJ=9,42±1,83) em 7 dias. 
Porém, estes níveis aumentaram no fígado em 30 dias (ERH=0,20±0,03 vs EHR+ESJ=0,32±0,04) 
e no cérebro em 14 dias (ERH=12,34±1,4 vs EHR+ESJ=15,77±3,67). Já a GSH (µmol/mg 
proteína) diminuiu no fígado em 7 dias (ERH=31,09±2,75 vs EHR+ESJ=21,73±2,34) e em 14 dias 
(ERH=24,98±1,12 vs EHR+ESJ=18,91±2,98). 
Discussão: A análise dos dados sugere que o ESJ reduziu o estresse oxidativo e a GSH nos 
animais portadores de tumor. 
Conclusão: O ESJ parece reduzir o estresse oxidativo nos animais portadores do tumor e tratados 
com ESJ, contudo são necessários mais estudos farmacológicos e toxicológicos sobre os 
possíveis efeitos desta planta. 
Apoio financeiro: FAPEMAT 
    



Níveis de Chumbo em População Exposta Residente no Entorno de um Estaleiro 
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Introdução: O interesse por estudos sobre acumulação e toxicidade de metais tem crescido nos 
últimos anos como conseqüência das exposições ocupacionais e ambientais, ou dos distúrbios 
causados por estes elementos, induzidos por situações especiais de doença como, por exemplo, 
a insuficiência renal em fase terminal. O chumbo é encontrado como poluente ambiental pela 
emissão industrial, principalmente por fábricas de baterias, incineradores e, também, por ingestão 
de alimentos contaminados. O chumbo (Pb) é um dos contaminantes mais comuns do ambiente, 
possui efeitos tóxicos sobre homens e animais, e sem nenhuma função fisiológica no organismo. 
Sua toxicidade está relacionada principalmente aos sistemas nervoso e hematopoiético, podendo 
ocorrer efeitos renais, cardiovasculares e na reprodução, entre outros.  
Objetivo: Avaliar os níveis da exposição ao chumbo na população residente ao redor de um 
estaleiro no estado do Rio de Janeiro através da concentração de chumbo no sangue (Pb-S) e 
comparação com um grupo controle residente em Nova Almeida, ES. 
Materiais e Métodos: O metal foi determinado no sangue por espectrometria de absorção 
atômica eletrotérmica com aquecimento transversal e correção Zeeman longitudinal. O estudo foi 
realizado com adultos residentes no entorno de um estaleiro e um grupo de referência. O número 
total de participantes foi de 87 indivíduos. O sangue total foi diluído 10X em Triton X-100 0,1% 
(v/v). A exatidão dos resultados foi verificada através do material de referência: Contox Blood 
Lead Control (Kaulson Laboratories, USA).  
Resultados e Discussão: Temperaturas de pirólise e atomização iguais a 900 e 1600°C, 
respectivamente, foram utilizadas e um programa de temperatura para chumbo foi aplicado. O 
limite de detecção calculado foi de 0,02 �g L-1, e o quantificação ficou em 0,08 �g L-1. A média da 
concentração de chumbo encontrada no sangue da população exposta (n= 47 indivíduos) foi de 
3,06 ± 1,62 �g dL-1, enquanto que, na população de Nova Almeida (n= 40 indivíduos), essa média 
ficou em 3,24 ± 1,07 �g dL-1. A faixa de referência para Pb-S na Comunidade Europeia varia de 
4,0 a 27,6 �g dL-1. De acordo com o teste t de Student (95% confiança), não houve diferença 
estatisticamente significativa entre as concentrações de chumbo no sangue do grupo exposto e os 
controles. 
Conclusão: O nível de exposição do grupo residente próximo ao estaleiro é semelhante àquele 
considerado como controle, e as concentrações de chumbo no sangue se encontram dentro da 
faixa de referência para pessoas não expostas ocupacionalmente. 
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Introdução: O estanho (Sn) é um metal de ocorrência natural, obtido de minérios como a 
cassiterita, sendo amplamente utilizado na indústria, por possuir características tais como baixo 
ponto de fusão, afinidade em formar ligas, resistência à corrosão e oxidação. A exposição ao 
metal e seus compostos pode produzir diversos efeitos nos sistemas neuro, hemato e 
imunológicos, além de danos ao fígado e rins. A literatura sobre os efeitos do estanho no 
organismo humano é escassa, principalmente no que se refere às amostras biológicas como o 
sangue e a urina.  
Objetivo: Determinar o nível de exposição a estanho em população residente no entorno de uma 
indústria de ligas localizada em Volta Redonda, RJ.  
Materiais e Métodos: O metal foi determinado nos fluidos biológicos por espectrometria de 
absorção atômica eletrotérmica com aquecimento transversal e correção Zeeman longitudinal. O 
estudo foi realizado com adultos residentes no entorno da indústria. O sangue total e urina foram 
diluídos 7X e 8X, respectivamente, em Triton X-100 0,1% (v/v). A exatidão dos resultados foi 
verificada nos seguintes materiais de referência: Contox I Serum TM144-1097 (Kaulson 
Laboratories, USA) e Seronorm Urine Lot 0511545 (Sero AS, Norway). O estudo foi realizado com 
um grupo populacional constituído de 74 indivíduos.  
Resultados e Discussão: Embora o número de entrevistados tenha totalizado 74 pessoas, 
alguns indivíduos somente concordaram em doar sangue ou a urina. Uma análise descritiva dos 
participantes da pesquisa foi realizada por meio de um questionário cujo objetivo principal foi 
traçar o perfil socioeconômico e investigar possíveis variáveis de confundimento e efeitos sobre a 
saúde da população. Assim, a média da concentração de estanho encontrada no sangue da 
população exposta ao estanho (n= 65 indivíduos) foi de 3,85 ± 1,57 �g L-1. Em relação à urina (n= 
68 indivíduos), essa média ficou em 3,56 ± 1,88 �g L-1. Na literatura, não existem valores de 
referência para estanho e as concentrações de estanho encontradas para sangue e urina são 
divergentes. Alguns autores relatam que o nível médio normal de estanho na urina é de 16,6 µg L-

1. Entretanto, em outro estudo esse nível é 10,0 µg/dia e, no sangue, é � 5,0 µg L-1. Uma pesquisa 
realizada com a população japonesa mostrou diferença entre a concentração de estanho na urina 
de mulheres e homens (8,44 e 5,29 µg L-1), respectivamente.  
Conclusão: Como a região é pouca estudada, principalmente no que se refere à exposição ao 
estanho, e ainda existe uma indústria de ligas, o monitoramento biológico e ambiental é 
fundamental nessa área.  

 
O protocolo de pesquisa foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, Escola 

Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz, sob o n° CAAE: 
00967112.7.0000.5240. 
Descritores: urina, sangue, estanho. Pôster. Toxicologia Ambiental. 
Agradecimentos: Fiocruz  e Faperj   
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Introdução: O estresse oxidativo é um fenômeno relacionado à ação de radicais livres no 
organismo. Sendo RL, átomo ou molécula que possui elétrons desemparelhados na sua camada 
orbital externa. No metabolismo de seres aeróbicos, a oxidação é fundamental. Por isso, RL 
podem ser produzidos de modo natural, ou em consequência de algum distúrbio biológico. Podem 
ter origem do oxigênio - Espécies Reativas de Oxigênio, ou do nitrogênio - Espécies Reativas de 
Nitrogênio. A produção acentuada dessas espécies reativas podem gerar efeitos prejudiciais como 
peroxidação dos lipídios, proteínas e DNA. Para os danos causados pelas ERO e ERN, o 
organismo dispõe de um sistema de defesa conhecido como antioxidante. Os antioxidantes do 
organismo são não enzimáticos e enzimáticos. A célula, em condições fisiológicas, necessita de 
um equilíbrio entre os sistemas pro-oxidante e antioxidante. O desequilíbrio entre esses, ocorre 
quando os antioxidantes não são suficientes para conter a produção exacerbada de ERO e ERN. 
Relacionando-se a diversas patologias, dentre elas, doenças neurodegenerativas. 
Objetivo: Avaliar a relação entre o estresse oxidativo, envelhecimento e às doenças 
neurodegenerativas. 
Materiais e Métodos: O estudo caracterizou-se como uma pesquisa qualitativa, de caráter 
descritivo, realizadas em material bibliográfico disponíveis nas bases de dados Medline, Scielo e 
Lilacs, artigos científicos relacionados a doenças neurodegenerativas, estresse oxidativo e 
envelhecimento, período de 2000 a 2013, utilizadas as palavras-chaves: doenças 
neurodegenerativas, radicais livres, estresse oxidativo e envelhecimento. 
Resultados e Discussão: Envelhecer é um processo universal que afeta todos os organismos 
vivos, tendo cada espécie uma velocidade de envelhecimento, caracterizando um mecanismo 
heterogêneo e deletério que conduz a uma redução da competência funcional. A teoria do 
estresse oxidativo no envelhecimento propõe que radicais livres, resultam principalmente do 
metabolismo mitocondrial normal, causando danos progressivos, resultando no declínio funcional 
que define o envelhecimento. Começando a ocorrer lesões de célula a célula, tecidos e órgãos até 
chegar à degeneração celular, acarretando doenças, envelhecimento e problemas relacionados à 
terceira idade. 
Conclusão: É inegável a relação entre o estresse oxidativo e o envelhecimento, destacando 
ainda o estresse oxidativo como um dos desencadeantes das doenças neurodegenerativas. 
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Introdução: O mercúrio (Hg) é um metal divalente, liberado no meio ambiente de forma natural 
como em atividades vulcânicas e também através fontes antropogênicas como o garimpo e 
aterros sanitários. O Hg pode ser encontrado nas formas elementar, inorgânica e orgânica e não 
possui função metabólica. As diferentes espécies químicas diferem quanto à toxicidade e as 
formas de exposição, salientado que as formas elementar e orgânica são essencialmente 
neurotóxicas e o indivíduo está exposto a estas formas principalmente através de amalgamas 
dentárias e peixes contaminados, respectivamente, a forma inorgânica causa danos ao sistema 
renal e a forma de contaminação se dá principalmente através da água ingerida. Durante as fases 
do desenvolvimento, os organismos apresentam diferentes susceptibilidades a agentes tóxicos, 
sendo que, fetos e bebês, devido à imaturidade de órgãos e membranas são sensíveis a estes 
agentes tóxicos, comparados aos adultos. 
Objetivo: Avaliar os efeitos nocivos provocados pelo Hg, apresentado em diversas situações, 
salientando a gravidade em gestantes. 
Materiais e Métodos: O estudo caracterizou-se como uma pesquisa qualitativa, de caráter 
descritivo, realizadas em material bibliográfico disponíveis nas bases de dados Medline, Scielo e 
Lilacs, de artigos relacionados ao Hg e sua toxicidade entre gestantes e seus fetos, período de 
2000 até 2013, utilizadas as palavras-chaves: toxicidade, mercúrio e gestantes, em delimitados 
artigos científicos. 
Resultados e Discussão: O feto é vulnerável a exposições de Hg, principalmente no 
desenvolvimento do sistema nervoso central. As espécies químicas do Hg diferem à toxicocinética 
no organismo materno. O desastre de Minamata, em que os fetos foram expostos via útero à 
forma inorgânica, apresentaram sintomas neurológicos graves e irreversíveis. A forma inorgânica 
é encontrada em menor concentração na barreira placentária, diferenciando-se do leite materno, 
que apresenta alta contaminação. Estudos com animais em experimento demonstraram que 
filhotes expostos a forma inorgânica, somente via leite, apresentam diminuição no ganho de peso 
e também variações no conteúdo de metais essências em diferentes órgãos. 
Conclusão: O potencial de toxicidade do Hg é extremamente nocivo a saúde, provocando 
diferentes déficits, iniciando via intra-uterina, prolongando-se ao desenvolvimento humano, pós-
contato com a forma orgânica, ressaltamos também pela forma inorgânica, a qual acontece no 
período de aleitamento materno. 
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Introdução: As intoxicações alimentares são um agravo de interesse em Saúde. A vigilância 
destes eventos permite estabelecer as ações de prevenção e controle. 
Objetivo: Analisar os casos de intoxicação alimentar notificados em Bento Gonçalves (RS) entre 
1998 a 2012 e seu impacto sobre a Saúde. 
Materiais e Métodos: A Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde analisou as 
intoxicações alimentares do Sistema de Informações de Intoxicações de Bento Gonçalves 
(SININTOX-BG) notificadas de forma passiva ou por busca ativa e capturadas pelo cruzamento de 
dados com o CIT-RS, com o Programa de Monitoramento das Doenças Diarréias Agudas e com o 
SINAN. 
Resultados e Discussão: Entre 1998 a 2012, o SININTOX-BG registrou 24.872 intoxicações 
humanas agudas, das quais 3.076 (12,3%) deveram-se alimentos, ficando atrás do álcool etílico 
(31,4%), dos animais peçonhentos (24,0%) e dos medicamentos (16,3%). Em média, registram-se 
242 intoxicações alimentares por ano, representando 0,40% dos atendimentos médicos do 
principal serviço público de urgência. As mulheres responderam por 50,3% dos casos. As maiores 
incidências etárias ocorreram entre 20 a 29 anos (391,2/100.000) e 30 a 39 anos (268,5/100.000). 
O grupo menos atingido foi o de idosos ≥60 anos. Em 44,3% das intoxicações o agente causador 
foi descrito como “alimento”, sem outras especificações. Excluindo os casos ignorados, as 
categorias alimentares com a maior freqüência relativa foram: os artigos de confeitaria (à base de 
massas: bolos, tortas, pastel, massas em geral) (21,4%), as carnes (20,5%), os alimentos 
preparados com ovos (principalmente, maionese) (14,2%) e a água (8,2%). Somados, os 
alimentos de origem animal (carne, leite, ovos) corresponderam a 39,6% das intoxicações 
alimentares. O município registrou 52 surtos de doenças transmitidas por alimentos, com 1.142 
comensais doentes (27 doentes por surto; variação: 4 a 303). Os intoxicados em surtos 
corresponderam a 37,1% do total de casos registrados. A Salmonella foi implicada como agente 
etiológico em 35,1% dos surtos onde foi possível identificar o agente causador. A utilização de 
matéria-prima sem inspeção sanitária (principalmente ovos e queijo) apareceu como circunstância 
de risco em 27,3% dos surtos. 
Conclusão: A análise dos casos reforça a importância do trabalho integrado entre as Vigilâncias 
na identificação e investigação dos casos de intoxicação alimentar, especialmente quando 
envolvem um grande número de pessoas. Os serviços de saúde deveriam estar preparados para 
manejar clinicamente estes casos e ser incentivados a fazer a notificação oportuna às autoridades 
públicas de saúde. A Saúde Pública deveria promover ações de controle, fiscalização e de 
conscientização da população sobre os fatores de risco e a prevenção das intoxicações 
alimentares. 
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Introdução 
As intoxicações medicamentosas são um problema de saúde em todo o mundo. A 
farmacoepidemiologia e a farmacovigilância são essenciais para o monitoramento e elaboração de 
políticas públicas de saúde eficazes. 
Objetivo 
Descrever os casos de abuso e uso indevido de medicamentos notificados em Bento Gonçalves 
(RS) entre 1998 a 2012. 
Materiais e Métodos 
A Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde analisou as intoxicações medicamentosas 
agudas do Sistema de Informações de Intoxicações de Bento Gonçalves (SININTOX-BG) 
notificadas de forma passiva, por busca ativa e pelo cruzamento de dados com o CIT-RS, com o 
Sistema de Mortalidade e com o SINAN. 
Resultados e Discussão 
Entre 1998 a 2012, o SININTOX-BG registrou 24.872 intoxicações humanas agudas, das quais 
4.054 (16,3%) deveram-se ao abuso ou uso indevido de medicamentos, ficando atrás do álcool 
etílico (31,4%) e dos animais peçonhentos (24,0%). Em média, registram-se 395 intoxicações 
medicamentosas por ano, representando 0,40% dos atendimentos médicos do principal serviço 
público de urgência. 
As mulheres responderam por 66,9% dos casos. As maiores incidências etárias, tanto para 
homens como para as mulheres, ocorreram entre 15 a 19 e 20 a 29 anos. Os grupos menos 
atingidos foram as crianças de 10 a 14 anos e os idosos ≥60 anos. 
Das categorias medicamentosas com a maior freqüência relativa destacaram-se: os neurolépticos 
(14,3%), os imunobiológicos (vacinas e soros [11,6%]) e os antibióticos (10,3%). 
Somados, os fármacos neuropsiquiátricos (sozinhos ou misturados com outras drogas) 
corresponderam a 36,5% das 4.064 intoxicações medicamentosas. Os benzodiazepínicos (14,1%) 
e os antidepressivos (13,6%) foram as substâncias que mais apareceram como agentes 
causadores de intoxicações medicamentosas. 
As reações adversas medicamentosas (42,7%) e as tentativas de suicídio (42,1%) foram as 
circunstâncias predominantes. Foram contabilizadas 1.709 tentativas de suicídios pelo abuso de 
medicamentos; as mulheres responderam por 84,3% deste total; a faixa etária com a maior 
prevalência suicida foi a de 20 a 29 anos (59,9%). 
Conclusão 
A análise dos casos reforça a importância da farmacovigilância e da farmacoepidemiologia e 
destaca a alta prevalência do uso indevido de neurolépticos e do abuso medicamentoso para fins 
suicidas, principalmente entre adultos jovens. 
As emergências deveriam ser capacitadas para atender as intoxicações medicamentosas, 
incluindo manobras de respiração artificial e incentivo ao uso do telefone do CIT, como apoio para 
as condutas de emergência. 
A Saúde Pública deveria promover ampla campanha de alerta para evitar a automedicação e a 
prescrição leiga, bem como, o uso abusivo e indevido de fármacos, orientando o descarte das 
sobras e o armazenamento fora do alcance de crianças. 
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Introdução: Considerado um grande problema de saúde pública na região amazônica, os 
acidentes por picada de serpentes Bothrops atrox, podem causar manifestações locais graves, 
podendo levar a mutilações físicas se não tratadas a tempo. O tratamento indicado, até o 
momento, é a soroterapia antiofídica, a qual não tem atividade nas lesões locais. O LED (Light 
Emitter Diode) é um diodo, baseado em junções p-n (p- positivo, n- negativo), que, quando 
energizado, emite luz; efeito conhecido como “eletroluminescência”. Ao contrário do Laser, o 
LED não tem cavidade óptica para sua emissão, desprovendo a luz de coerência e colimação, 
porém produz uma banda de espectro eletromagnético próximo do Laser. Tecnologias 
luminosas de baixa intensidade e, monocromáticas exercem elevada ação biomoduladora sobre 
as células irradiadas. O Caryocar villosum (piquiá) é um fruto exclusivamente neotropical, de 
uso comestível e fitoterápico, o qual contem 25 espécies em 2 gêneros: Caryocar e 
Anthodiscus, distribuídos desde a Costa Rica até o Paraguai e Paraná, ocorrendo comumente 
nas Guianas e na Bacia Amazônica. Testes físicos e químicos evidenciaram que há alto teor de 
acidez e ácidos graxos; enquanto que análises fitoquímicas mostram a presença de 
carotenóides, esteróides e triterpenóides; além de vitaminas e outras propriedades, nos estudos 
farmacológicos não publicados indicaram ação analgésica e antiinflamatória em camundongos 
e ratos.  
Objetivo: Analisar o efeito cicatrizante do LED 627nm e ação fitoterápica do Caryocar villosum 
nas lesões geradas pelo envenenamento. 
Materiais e Métodos: Neste trabalho foram utilizados 24 ratos Wistar, machos, com peso entre 
250-300g (CEUA: 024/2011) e o veneno de 02 serpentes Bothrops atrox adultas liofilizado. Os 
animais foram distribuídos de forma aleatória em quatro grupos experimentais com 06 animais 
cada, sendo: Grupo Veneno (G1), Grupo óleo de piquiá tópico (G2), Grupo irradiado com LED 
627nm (G3), Grupo do óleo de piquiá tópico associado à irradiação com LED 627nm (G4). Cada 
grupo, de acordo com o período experimental definido, após devidamente anestesiados 
(Xilazina 20 mg/kg e Cetamina 80 mg/kg) foram sacrificado aleatoriamente em 01, 07 e 14 dias 
a partir da administração do veneno para analise histológica e histometrica. Este estudo avaliou 
o efeito regenerativo e antiinflamatório pelo uso tópico do óleo de piquiá, da terapia de baixa 
potência LED 627nm, e associações de ambas terapias. O protocolo terapêutico teve início 1 
hora após a administração do veneno. O processo de reparação e inflamação foi avaliado pela 
clínica diária com a observação da evolução do processo inflamatório. Nas analises 
histometricas houve a contagem de células inflamatórias mononucleares e de fibroblastos.  
Resultados e Discussão: Os resultados evidenciaram que todos os grupos tratados 
apresentaram reparação tecidual com boa evolução macroscópica e microscópica. Porém o uso 
apenas do LED 627nm apresentou pouca maturidade tecidual nas lesões em derme em nível 
microscópico, apesar de apresentar bom aspecto reparativo macroscopicamente. 
Conclusão: Podemos concluir que o óleo de piquiá e a associação fototerapia com o extrato 
vegetal mostraram eficácia na evolução dos sinais locais e na redução do processo inflamatório 
dos acidentes induzido por peçonha de Bothrops atrox.  
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Introdução: A insuficiência renal aguda é caracterizada por grave distúrbio da função 
renal e ocorrência súbita; provoca o acúmulo de escórias nitrogenadas (azotenia) no 
organismo, tornando-o incapaz de manter o volume e a composição dos fluidos de seu 
meio interno. Frequentemente é reversível. Dessa forma, os rins são incapacitados de 
filtrar o sangue e remover as substâncias toxicas que são excretadas pela urina. A 
frequência dos acidentes por animais peçonhentos é alta mesmo nas grandes cidades. 
Além disso, nem todos os casos são notificados, pois os mesmos são tratados fora 
das unidades de saúde por pessoas com conhecimentos empíricos. Acredita-se 
hipoteticamente que a evolução da insuficiência renal aguda após o acidente 
peçonhento possa está relacionada com a ação direta do veneno no sistema renal, o 
tempo de inicio do tratamento, uma predisposição das vitimas, a gravidade do acidente 
ou tipo de animal agressor. Os acidentes por animais peçonhentos que podem evoluir 
para insuiciencia renal aguda, são os correspondentes aos ataques por serpentes, 
abelhas, aranhas e lagartas urticantes.  
Objetivo: Verificar a incidência de casos de insuficiência renal aguda relacionado a 
acidentes por animal peçonhento no município de Santarém, estado do Pará no ano 
de 2011. 
Material e Métodos: Foi utilizado coleta de dados estatísticos do ano de 2011, 
relacionado aos casos de insuficiência renal aguda em decorrência dos acidentes por 
animais peçonhentos, através dos registros feitos pelas notificações e prontuários dos 
pacientes internados no Hospital Municipal de Santarém. Nesta analise avaliamos o 
tempo de tratamento, alterações significantes quanto às escórias renais (ureia e 
creatinina), a evolução satisfatória ou não na terapia e possíveis sequelas. Através de 
setores como Serviço de Arquivamento Médico e Estatístico do mesmo hospital, 
Divisão de Vigilância em Saúde do município, Setor de Epidemiologia, a pesquisa teve 
como base a quantificação das notificações quanto aos acidentes por animal 
peçonhento, assim como as possíveis complicações. 
Resultados e Discussão: Os Resultados mostraram que das 492 notificações o maior 
índice de acidentes deu-se por serpentes com 42%, as demais ocorrências estão 
distribuídas entre outros animais peçonhentos, os quais ausentaram casos de 
evolução para insuficiência renal aguda. Entre as notificações, 106 pacientes foram 
submetidos à internação, onde 88% foram vítimas por serpentes peçonhentas, destas 
internações 32 pacientes evoluíram para quadro clínico renal agudo. Entre os 
pacientes admitidos em unidade hospitalar 92% residem na zona rural e 8% na zona 
urbana. Com relação ao sexo dos indivíduos acidentados por serpentes venenosas 
90% eram do sexo masculino e 11% feminino. Dos 32 indivíduos que evoluíram para 
insuficiência renal aguda no ano de 2011, 16% foram classificados como leve, 56% 
como moderado, 25% como grave e 3% não tinha registros desta classificação. A 
maioria dos casos que evoluíram para prejuízo da função renal aguda está relacionada 
ao tempo de atendimento soroterápico específico superior a seis horas. 
Conclusão: A serpente, em especial a do gênero Bothrops atrox é o animal que mais 
provoca a insuficiência renal aguda em que um dos fatores correlacionados, como 
demora do atendimento, contribuem para essa complicação. 
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Introdução: Hidrogéis de quitosana apresentam grande potencialidade para aplicação em pele e 
mucosas devido à capacidade de adesão e de formação de filme, entre outros.  A incorporação de 
nanocápsulas poliméricas nestes hidrogéis representa uma proposta inovadora que associa as 
propriedades do gel à capacidade das nanocápsulas de controlar a liberação e a penetração 
cutânea de substâncias ativas. Para uma caracterização adequada de formulações de aplicação 
na pele, o potencial de irritação cutânea e ocular deve ser determinado.  
Objetivo: Avaliar o potencial de irritação cutânea e ocular de uma formulação inovadora para uso 
cutâneo composta de hidrogel de quitosana e nanocápsulas poliméricas. 
Materiais e Métodos: A formulação foi obtida por dispersão da quitosana (2.5%) à suspensão de 
nanocápsulas (deposição interfacial do polímero pré-formado, polímero Eudragit RS100®) com 
posterior formação de gel pela adição de ácido lático. A formulação foi previamente caracterizada 
em termos de tamanho de partícula (difração de laser e microscopia eletrônica) e pH 
(potenciometria). O potencial de irritação cutânea da formulação foi determinado através de testes 
em humanos (n=13), avaliando a formação do eritema (escala visual e sonda Mexameter®, 
CKeletronic) e análise sensorial, e através da viabilidade de queratinócitos in vitro (n=3). O 
potencial de irritação ocular foi determinado utilizando membrana corioalantóide de ovos 
embrionados (HET-CAM) (n=6).  
Resultados e Discussão: A formulação inovadora apresentou partículas nanométricas e valor de 
pH de 4,4, adequado para aplicação cutânea. A avaliação da irritação cutânea em humanos 
mostrou uma ótima tolerância da pele à nanoformulação, de forma que as medidas não 
diferenciaram significativamente do controle (área da pele sem aplicação de formulação). Apenas 
8% dos voluntários sentiu irritação leve 30 minutos após aplicação, sem descrever qualquer 
sensação de irritação após 60, 90, 120 e 180 minutos. Foi observada diminuição da viabilidade 
celular apenas em tempos prolongados (24 e 48h), não apresentando citotoxicidade após 4h, 
resultado que pode estar relacionado ao tensoativo utilizado para estabilizar as nanopartículas 
(polissorbato 80). O estudo do potencial de irritação ocular, permitiu caracterizar a formulação 
como não irritante, não sendo observado hemorragia, coagulação ou lise dos vasos presentes na 
membrana. 
Conclusão: O estudo demonstrou que o gel inovador composto por nanocápsulas poliméricas e 
gel de quitosana proposto para a veiculação de ativos cosméticos e dermatológicos não apresenta 
irritação cutânea em humanos, apesar da citotoxicidade observada em queratinócitos em tempos 
prolongados de contato, e, da mesma forma, não apresenta potencial para irritação ocular.  
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Introdução: O 1-hidroxipireno (1-OHP) é um biomarcador de exposição aos hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos (HPAs) e pode ser usado como indicador de exposição a tabaco e 
poluentes ambientais. Sua presença no líquido amniótico (LA) indica exposição fetal a HPAs, os 
quais são carcinogênicos. 
Objetivos: Desenvolver e validar método para determinar 1-OHP em LA por cromatografia líquida 
de alta eficiência com detector de fluorescência (CLAE-DF) e realizar sua dosagem em gestantes 
a fim de avaliar exposição intrauterina a HPAs do tabaco. 
Metodologia: Para validação do método foram avaliadas linearidade, precisão, exatidão, 
estabilidade, robustez e sensibilidade. Foram preparados calibradores em LA em concentrações 
entre 0,25 e 15,0 ng/mL. Para a extração do 1-OHP, a 2,0 mL de LA foram adicionados 2,0 mL de 
tampão acetato pH 5,0 e 20 µL de β-glicuronidase-arilsulfatase e incubou-se a 37°C por 2 h. Após, 
as amostras foram extraídas com éter etílico, a fase orgânica foi evaporada, reconstituída com 
metanol e injetada no CLAE-DF. Foram testados 2 solventes de extração (acetato de etila e éter 
etílico) e 2 tempos de incubação (2 e 4 h). Amostras de LA de 111 gestantes do Hospital São 
Lucas da PUCRS foram coletadas no momento do parto e analisadas. As pacientes foram 
classificadas em tabagistas ou não tabagistas e os resultados analisados com programa 
GraphPad Prism® 6.0. 
Resultados e Discussão: Foi possível uma eficiente separação do analito dos demais 
componentes da matriz biológica. Utilizou-se coluna de sílica C18, eluição isocrática com 
metanol:acetonitrila:água (35:35:30, v/v), fluxo de 1,0 mL/min e detecção a 242 nm excitação e 
388 nm emissão. O tempo de retenção do 1-OHP foi de aproximadamente 4 min e o total da 
corrida de 30 min. A curva de calibração apresentou r = 0,9977. A precisão variou entre 8,7 e 
10,4% e a exatidão entre 100,7 e 102,2%. O limite de quantificação foi 0,19 ng/mL e o de 
detecção foi 0,06 ng/mL. A amostra mostrou-se estável após 3 ciclos de congelamento e 
descongelamento e 48 horas em geladeira. A extração com éter etílico foi mais eficiente e os 
tempos de incubação não apresentaram diferença. Das 111 gestantes avaliadas, 33 (30%) eram 
tabagistas e 78 (70%) não tabagistas. As concentrações de 1-OHP em LA variaram entre 0 e 
1,425 ng/mL, sendo que a média das concentrações de 1-OHP entre tabagistas (0,6610±0,04035 
ng/mL) foi superior a média entre não-tabagistas (0,5523±0,02968 ng/mL, p<0,05). 
Conclusão: A quantificação de 1-OHP no LA permitiu avaliar a exposição fetal a HPAs. O método 
desenvolvido e validado mostrou-se simples, rápido e de baixo custo. Os resultados obtidos 
sugerem que o 1-OHP pode ser um biomarcador de exposição fetal ao tabaco, tendo em vista a 
diferença significativa entre os dois grupos.  
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Introdução: Entre os diversos contaminantes presentes no ambiente aquático e 
considerados desreguladores endócrinos, o Bisfenol A (BPA) é um dos que possuem 
maior produção a nível mundial. Esse composto é utilizado na produção de certos 
plásticos e confere características como flexibilidade e maleabilidade a esses 
materiais. Além dos efeitos como desregulador endócrino, estudos têm demonstrado 
que o BPA pode causar estresse oxidativo em mamíferos, porém em peixes, poucos 
estudos relatam esse efeito. Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito de 
diferentes concentrações de BPA na regulação transcricional de genes relacionados à 
defesa antioxidante e biotransformação (CYP1A, GSTα1, SOD-1 e CAT e GCL-c) e 
genes relacionados à reprodução (CYP19A2, VTG2) no cérebro e intestino de Danio 
rerio. Metodologia: Os peixes (machos) foram expostos às concentrações de 0, 2, 10 
e 100 µg/l de BPA por 96 horas, para extração de RNA total e síntese de cDNA. As 
análises de expressão gênica foram realizadas por reação em cadeia da polimerase 
(PCR) em tempo real, utilizando o gene Beta-actina como normalizador. A análise 
estatística foi realizada através do programa estatístico específico para PCR tempo 
real, o Rest 2009 (n=8). Resultados e Discussão: A expressão dos genes CAT e 
GSTα1, GCLc, VTG2 e CYP19A2 não demonstraram diferenças significativas dos 
grupos tratados em relação ao grupo controle. Sabe-se que a atuação do BPA em 
genes relacionados à via esteroidogênica/reprodução pode ser tardia, o que poderia 
explicar a não interferência do composto em genes como VTG2 e CYP19A2, em uma 
exposição de 96 horas. Já na expressão do gene CYP1A, foi observada uma 
diminuição frente à maior concentração utilizada do poluente, no intestino (0,003, EP 
0,001/2,597). Por fim, tanto no cérebro quanto no intestino, a maior concentração 
causou uma ativação transcricional do gene SOD-1 (3,889 EP 1,5/7.158 – 1,5 EP 
0,4/3,3), além de uma diminuição na expressão na concentração intermediária, apenas 
no intestino (0,098 EP 0,004/0,791). A alteração na expressão de genes como SOD-1 
e CYP1A frente ao BPA já foi observada em estudos in vitro com células de 
mamíferos. Conclusão: O presente trabalho demonstrou que uma exposição 
subcrônica ao BPA em Danio rerio adultos, é capaz de causar uma alteração na 
expressão de genes importantes relacionados à defesa antioxidante, como já vem sido 
observado em mamíferos.  
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Introdução: O emprego de nanopartículas como carreadores de fármacos vem sendo vastamente 
estudado, entre elas, as ciclodextrinas (CDs), oligossacarídeos cíclicos que permitem a formação 
de complexos de inclusão com substâncias lipofílicas como o resveratrol (RSV). Quando 
consumido, grande parte do RSV é excretada e a outra, rapidamente metabolizada no organismo. 
As propriedades antioxidantes, antinflamatórias e de prevenção de doenças metabólicas como o 
diabetes, estimulam a complexar o RSV à HP-CD, portanto, uma forma de aumentar a 
biodisponibilidade do RSV por via oral é complexa-lo às CDs.  
Objetivo: Avaliar: o efeito hipoglicemiante do RSV e de seu complexo e os parâmetros 
associados à toxicidade hepática e renal, através das enzimas ALT, AST e ureia e creatinina, 
respectivamente, em ratos hiperglicêmicos. 
Materiais e Métodos: Foram utilizados 70 ratos Wistar machos, provenientes do biotério da 
Universidade Federal de Santa Maria, separados aleatoriamente em 5 grupos diabéticos e 5 
grupos não diabéticos, com 7 animais/grupo. Os grupos normo- e hiperglicêmicos receberam 
diariamente e por gavagem intragástrica as seguintes substâncias: grupos controles receberam 
água, os grupos RSV receberam 1 mg/kg rato, os grupos HP-βCD receberam concentração de 
HP-βCD equivalente àquela presente no complexo,  os complexos receberam 1mg/kg e os grupos 
Etanol receberam solução de etanol a 15%. Após dois meses de tratamento e com  12 horas em 
jejum os animais foram mortos por decapitação e o sangue foi imediatamente coletado em tubos 
com gel separador. Os parâmetros foram avaliados pelo equipamento Vitros 250 da empresa 
Johnson & Johnson Diagnostics pelo método de química seca para as análises. Os dados obtidos 
foram avaliados por ANOVA seguidos do teste de Tukey quando os valores de P <0,05. 
Resultados e Discussão: o RSV ou o seu complexo não alteraram os níveis séricos de ALT e 
AST tanto em ratos normoglicêmicos quanto em hiperglicêmicos quando comparados aos 
respectivos controles, indicando que ambos não causaram lesão hepática. E, também não 
apresentaram atividade hipoglicêmica. Já os níveis de ureia apresentaram um aumento 
significativo (p  0.001) em todos os grupos diabéticos, quando comparados com o grupo controle, 
sem reversão pelo RSV ou complexo, este quadro reflete a grande proteólise sofrida pelos 
diabéticos. Porém, os níveis de creatinina não apresentaram diferenças entre os grupos. Também 
houve redução significativa do tecido adiposo visceral (TAV) para todos os grupos diabéticos, e o 
RSV e o complexo não reverteram a intensidade dos efeitos lipolíticos das catecolaminas nesta 
doença. 
Conclusão: Nos parâmetros avaliados, o RSV livre ou complexado não reverteram a 
hiperglicemia, os valores elevados de ureia e a redução do TAV nos ratos diabéticos. 
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Introdução: Croton polyandrus Spreng. é conhecida no nordeste brasileiro como “croton de 
tabuleiro” e é pouco relatada na literatura tanto do ponto de vista fitoquímico como farmacológico. 
Dados recentes mostram que o óleo essencial das folhas (O.E.C.) apresenta atividade antifúngica. 
Entretanto, não há relatos da toxicidade desse produto.  
Objetivo:  Avaliar a citotoxidade do O.E.C. em eritrócitos murinos e avaliar a toxidade pré-clínica 
aguda do O.E.C. em camundongos. 
Materiais e Métodos : Para a avaliação da citotoxidade, amostras de sangue de camundongos 
Swiss foram suspensas em solução tampão fosfato (PBS) para preparação de uma solução a 
0,5% de eritrócitos. O.E.C. (0-1000 µg/mL), foi solubilizado em DMSO (5%) e em PBS. 
Quantidades iguais de amostra e de eritrócitos foram adicionadas em placas, que foram agitadas 
por 60 minutos e centrifugadas. Triton X-100 (positivo) e PBS (negativo) foram os controles. A 
hemólise foi determinada por espectrofotometria a 415 nm para obtenção da concentração que 
causa 50% da hemólise (CH50). Para ensaio toxicológico pré-clínico agudo, O.E.C. foi 
administrado em camundongos (i.p.) nas doses 250, 375 e 500 mg/kg (n=12). Comportamento 
geral, efeitos adversos e mortalidade foram avaliados ao longo de 14 dias. Índices de órgãos 
foram obtidos para detectar possíveis sinais de toxicidade. Foram ainda avaliados: peso corporal, 
consumo de água e ração.  
Resultados e Discussão : Foi obtida uma CH50 de 141,0 (140,5 - 141,6) µg/mL, permitindo inferir 
que O.E.C. apresenta efeito citotóxico1. A DL50 foi em torno de 447,18 mg/kg. Alguns efeitos 
adversos excitatórios curtos (hiperatividade) logo após a administração (i.p.) foram observados, 
predominando  efeitos depressores2 de 30 minutos até 4 horas após a administração. Assim, 
infere-se estímulo seguido de depressão do Sistema Nervoso Central (SNC). Efeitos indicativos de 
toxicidade (diarreia, abdução das patas do trem posterior, respiração forçada) também foram 
observados, somados à redução do peso corporal (250 e 375 mg/kg do O.E.C., só machos), 
consumo de água (todas as doses, ambos os sexos) e também ração (375 mg/kg, ambos os 
sexos). Em relação ao índice dos órgãos houve diminuição significativa do índice do fígado 
(fêmeas, 375 mg/kg), comparado ao controle. Isto permite inferir a existência de diferença na 
toxicidade, entre os sexos.  
Conclusão : O O.E.C. apresentou moderada toxicidade frente eritrócitos murinos, e 
moderada toxicidade aguda quando administrado (i.p.) em de camundongos Swiss. Informações 
importantes foram obtidas para futuros estudos de mecanismos de toxicidade. 
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Introdução:  A espécie Hyptis umbrosa Salzm., conhecida popularmente por “aleluia do serrote” e 
“alfazema-do-mato” é pouco relatada na literatura tanto do ponto de vista fitoquímico como 
farmacológico. Dados preliminares sugerem que o óleo essencial das folhas de Hyptis umbrosa 
(O.E.H.) apresenta atividade antitumoral, sendo portanto imprescindível o estudo da sua 
toxicidade. 
Objetivo:  Avaliar a citotoxidade do O.E.H. em eritrócitos murinos e avaliar a toxidade pré-clínica 
aguda do O.E.H. em camundongos. 
Materiais e Métodos:  Para a avaliação da citotoxidade, amostras de sangue de camundongos 
Swiss foram suspensas em solução tampão fosfato (PBS) para preparação de uma solução a 
0,5% de eritrócitos. O.E.H. (0-2000 µg/mL), foi solubilizado em DMSO (5%) e em PBS. 
Quantidades iguais de amostra e de eritrócitos foram adicionadas em placas, que foram agitadas 
por 60 minutos e centrifugadas. Triton X-100 (positivo) e PBS (negativo) foram os controles. A 
hemólise foi determinada por espectrofotometria a 415 nm para obtenção da concentração que 
causa 50% da hemólise (CH50). O ensaio toxicológico agudo foi realizado em camundongos, 
utilizando as doses únicas de 300 e 2000 mg/kg (i.p., n=15). Comportamento geral, efeitos 
adversos e mortalidade foram avaliados ao longo de 14 dias. Foram ainda avaliados: peso 
corporal, consumo de água, ração e índices de órgãos.  
Resultados e Discussão:  Foi obtida uma CH50 de 494,9 (494,2 - 495,6) µg/mL, permitindo inferir 
que O.E.H. apresenta baixa citotoxicidade2. No experimento de toxicidade aguda, os animais 
submetidos à dose de 2000 mg/kg apresentaram alguns efeitos excitatórios (tremores, 
convulsões), depressores (ataxia, perda do reflexo corneal e auricular), e outros (cianose) que 
precederam o óbito nos primeiros minutos após a administração, caracterizando alta toxicidade. 
Em contrapartida, na dose de 300 mg/kg, houve apenas sinais sem importância clínica. Portanto, 
foram observados efeitos de alterações no Sistema Nervoso Central (SNC) e Autônomo (SNA). 
Ainda na dose de 300 mg/kg, não houve diminuição significativa no consumo de água, ração, 
peso corporal e nos índices dos órgãos, comparado ao controle. Mediante tais dados1,3, foi 
possível estimar a DL50 em torno de 500 mg/kg. 
Conclusão : O O.E.H. apresentou baixa toxicidade frente eritrócitos murinos e baixa toxicidade 
aguda quando administrado (i.p.) em camundongos, estimulando o desenvolvimento de novos 
ensaios para avaliação da atividade farmacológica e toxicidade. 
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Introdução: Todos agrotóxicos necessitam de autorização para sua comercialização devido aos 
potenciais riscos à saúde da sua utilização. No Brasil, essa autorização é o registro concedido por 
três órgãos de regulação: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA; o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama e Anvisa (Lei nº 
6.360/76). Nesse processo, a Anvisa avalia a periculosidade da formulação e estabelece 
padronização de medidas cautelares para prevenção dos riscos nos rótulos dos produtos 
formulados (PF) agrotóxicos de acordo com Guidelines da FAO (United Nations. Guidelines on 
Good Labelling Practice for Pesticides. Rome: FAO; 1995). 
Objetivo: Verificar o grau de conformidade dos rótulos de PF comercializados com aqueles 
aprovados conforme legislações brasileiras e diretrizes da FAO e discutir o impacto dos achados 
sobre risco ocupacional para o agricultor. 
Materiais e Métodos: Coletamos os dados em lojas agropecuárias sem restrição da classe 
toxicológica nas cidades de Brasília-DF e Curitiba-PR. Capturamos os rótulos com câmeras 
fotográficas de 8 MP. Atribuímos um código alfanumérico para todos os PF. No excel, tabulamos 
as informações obrigatórias do rótulo. Atribuímos o valor 1 para os PF não-conformes (NC) e 0 
para os conformes (C). Calculamos o percentual de NC em relação ao total da amostra e por item 
do rótulo. 
Resultados e Discussão: Os 18 rótulos analisados apresentaram NC (100%). A maioria das 
empresas indicou a frase ingredientes inertes na composição do PF (77,78%). Essa NC disfarça 
o perigo de cada ingrediente e a toxicidade da mistura. Muitas delas indicaram o número incorreto 
de equipamentos de proteção individual (72,22%). Esse erro expõe diretamente o agricultor à 
toxicidade do PF, ocasionando danos à sua saúde com quadro de intoxicação. Outro erro 
frequente foi a ausência de frases obrigatórias (66,67%). Essa NC acarreta em prejuízo 
financeiro, ambiental e à saúde do agricultor. Metade das empresas não indicou a frase: uso 
exclusivamente agrícola. Essa NC pode induzir o uso doméstico e em jardinagem amadora. Os 
agravos à saúde do manipulador podem ser fatais. Muitas não indicaram a frase obrigatória de 
advertência: “PROIBIDA A ENTRADA. ÁREA TRATADA” (44,44%). A não segregação da área 
tratada e a falta de alertas nesta podem levar a uma exposição de contato por transeuntes. Essa 
NC pode também gerar danos à saúde. Algumas não indicaram a frase produto extremamente 
irritante para os olhos (11,11%) e em caso de acidente pode ocorrer cegueira transitória. 
Conclusão: Nesse contexto, mesmo com a limitação quanto ao tamanho da amostra, a taxa de 
NC foi alta, devendo ampliar esta pesquisa para bulas dos PF e sugerir um programa para 
fiscalização e providências adotadas pela Anvisa. 
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Introduction: Saponins from Solanum anguivi fruits Lam. is a non-tuberous and widely distributed 
plant that possesses various medicinal properties including nervous disorder, nasal ulcers, asthma, 
difficult parturition. It has been reported to exhibit antioxidant and anti-diabetic properties. 
  
Objectives: In the present study, we evaluated the potential neuroprotective effect of saponins from 
Solanum anguivi fruits against oxidative damage mediated by iron (Fe2+) and sodium nitroprusside 
(SNP) in rat brain synaptosome P2 fraction. 
 
Materials and Methods: Cellular viability was assessed by MTT reduction, and reactive 
oxygen/nitrogen species (ROS/RNS) generation was measured using the probe 2’,7’-
dichlorofluorescein diacetate (DCFH-DA). Glutathione content was measured using dithionitrobenzoic 
acid (DTNB). 
 
Results and Discussion: Exposure of rat brain synaptosome P2 fraction to Fe2+ (10µM) or SNP 
(5µM) for 30 min resulted in a significant decrease in mitochondrial activity in a concentration 
dependent-manner. This occurred in parallel with increased glutathione oxidation, reactive 
oxygen/nitrogen species (ROS/RNS) generation in the incubation medium, as well as lipid 
peroxidation. The co-incubation of Fe2+ or SNP with saponins (10-200 µg/ml), significantly reduced the 
disruption of mitochondrial activity, glutathione oxidation; attenuated the ROS/RNS generation as well 
as the increase in lipid peroxidation levels caused by Fe2+ and SNP in a concentration dependent- 
manner. Taking together, our results suggest that saponins account for the protective actions against 
Fe2+ and SNP-induced oxidative stress.  
 
 Conclusion: Saponins may represent important molecules in the search for an improved therapy 
against the deleterious effects of Fe2+, an intrinsic producer of ROS/RNS that leads to neuronal 
oxidative stress and neurodegeneration. 
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Introduction - Since ancient times, metal compounds have been successfully used for the 
treatment of a variety of diseases. The antitumor properties of cisplatin were first reported 
in 1969 and, within a relatively short time, cisplatin became one of the most widely used 
anticancer drugs. Despite the clinical success of cisplatin, its application is limited by its 
severe toxicity and also by drug resistance. These limitations have consequently motivated 
extensive investigations into alternative metal-based cancer therapies. The new 
generations of therapy based on metal has led the investigations with other anticancer 
drugs and the ruthenium has highlighted itself with big potential due to its chemistry and 
biological action what seems to be activated only in cancer cells, presenting a absorption 
and selection for these cells. These characteristics are responsible for the low general 
toxicity of some ruthenium complexes, allowing the administration of  bigger doses and 
more efficient antineoplastic chemotherapy. 

Objective - The present work studied the cytotoxic activity, apoptotic, changes in cell cycle 
and gene expression of Ru21 fronts lineage sarcoma 180 (S180) 

Material and Methods -  Complexes ruthenium II (Ru21), Cell culture, Cell Viability – 
MTT, Apoptotic cells analysis by flow cytometry, Cell Cycle Analysis by flow cytometry, 
Detection of the Mitochondrial Membrane Potential (ΔΨm), Measurement of caspase 
activity, Real Time QuantitativePCR, Statistical analysis.  

Results and Discussion - The cytotoxicity of the complex was evaluated by MTT assay 
and the mechanism of induction of cell death caused by the complex was investigated. 
The results demonstrated that the complex inhibits the viability in S180 tumor cell line with 
a value of IC50 like  17.02±8.21µM. It was also observed that the complex exhibits higher 
cytotoxicity (53.73 ± 5.71  μM) towards lymphocytes normal cells. Flow cytometric analysis 
revealed that the complex inhibits viability of the tumor cells through induction of 
apoptosis, as evidenced by increased cells positive anexin V and G0/G1 phase cell cycle 
arrest. Further investigation showed that the complex induces lost mitochondrial 
membrane potential, activation of caspase 3 and 8 and causes change in expression of 
the Bcl-2 family pró-apoptotic protein Bax.  
Conclusion - In conclusion complexes ruthenium Ru21 showed be promising against the 
S180 tumor cells may be a candidate for further investigations as a chemotherapeutic 
agent for sarcomas.  
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Introduction: The abuse of drugs and stimulants by professional drivers is a risk factor for traffic 
accidents. These drugs are usually taken to increase the alertness during their long journey. Brazil 
is one of the most affected countries by abuse of stimulant medications, especially femproporex, 
amfepramone and mazindol. Recently, these medications were withdrawn from the Brazilian 
market because they contribute to the development of pulmonary hypertension, psychiatric 
adverse effects and induce abuse, addiction and tolerance. Even with their sale banned, it is 
possible to buy the medication from the illegal market, such as those located on the country’s 
border. Mazindol is a sympathomimetic amine with pharmacological activity similar to that of 
amphetamines. It is a central nervous system (CNS) stimulant and its appetite suppression activity 
is believed to be caused by direct stimulation of the satiety center in the hypothalamic and limbic 
regions. The use of saliva to monitor drugs levels has many advantages over plasma and urine 
because it is non-invasive, easier to collect and more difficult to adulterate. Objective: The goal of 
this study is to develop and validated a sensitive, specific and rapid method to determinate 
mazindol in human saliva by HPLC-MS. Materials and Methods: The HPLC system consisted of 
an Agilent 6100 Series Quadrupole LC/MS Systems operated in selected ion monitoring (SIM). 
The separation was performed with a Nucleosil C18 15 X4,6mm 5 μm column (Macherey Nagel, 
Duren, Germany). The mobile phase was composed of water pH 4,0, acetonitrile and methanol 
(60:15:25 v/v/v) at a flow rate 1,0 ml/min and propranolol was used as internal standard. Several 
organic solvents were evaluated for liquid-liquid extraction. The selectivity was assessed in blank 
human saliva. Results and Discussion: The analysis were performed in 10 minutes. The 
retention times for mazindol and Internal Standard were 5.7 and 7.7 minutes. The ions (m/z) 
monitored for mazindol were 130, 285, 242 and for Internal standard were 140, 170 and 260. The 
analyte was extracted from saliva by liquid-liquid extraction using 1mL of acetate ethyl. There were 
no interferences from the matrix in the chromatograms. The lower limit of quantification was 0,2 
ng/mL using 640 µL of oral fluid. Conclusions: A rapid, specific, sensitive, linear, precise and 
accurate method was developed for determination of mazindol in human oral fluid according to the 
RDC 27/2012 (Anvisa) and ICH guidelines.  
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Introdução: Os acidentes por raticidas constituem uma das maiores causas de 
intoxicação no Brasil, sendo de forma acidental ou proposital. Acomete grande número 
de indivíduos incluindo crianças, as principais vítimas, devido à facilidade de acesso a 
esses produtos em casa. Raticidas são substâncias químicas naturais ou sintéticas, 
destinadas a controlar, combater e eliminar, as pragas urbanas (roedores), que 
atacam lesam ou transmitem enfermidades às plantas, aos animais e ao homem. 
Vários fatores têm sido apontados como determinantes do aumento na proporção 
rato/habitante nos últimos anos, como urbanização acelerada e deficiência nos 
serviços públicos incluindo limpeza em geral, coleta de lixo e falta de política 
específica. No Brasil, são autorizados para comercialização os raticidas à base de 
anticoagulantes cumarínicos, que podem induzir quadros de intoxicação aguda, 
incluindo hemorragias de vários graus, dependendo da dose ingerida. Algumas 
ocorrências também se devem ao uso de raticidas proibidos, como estricnina, 
fluoracetato de sódio e tálio e aos chamados “raticidas clandestinos” ou “ilegais”, 
geralmente à base de agrotóxicos, fosforados, arsenicais, misturas e outros de 
composição ignorada. Objetivo: O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento 
de dados referente ao número de casos de intoxicação por raticidas notificados pelo 
CEATOX-PB do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) no ano de 2012.  
Material e Métodos: A pesquisa foi realizada através de análise retrospectiva dessas 
fichas de notificações realizadas no período de janeiro a dezembro de 2012. 
Resultados e Discussão: De acordo com a busca de dados observou-se um total de 
31 notificações de intoxicação por raticida, sendo a incidência maior de casos nos 
meses de janeiro e setembro em que cada um registrou 22,58%, e nos meses de 
março e novembro, em que cada mês registrou 12,9%. Nos meses de abril e junho 
não houve registro e nos outros meses as notificações não passaram de 9,67%. É 
importante salientar a possível ocorrência de subnotificação.  
Conclusão: Diante da periculosidade dos raticidas, do seu uso indiscriminado e da 
sua comercialização clandestina, é necessária uma maior atenção para estes 
praguicidas, se fazendo relevante as notificações e o levantamento de dados desses 
casos para informar e conscientizar a população dos seus riscos. Além disso, os 
dados são importantes para atualizar os profissionais de saúde que passam a deter 
maior conhecimento em relação aos raticidas e sobre a melhor forma de tratamento 
para cada tipo de intoxicação.  
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Introdução: Psychotria colorata, planta que pertence à família Rubiaceae, conhecida popularmente 
por perpétua do mato ou repolho, é um arbusto que ocorre nas Guianas, Venezuela e na Amazônia 
Brasileira. Caboclos da Amazônia utilizam a planta para o tratamento de dores em geral. Entretanto, 
em recente investigação de plantas tóxicas no Estado do Tocantins, produtores de gado relataram 
aborto em vacas associado à ingestão dessa planta. 
Objetivo: Realizar a análise fitoquímica das folhas de P. colorata e avaliar a toxicidade em Artemia 
salina.  
Materiais e métodos: Folhas secas de P. colorata foram maceradas em etanol e concentradas em 
rotaevaporador à temperatura de 45°C para obtenção do extrato bruto (EB), a partir do qual, obteve-
se o extrato alcaloidico (EAL) e hexânico, acetático, butanólico e aquoso para identificação de 
taninos, fenóis, saponinas, alcaloides e flavonoides. Dez exemplares de náuplios de A. salina foram 
colocados em tubos de ensaio contendo 10 mL de solução salina com frações dos extratos bruto e 
alcaloídico de P. colorata diluídos em Tween 80 a 5%, nas concentrações de 2500, 1000, 750, 500, 
250, 100, 75, 50, 25, 10, 5 e 0 µg/mL, em triplicata. Os tubos foram mantidos sob luz artificial e 
temperatura ambiente por um período de 24 horas e após esse período foi realizada a contagem 
do número de náuplios sobreviventes e o cálculo da CL50. 
Resultados e Discussão: O estudo fitoquímico revelou a presença de fenóis no extrato hexânico, 
acetático e butanólico e de alcaloides no extrato aquoso e alcaloidico. Estes resultados corroboram 
estudos anteriores1,2, que identificaram na análise fitoquímica do extrato de alcaloides totais das 
folhas de P. colorata, alcaloides pirrolidinoindolínicos tais como a hodgkinsina, psicotridina e 
quadrigemina e alcaloides quinolínicos como a calicantina e isocalicantina. A CL50 do extrato bruto 
foi de 765,83µg/mL e do EAL de 52,71µg/mL. Baseado no estudo de Parra3 existe uma boa 
correlação entre o ensaio de letalidade em A. salina e a DL50 em camundongos de tal forma que a 
CL50 do EAL corresponderia a DL50 em camundongos de 4000mg/Kg e a CL50 do EB a valores de 
DL50 acima de 8000 mg/Kg, considerados praticamente atóxicos conforme classificação da OECD. 
Conclusão: As folhas de P. colorata possuem fenóis e alcaloides e os extratos bruto e alcaloidico 
apresentaram baixa toxicidade no bioensaio com A. salina. 
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Introdução: Siparuna guianensis (Siparunaceae) utilizada popularmente como analgésico, 
antigripal, abortivo, diurético e ansiolítico é uma planta encontrada na Guiana Francesa, Peru, 
Colômbia, Costa Rica e Brasil, onde está presente do Sul do Amazonas ao Paraná. Pecuaristas 
do estado do Tocantins relatam que a planta é tóxica e abortiva.  
Objetivo: Avaliar a toxicidade reprodutiva da planta em ratos Wistar machos e fêmeas. 
Materiais e Métodos: As folhas da planta foram coletadas em Babaçulândia-TO, secas em estufa 
a 50ºC, percoladas em etanol e rotaevaporadas sob pressão reduzida para obtenção do extrato 
bruto de S. guianensis (EBSG). Machos e fêmeas foram divididos de forma inteiramente 
casualizada em grupos (n=15), experimental que recebeu EBSG a 10% em solução de 
dimetilsulfóxido (DMSO) a 20%, e controle que recebeu apenas o veículo. A dose administrada foi 
correspondente à que seria ingerida se a planta fosse o único alimento, simulando condições 
naturais de intoxicação. Os machos foram tratados por 60 dias e as fêmeas por 30 dias e durante 
o período gestacional de 20 dias. Durante o experimento foram monitorados diariamente os 
consumos de água e ração e peso dos animais. Ao final do experimento os machos foram 
colocados para coabitar com as fêmeas, até a confirmação da prenhez. Os parâmetros 
reprodutivos avaliados foram número de corpos lúteos, sítios de implantação, reabsorções, fetos 
vivos e mortos, peso e comprimento dos fetos, razão sexual, peso da placenta, índices de 
fertilidade e gestação, taxa de implantação, perda pré-implantação e pós-implantação de acordo 
com o protocolo EPA1. O protocolo experimental adotado foi aprovado pela Comissão de Ética no 
Uso de Animais-UFT sob o nº 23101.002908/2012-67. 
Resultados e Discussão: Machos e fêmeas tratados com o EBSG apresentaram maior consumo 
de água. À análise estatística os parâmetros reprodutivos não foram afetados pelo tratamento. No 
entanto, a perda pré-implantação foi de 26,48%, superior à média em estudos de desenvolvimento 
que é de 7,60%2. Análises fitoquímicas preliminares do EBSG revelaram a presença de fenóis e a 
quantificação de flavonoides totais foi de 4,30%. A elevação da perda pré-implantação pode estar 
relacionada aos flavonoides, uma vez que flavonoides como o kaempferol podem estimular o 
transporte tubário e interferir com a função do miométrio, impedindo a implantação. Além disso, 
alguns flavonoides, como a quercetina podem reduzir a fertilidade nos machos, por ativar 
prematuramente espermatozoides e diminuir a capacidade dos mesmos em penetrar no cumulus 
oophorus por inibir a atividade da hialuronidase. 
Conclusão: O EBSG causa toxicidade em ratos Wistar possivelmente pela ação dos flavonoides 
presentes na planta.  
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Introdução: O óleo resina extraído da copaibeira recebe indicação da medicina tradicional, para 
inúmeras finalidades, das mais diferentes naturezas, e tem sido há vários anos matéria de vários 
estudos, visando comprová-las ou adaptá-las a novas terapias. Entretanto, as drogas de origem 
natural não estão isentas de efeitos adversos, inclusive efeitos teratogênicos. 
Objetivo: Avaliar os efeitos adversos na progênie de ratas, linhagem Wistar, tratadas com óleo 
resina de copaíba (Copaifera duckei), em período de desenvolvimento pré-natal. 
Materiais e Métodos: Ratas prenhas, linhagem wistar, foram separadas aleatoriamente em três 
grupos experimentais (n=5/grupo), sendo estes: G1, tratadas via oral com 0,5mL de água 
destilada; G2, tratadas com óleo resina de copaíba com dose correspondente a 50% da DL50 

(1,89mg/kg); e G3, tratadas com óleo resina de copaíba com dose correspondente a 10% da DL50 

(0,378mg/kg). Todos os animais foram tratados do 15º dia (D15) ao 21º dia de prenhez (D21). 
Avaliou-se a presença de sinais clínicos de toxicidade aguda, o desenvolvimento ponderal das 
fêmeas, bem como seu consumo de água e ração antes e durante o tratamento, desenvolvimento 
dos filhotes e atividade motora através do Teste de Campo Aberto. Foi realizada a análise 
estatística para todas as variáveis analisadas. O nível mínimo de significância estatística utilizada 
foi de 5% (p < 0,05). 
Resultados e Discussão: Todas as ratas do grupo G2 apresentaram sinais clínicos de toxicidade 
desde o primeiro dia de tratamento como sangramentos, diarreia, estresse, manchas próximas à 
região vaginal e piloereção e vieram a óbito antes do mesmo ser concluído. No grupo G3 foram 
observados alguns sinais clínicos de toxicidade mais brandos, contudo, não influenciaram na 
gestação. Quanto à progênie verificou-se que os Recém-nascidos (RN´s) do grupo G3, 
necessitaram de um tempo maior para que ocorresse a abertura dos olhos e do canal vaginal. 
Além disso, os filhotes deste grupo apresentaram maior atividade locomotora comparada ao grupo 
controle G1. 
Conclusão: O óleo resina de C. duckei, na dose administrada de 1,89 mg/Kg, provocou sinais 
clínicos de toxicidade materna e na dose de 0,378 mg/Kg provocou alteração na atividade 
locomotora da progênie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecimentos: CNPq, SETEC-AP, UNIFAP. 
 



PAPEL ANTIOXIDANTE DA PUNICA GRANATUM L. EM CAMUNDONGOS 
TRATADOS POR CICLOFOSFAMIDA 

 
1Caversan L.,1Farias, D.F.; 1Santos, E.R.; 1Tominaga, W.M.; 1Pereira, D.L.; 1Sugui, 

M.M.; 2Sinhorin, V. D. G. 1Instituto de Ciências da Saúde/ 2Instituto de Ciências 
Naturais, Humanas e Sociais, UFMT- Campus de Sinop, MT 

 
Introdução: A romã (Punica granatum L.) vem sendo utilizada pela população para 
vários fins terapêuticos, contem substâncias que possuem influência sobre alguns 
fatores biológicos como efeitos quimiopreventivos. O suco da polpa possui substâncias 
fenólicas em sua composição, considerados moduladores das respostas anti-
inflamatórias e de enzimas antioxidantes.  
Objetivo: Partindo dos efeitos quimiopreventivos da romã o estudo visou avaliar a 
atividade antioxidante do extrato aquoso da romã (EAR) contra os efeitos tóxicos da 
ciclofosfamida (CP, 25 mg/Kg) em camundongos. 
Material e Métodos: As romãs foram adquiridas de um centro de vendas comercial de 
Sinop-MT. O EAR foi obtido por fricção (peneira plástica), a polpa, e por trituração 
(liquidificador) a polpa + semente. Foram utilizados camundongos Swiss machos 
(n=5), peso médio de 25g, obtidos do Biotério da UFMT/Cuiabá. Esta pesquisa foi 
aprovada (CEPA-processo 23108.781869 /12-0)-UFMT. Camundongos foram tratados 
por 14 dias via gavagem com NaCl 0,9% (G1, G2), polpa 15 mg/0,2 mL (G3) ou polpa 
+ semente 4,4 mg/ 0,2mL (G4). No 15º dia os camundongos foram tratados com NaCl 
i.p. (G1) ou CP (G2, G3, G4) e foram sacrificados 24 horas após para retirada dos 
tecidos (fígado, rim e cérebro). As amostras foram congeladas à -85°C. Foram 
realizadas as determinações de proteínas carboniladas (PC) (Anal. Biochem. 228: 349, 
1995), catalase (CAT) (Anal. Biochem. 49: 474,1972), glutationa reduzida (GSH) (Anal. 
Biochem. 25: 192,1968) e glutationa-s-transferase (GST) (J. Biol. Chem. 249: 7130, 
1974). Os dados foram avaliados por anova de uma via seguida por Tukey (p<0,05). 
Resultados e Discussão: Não houve alteração nas PC dos diferentes grupos. A CP 
diminuiu a CAT (µmol.min-1.mgprot.-1) no fígado dos animais (G1=10.30±1.08 vs 
G2=7.13±1.43), e o tratamento com a polpa preveniu este efeito (G2= 7.133 ± 1.430 vs 
G3=10.10±0.8511). O mesmo ocorreu com a GSH (µmol.GSH.mgprot.-1) no fígado dos 
animais (G2=83.05±12.65 vs G3=126.6±18.05). No rim, GSH diminuiu nos animais 
tratados com polpa+semente (G2=110.8±8.87 vs G4=79.14±10.44). A GST (µmol GS-
DNB min-1.mgprot.-1) do fígado aumentou no grupo CP (G1=0.85±0.13 vs G2= 1.32± 
0.07) e o aumento foi prevenido nos grupos tratados (G2=1.32±0.07 vs G3=0.61±0.16 
vs G4=0.86±0.21). Não houve diferença significativa no cérebro (GSH e GST).  
Conclusão: O EAR apresentou um possível efeito antioxidante contra danos induzidos 
pela CP no fígado (mas não no rim), visto que os níveis de GST e GSH (substrato para 
a enzima) neste órgão mostraram-se aumentados. As propriedades antioxidantes da 
romã demonstram um possível efeito hepatoprotetor, mas futuros estudos in vitro 
serão conduzidos para avaliar o mecanismo de ação da fruta. 
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O gossipol é uma substância presente na semente de algodão que reduz a fertilidade em animais de 
produção. Neste sentido, é essencial elucidar os mecanismos de toxicidade do gossipol, afim de que 
o farelo de algodão possa ser utilizado de forma segura na nutrição animal. A vitamina E é um 
antioxidante e pode contribuir para a proteção das células e tecidos contra os efeitos deletérios dos 
radicais livres. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do gossipol sobre a produção de 
espermatozóides e os danos oxidativos causados nos testículos, além da ação protetora da vitamina 
E. Os animais utilizados foram ratos Wistar machos (200 a 240 g). O tratamento teve a duração de 14 
dias durante os quais os animais receberam alimentação e água ad libitum e foram divididos em 
quatro grupos de seis animais: G1(controle): recebeu óleo de milho via oral (gavagem) e 
DMSO+solução salina via intraperitoneal (i.p.); G2(TE): 100 mg/kg de peso vivo de vitamina E 
dissolvida em óleo de milho por gavagem e DMSO+solução salina i.p.; G3(TG): 5 mg/kg de peso vivo 
de gossipol dissolvido em DMSO+solução salina i.p. e óleo de milho por gavagem; G4(TG+TE) 5 
mg/kg de peso vivo de gossipol i.p. e 100 mg/kg de peso vivo de vitamina E por gavagem. Após a 
eutanásia, os testículos e os epidídimos foram coletados. Os espermatozoides obtidos a partir das 
caudas dos epidídimos foram contados após diluição em solução salina. Os testículos foram 
homogeneizados em solução tampão e foram realizadas as seguintes análises: atividade das 
enzimas glutationa peroxidase (GPx) e glutationa redutase (GR), determinação dos níveis de 
glutationa reduzida (GSH), oxidada (GSSG), NADPH e grupos tióis de proteínas, além da 
peroxidação dos lipídios de membrana. O tratamento com gossipol diminuiu significativamente a 
contagem de espermatozoides em relação ao G1 e a vitamina E apresentou efeito protetor sobre este 
parâmetro. O gossipol provocou um aumento significativo na atividade das enzimas GPx e GR em 
relação ao G1, porém a vitamina E não reduziu a atividade enzimática. Os níveis de GSH e NADPH 
no homogenato de testículo foram significativamente reduzidos pelo gossipol e essa redução foi 
acompanhada pelo aumento dos níveis de GSSG. A vitamina E apresentou efeito protetor sobre as 
alterações dos níveis destas substâncias. Não houve efeito significativo do gossipol sobre os níveis 
de grupos tióis de proteína. O gossipol aumentou significativamente os níveis de MDA, indicador de 
lipoperoxidação, enquanto que o tratamento com a vitamina E inibiu a ação do gossipol. Nossos 
resultados sugerem que a redução do número de espermatozoides causada pelo gossipol pode estar 
relacionada ao estresse oxidativo e que o tratamento prévio com vitamina E pode proteger os animais 
da infertilidade causada pela substância.   
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Introdução: Os moluscos bivalves apresentam grande potencial para estudos toxicológicos, por 
filtrarem grandes quantidades de água e acumularem contaminantes nos tecidos em 
concentrações maiores do que as encontradas no ambiente (Gibson, 2008). O tributilestanho 
(TBT) é um composto organo-estânico utilizado em plásticos e em tintas anti-incrustantes. 
Suspeita-se que em moluscos bivalves a exposição ao TBT altere a regulação transcricional do 
gene CYP26 que codifica para uma proteína envolvida na metabolização do ácido retinóico (AR) 
(Sakai, 2001). 
Objetivo: O presente estudo tem o objetivo de avaliar a indução do gene CYP26 em Mytilus 
edulis (Linnaeus, 1758) na presença do contaminante TBT. 
Materiais e Métodos: Mexilhões M. edulis de ambos os sexos foram coletados na Praia do 
Cassino, RS. Os bivalves foram divididos em 4 grupos durante a exposição: grupo controle, 
somente com etanol (carreador) e outros três grupos contendo etanol e concentrações diferentes 
de TBT de, 0,1, 1 e 10 µg.L-1. Após 64h realizou-se a dissecção dos órgãos que foram 
armazenados em RNAlater. Realizou-se as análises em brânquias, pelo fato delas serem 
responsáveis pela função respiratória e função alimentar, uma via de exposição direta às 
substâncias tóxicas. Realizaram-se as extrações de RNA, síntese de cDNA e análise dos níveis 
transcricionais de CYP26 por PCR em tempo real, e cálculo pelo método E-deltaCT utilizando o 
transcrito normalizador 28S. Comparações da transcrição do gene CYP26 nos grupos foram 
realizadas (ANOVA, Tukey HSD, p<0,05) 
Resultados e Discussão: A exposição ao TBT causou uma forte indução do gene CYP26, de 12, 
119 e 79 vezes para as concentrações de 0,1, 1 e 10 µg.L-1, respectivamente, em relação ao 
grupo controle (p<0,05). O mecanismo de indução gênica de CYP26 ainda não é bem 
caracterizado, este mecanismo, possivelmente envolvendo a via de regulação do ácido retinóico, 
deve ser estudado para obtenção de resultados mais detalhados, pois envolve uma série de 
enzimas e receptores que participam desta regulação. O presente estudo apresenta fortes indícios 
para o uso de M. edulis como modelo biológico em toxicologia. 
Conclusão: Portanto, os resultados apresentados, de indução do novo gene CYP26 de M. edulis, 
sugerem o uso deste gene como biomarcador para monitoramento de ambientes contaminados 
com o composto TBT e indicam que possivelmente o mesmo esteja envolvido nas respostas 
tóxicas de bivalves expostos ao TBT.  
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Introduction: Oil refinery effluents contain chemicals at variable concentrations, and it is, 
therefore, difficult to predict potential effects on the environment. The Atibaia River (São Paulo 
State, Brazil), which serves as a source of  water supply for many municipalities, receives the 
effluent of the biggest oil refinery of this country. Biomarkers, defined as biological responses to 
chemical exposure, may serve as an early warning signal of aquatic pollution. CYP1A, one of the 
most used biomarker in chemical contamination, is commonly measured as ethoxyresorufin-O-
deethylase (EROD) activity.

Aim: Since aquatic sediments are the final compartment for storage and transformation of  most of 
the environmental pollutants, the aim of  this study was to identify biological hazard factors for fresh 
water sediments under the influence of this oil refinery by means of the in vitro EROD assay 
combined with chemical analyses.

Material and Methods:  EROD assay were performed in RTL-W1 cells (derived from fish liver) 
with sediment extracts. Once the refinery captures water of  Jaguarí River for the development of 
its activities and discharges its effluents after treatment into the Atibaia River, which then flows into 
Piracicaba River, sediments from these rivers were also investigated. Chemical analyses of  PAHs 
were performed in order to obtain a cause/effect relationship, and estimate the degree to which 
those account for the EROD-inducing potencies.

Results  and Discussion:  No EROD activity was recorded, which could be confirmed by chemical 
analyses that revealed high concentrations of  phenanthrene, anthracene, fluoranthene and pyrene, 
which are not EROD inducers in RTL-W1. A decrease of  PAH concentrations was recorded from 
upstream to downstream the refinery effluent, probably due to dilution of compounds following 
water discharges. However, these discharges apparently contribute specifically to the amount of 
anthracene, since an increase of anthracene could be recorded downstream the effluent. 

Conclusion: Although the samples were not capable of inducing EROD activity, it does not mean 
that they do not present a hazard to aquatic organisms or human health.  For instance, 
phenanthrene and pyrene, recorded at high concentrations, are considered carcinogenic. In such 
investigations, several parameters must be taken into account. Chemical contaminants in 
sediments rarely affect organisms as single substances, but rather cause adverse effects as 
complex mixtures. Since only one specific effect should not be enough to diagnose the real toxic 
potential of  environmental samples, complementary bioassays covering additional specific effects 
should be applied in future studies, to comprehensively understand the overall ecotoxicity of these 
environments. 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TÓXICO DE LODO DE UMA INDÚSTRIA TÊXTIL DE 
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Introdução: A cidade de Americana-SP, um dos pólos têxteis  do Brasil, produz mais de 6 
toneladas/dia de lodo derivados  dos tratamentos das  indústrias têxteis.  Uma vez que a 
toxicidade deste material representa um grave problema ambiental, é necessário 
encontrar alternativas  para sua degradação e consequentemente para uma disposição 
final mais segura.
Objetivo: Avaliar a toxidade do lodo de uma indústria têxtil de Americana, por meio dos 
ensaios de comportamento (ISO DIS 17512-2 E) e de toxidade aguda (ISO DIS 112682.2) 
em E. Andrei, além de testar a eficiência da incorporação do bagaço de cana-de-açúcar 
para melhorar a qualidade desse material, para um possível uso como recondicionante de 
solo agrícola.
Materiais e Métodos: Foram testados diferentes concentrações  de lodo, solo e bagaço 
de cana-de-açúcar (L/S/B). No ensaio de comportamento, indivíduos adultos foram 
inseridos em recipiente contendo de um lado solo controle e de outro as diferentes 
associações de L/S/B. Após 48h, foi observada a porcentagem dos indivíduos que 
migraram para o solo contaminado ou para o controle.
No ensaio de toxicidade aguda, indivíduos adultos  foram expostos às diferentes 
associações  de L/S/B, assim como solo e estrume puro (controles negativos) e a solo 
com carbendazim (controle positivo). Após 7, 14 e 28 dias, os sobreviventes foram 
contabilizados e as alterações morfológicas observadas. Além disso, foi realizada análise 
química de metais presentes no lodo bruto.
Resultados e Discussão: O ensaio comportamental indicou que 83,7% dos indivíduos 
mantiveram-se em solo contaminado, provavelmente devido a quantidade de matéria 
orgânica disponível. No teste de toxidade aguda foi registrada a mortalidade de 1,07%, 
3,21% e 10,71%, no 7°, 14° e 28° dias, respectivamente. Nos controles (negativos e 
positivo) registrou-se mortalidade de no máximo 5% até o 280 dia. Os indivíduos em 
contato direto com lodo aumentaram consideravelmente de tamanho e de peso, em 
relação aos indivíduos controle. Para as concentrações com 50 a 100% de lodo, na 
mistura L/S/B, foi observado  um aumento de 4 vezes no peso corpóreo, após  28 dias. 
Para as outras misturas L/S/B, contendo menor quantidade de lodo, o peso dos indivíduos 
dobrou, e para os  animais controle, não foi observada nenhuma alteração. Análises 
químicas registraram quantidades expressivas  de Cu, Cr e Zn, excedendo os limites 
permitidos pela  legislação (CETESB e CONAMA).
Conclusão: Tanto o lodo bruto quanto a mistura L/S/B não provocaram repulsa ou 
mortalidade em E. Andrei. Todavia, uma vez que foram encontradas altas concentrações 
de metais nas amostras, e foram registradas anomalias na pigmentação, faz-se 
necessária a realização de ensaios específicos, a fim de se obter uma avaliação 
toxicológica mais completa deste material.
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Introdução: O estresse oxidativo é definido como o desequilíbrio entre a quantidade de espécies reativas (ERs) 
e a capacidade antioxidante celular do organismo. A fim de minimizar estes efeitos causados pelas ERs, as 
células desenvolveram mecanismos de defesa antioxidante enzimáticos e não-enzimáticos que podem ter 
origem no próprio organismo ou são adquiridos através da dieta. Estudos demonstram que o “estresse oxidativo” 
pode contribuir para o desenvolvimento do edema de mama e alteração do desempenho reprodutivo em bovinos 
da raça holandesa.  
Objetivo: Com isso, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito antioxidante do extrato da Mentha arvensis em 
testes “in vitro” sobre os eritrócitos de vacas Holandesas com mastite e sem mastite.  
Materiais e métodos: Para este experimento, utilizaram-se eritrócitos de vacas Holandesas, da Agropecuária 
Irmãos Strobel, do município de Condor, região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. A propriedade 
trabalha com sistema de produção “free stall”, recebendo dieta completa ad libitum, à base de silagem de milho e 
concentrado. Os animais foram classificados em três grupos: animais saudáveis (grupo controle, P1), animais 
com detecção de mastite pelo teste de CMT (Califórnia Mastitis test) sem tratamento (grupo P2), e animais com 
detecção de mastite pelo teste de CMT com tratamento de antimicrobianos a pelo menos três dias (grupo P3). 
Antes e após a exposição a M. arvensis aos eritrócitos foram realizados os níveis de substâncias reativas ao 
ácido tiobarbitúrico (TBARS).  
Resultados e discussão: Os três grupos experimentais apresentaram uma redução dos níveis de TBARS após 
uma hora de exposição dos eritrócitos a M. arvensis (P1 antes da exposição: 41,97 ± 8,65 nmolMDA/mL e P1 
após exposição: 20,81 ± 2,89 nmolMDA/mL, P=0,0367; P2 antes da exposição: 67,53 ± 14,76 nmolMDA/mL e 
P2 depois da exposição: 10,43 ± 3,75 nmolMDA/mL, P=0.0198; P3 antes da exposição: 14,58 ± 3,14 
nmolMDA/mL e P3 depois da exposição: 7,67 ± 1,17 nmolMDA/mL, P=0.0353). 
Conclusão: Portanto, os resultados demonstram que a M. arvensis pode ser utilizada como prevenção e 
tratamento de danos causados pela mastite, podendo ser utilizada junto com o tratamento clássico com 
antimicrobianos, tendo em vista que a planta teve um efeito antioxidante tanto no controle como nos grupos com 
mastite (com e sem tratamento prévio). 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVO: O consumo de cocaína/crack é grave problema de saúde pública 
em todo o mundo. No Brasil observa-se aumento no número de usuárias em idade fértil, levando a 
crescente preocupação com relação à exposição fetal. Efeitos deletérios como diminuição do peso 
e crescimento fetal, parto prematuro, déficits neurológicos e comportamentais estão associados 
ao uso de cocaína/crack durante a gestação. Neste contexto, a análise toxicológica em matrizes 
biológicas é importante ferramenta diagnóstica para adequada identificação da exposição fetal. O 
objetivo do presente trabalho consistiu no desenvolvimento e aplicação de método analítico para 
detecção dos biomarcadores da exposição fetal à cocaína/crack em amostras de mecônio 
empregando, para tanto, a extração acelerada por solvente (ASE). 

MATERIAIS E MÉTODOS: Uma alíquota de 500mg de mecônio, 2,4g de terra diatomácea e 50µL 
de solução 1µg/mL dos padrões internos cocaína-d3, benzoilecgonina-d3, cocaetileno-d3 e 
ecgonina metil éster-d3 foram adicionados à célula de extração do equipamento ASE. O 
procedimento foi realizado empregando-se tampão fosfato 0,1mol/L pH 6,0, temperatura de 120oC 
e 1500psi de pressão. O extrato obtido na ASE foi submetido à extração em fase sólida com 
cartuchos Bond Elut Certify. Após derivatização dos analitos com PFP/PFPA, estes foram 
identificados por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. O método foi 
validado e aplicado em 298 amostras de mecônio provenientes do HU-USP. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os limites de detecção foram de 12 a 17ng/g para 
anidroecgonina metil éster, cocaína, benzoilecgonina, ecgonina metil éster, m-
hidroxibenzoilecgonina e cocaetileno. Os limites de quantificação (LQ) foram de 30ng/g para m-
hidroxibenzoilecgonina e anidroecgonina metil éster e 20ng/g para os outros analitos. O método 
demonstrou-se linear na faixa de concentração do LQ a 1500ng/g para todos os analitos, com 
exceção da m-hidroxibenzoilecgonina, que foi analisada qualitativamente. A recuperação foi em 
torno de 54%, sendo o método preciso e exato. Dentre as 298 amostras analisadas, 17 (5,6%) 
apresentaram resultado positivo para um ou mais biomarcadores da exposição fetal à cocaína. 
Além disto, foi observada redução estatisticamente significante do peso ao nascimento, 
comprimento e perímetro cefálico entre os recém-nascidos expostos à cocaína durante a 
gestação. 

CONCLUSÕES: O emprego da ASE em análises de matrizes biológicas complexas como o 
mecônio representa vantagens, uma vez que permite menor manipulação da amostra e a redução 
no uso de solventes orgânicos. As análises de amostras de mecônio mostram a aplicabilidade e 
importância da técnica desenvolvida, já que permitiria que intervenções médicas e psicológicas 
adequadas sejam providas para a mãe e recém-nascido. 
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Introduction: Selenium (Se) is an essential micronutrient for biological functions. In the last years,
studies identifying new biological properties of synthetic organic molecules of Se have gained a
special attention. The new compound 3-methyl-1-phenyl-2-(phenylseleno)oct-2-en-1-one
(C21H2HOSe; organic Se) is an サ,ザ-unsaturated ketone functionalized vinyl chalcogenide. The
brain is resistant to fluctuations in Se levels, suggesting that this trace mineral is essential for
normal brain function. Adenosine deaminase (E.C. 3.5.4.4; ADA) is an enzyme present in all cell
types of the central nervous sytem (CNS). ADA is involved in purine metabolism and has been a
subject of interest due to its role in the maintenance of intra- and extracellular levels of adenosine.
Objective: To investigate the effect of organic Se on ADA activity and NP-SH levels in cerebral
cortex slices of young rats, in vitro.
Materials and methods: The male Wistar rats (n=8) were euthanized at day 7 and their brains
were promptly removed and cut in slices of approximately 5 mg. Organic Se concentrations (1, 10
and 30 mM) were added and the reactions were carried out for 1h at 37°C. ADA activity was
determined (Giusti) and the values were expressed as U/L/mg of tissue. Nonprotein thiol (NPSH)
levels were determined (Ellman and Boyne) and the results were expressed as nmol NP-SH/mg of
protein. The results were analyzed by one-way ANOVA followed by the Tukey☂s post hoc test
(P<0.05). Data are shown as mean±SEM. Animal procedures were approved by the Animal Ethics
Committee n° 23081.007418/2007-75.
Results and Discussion: the slices exposed to the organic Se caused a decrease of ADA activity,
although it did not change NP-SH levels. Since ADA is a sulfhydryl-containing enzyme, it is
possible that the decreased enzymatic activity observed is due to the chemical reaction of the
organic Se with the enzyme thiol groups. However, the compound tested in this investigation did
not present this property since NP-SH levels were not altered in the cerebral cortex slices. The
presence of an adjacent heteroatom in close proximity to the central atom of organic compounds
may possibly generate small nonbonding interactions, enhancing the reactions of thiols. The
absence of such condition in the tested organic Se also explains its nonreactivity with thiol groups.
Conclusion: The reduction in the ADA activity observed after the exposure to the organic Se could
be related to immunomodulatory properties, which could favor the anti-inflammatory action of
adenosine and also maintenance of adenosine levels in the CNS. The present findings evidence a
particular feature of this compound and highlight a promising way to be exploited by both the
compounds in CNS.
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Introdução: As plantas medicinais têm recebido grande atenção como forma alternativa às 
terapias convencionais usadas na clínica médica. Entretanto a escassez de evidências científicas 
sobre a segurança das plantas medicinais tem gerado preocupação em relação à toxicidade e 
efeitos nocivos desses remédios. Os modelos experimentais fornecem dados preliminares 
importantes na seleção de plantas medicinais com possível potencial benéfico. Nesse contexto, o 
teste de letalidade da Artemia salina vem sendo empregado para predizer o potencial tóxico de 
diversos extratos vegetais. Syzygium jambos e Solanum guaraniticum são duas plantas 
encontradas no Rio Grande do Sul e usadas na medicina popular para o tratamento de diabetes e 
desconfortos gástricos e hepáticos, respectivamente. Entretanto, poucos estudos em relação às 
suas propriedades farmacológicas e tóxicas são encontrados e ambas são frequentemente 
confundidas com outras espécies como Syzygium cumini e Solanum paniculatum e, então, usadas 
sem distinção. 
Objetivo: Investigar a toxicidade dos extratos aquosos das folhas de Solanum guaraniticum e 
Syzygium jambos através do teste de letalidade da A. salina.  
Materiais e Métodos: As folhas de Syzygium jambos e Solanum guaraniticum foram coletadas na 
cidade de Tupanciretã e Santa Maria (RS), respectivamente, secas em estufa, trituradas e 
submetidas à extração com etanol (80%) em um aparelho de Soxhlet. Então, todo o solvente foi 
evaporado em um rotaevaporador e dissolvidos em água para as análises. Após atingir a fase 
larvária em água do mar artificial, 10 larvas de A. salina foram colocadas em 10 mL de diferentes 
concentrações de ambos os extratos e incubadas sob condições controladas de luz e aeração. 
Após 24h o número de larvas sobreviventes foi contabilizado e a porcentagem de morte foi 
calculada. A concentração do extrato capaz de promover a morte de 50% das larvas foi 
considerada a concentração letal média (CL50) e calculada pelo método de Spearman-Karber. Os 
experimentos foram feitos em triplicata.  
Resultados e Discussão: Os resultados demonstraram que ambos os extratos apresentaram 
valores de CL50 menores que 1.000 μg/mL e indicam que são biologicamente ativos e podem ser 
tóxicos para os humanos (Planta Medica. 45: 31, 1982). O extrato de Syzygium jambos 
apresentou uma CL50 = 362.70 µg/ml enquanto que a CL50 do extrato de Solanum guaraniticum foi 
de 557.04 µg/ml, sugerindo que o extrato de Syzygium jambos tem maior potencial tóxico que o 
de Solanum guaraniticum. 
 Conclusão: Ambos os extratos apresentaram potencial tóxico no teste de letalidade da A. Salina, 
portanto, seu consumo deve ser feito com precaução e a determinação de uma dose segura deve 
ser considerada antes da sua indicação como fitoterápico.  
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Introdução: Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) são considerados poluentes 
orgânicos prioritários em estudos ambientais, sendo alguns desses contaminantes descritos como 
precursores de ações mutagênicas e tumorais em sistemas biológicos. O peixe-zebra Danio rerio 
(Hamilton-Buchanon, 1822) é usado extensivamente na pesquisa científica como modelo para 
estudos toxicológicos. O citocromo P450 (CYP1A) é um biomarcador sensível a alterações 
ambientais, como por exemplo, por HPAs. O efeito da indução de CYP1A sobre os potenciais 
tóxicos de substâncias químicas ambientais tem sido um foco central da avaliação de risco 
humano e tem influenciado os campos da investigação em toxicologia. 
 
Objetivo: O presente estudo tem por objetivo verificar se há indução transcricional de CYP1A em 
larvas de peixe-zebra na presença dos HPAs: benzo-a-pireno (BAP) e beta-naftoflavona (BNF). 
 
Materiais e Métodos: Larvas de peixe-zebra com 96hs pós-fertilização foram utilizados para os 
grupos experimentais: controle com água, controle com dimetilsulfóxido 0,1% (veículo), 0,01 e 0,1 
µg/L de benzo-a-pireno e 1µM de beta-naftoflavona (controle positivo para a ativação de CYP1A). 
Cada amostra representava um pool de aproximadamente 6 larvas. RNA total foi extraído das 
amostras utilizando o reagente Trizol. Posteriromente foi feita quantificação e transcrição 
reverspara cDNA usando o kit  High Capacity (Applied Biosystems) para então realização de PCR 
em tempo real do gene CYP1A. Os níveis de expressão de CYP1A foram calculados utilizando o 
método de E-CT e comparados entre os grupos experimentais (ANOVA, Tukey-HSD, p<0.05). 
 
Resultados e Discussão: O DMSO (veículo) não induziu o gene CYP1A, o que por sua vez, já 
era esperado, pois estudos mostram que este veículo não possui relevante indução para larvas do 
peixe-zebra. No entanto, a beta-naftoflavona (BNF) também não induziu o mesmo gene, neste 
caso o resultado não foi o esperado, visto que em outros estudos a mesma substância induzia o 
gene CYP1A em larvas de peixe-zebra. Alguns problemas que podem ter ocorrido durante os 
experimentos incluem: 1) a BNF usada poderia estar degradada, 2) as larvas não induzem tanto o 
contaminante como peixes adultos, ou 3) o ‘n’ amostral utilizado não foi suficientemente grande 
para visualização de diferenças estatísticas. Apesar de não ter sido observada diferença 
estatística para a indução de CYP1A por  AP, houve uma tendência de correlação “dose-
resposta”, considerando-se os grupos expostos à 0,01 e 0,1 µg/L de BAP o que poderia indicar 
uma possível ativação transcricional de CYP1A em larvas de peixe-zebra expostos à BAP. 
Posteriores análises serão realizadas aumentando o ‘n’ amostral, ou seja, utilizando maior número 
de larvas por amostra e ainda, análises subsequentes de outros genes que podem ser alterados 
pela exposição à HPAs (ex.: GSTs) e de genes normalizadores (controle interno para normalizar 
os valores de mRNA obtidos).  
 
Conclusão: Foi observado que houve uma tendência de correlação dose resposta do gene 
CYP1A em larvas de peixe-zebra expostos à BAP, mas não à BNF. 
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Introdução:  A finalidade primordial da monitorização biológica é proteger a saúde dos 
trabalhadores, prevenindo-os da exposição excessiva às substâncias químicas. O ácido trans, 
trans-mucônico urinário (ATTM) é um produto de biotransformação do benzeno, tem sido 
preconizado como biomarcador de exposição adotado pela legislação brasileira para a 
monitorização da exposição ocupacional ao solvente.  

Objetivo:  Este trabalho foi desenvolvido com o propósito de validar o método de detecção do 
ATTM urinário, visando sua utilização na biomonitorização de trabalhadores expostos ao produto.  
Materiais e Métodos: Utilizou cromatografo líquido de alta eficiência marca Hewlett-Packard  
modelo HP 1100, constituído por amostrador automático, bomba quaternária e detector UV com 
comprimento de onda variável. A detecção foi realizada em 227 nm. Para a separação 
cromatográfica empregou coluna analítica ACE C18® (150 x4.6 mm, 5µm) e mantida a 30 °C 
durante a análise. A fase móvel utilizada foi água:acetonitrila (89:11; v/v) com vazão de 1,0 
mL/min. A linearidade foi verificada na faixa de concentração esperada. Utilizou-se urina como 
matriz  biológica para o estudo. 
Resultados e Discussão: A linearidade foi estudada através de amostras enriquecidas de ATTM 
entre 0,1 a 3,00 mg/L e avaliadas em sextuplicatas. O limite de detecção (L.D.) e limite de 
quantificação (L.Q.), foram definido como a menor concentração, cujo coeficiente de variação não 
ultrapasse 20% e 15% respectivamente. A precisão intraensaio foi demonstrada através do 
coeficiente de variação médio (CV%) das sextuplicatas das amostras de 7 diferentes 
concentrações analisadas no mesmo dia. Para a determinação do CV% médio interensaio 
analisou 3 diferentes concentrações por 3 dias. A exatidão do método foi verificada por análise de 
amostras de concentração conhecida e expressa em porcentagem.  
O tempo de retenção (tR) obtido foi de 3,3 min. e o tempo total de análise foi de 7 min. O emprego 
de solventes como o do éter na extração e acetonitrila na composição da fase móvel, garantem 
simplicidade e baixo custo na realização do exame.  
A linearidade foi estudada na faixa de concentração de 0,1 a 3,0 mg/L com coeficiente de 
determinação (r2) de 0,99374. O CV% médio da exatidão e precisão intraensaio obtido para a 
faixa de concentração de 0,2 a 3,0 mg/L foi de 2,86 %. Para a faixa de concentração 
compreendida entre 0,5 e 1,5 µg/L o CV% médio interensaio foi de 5,10%. A exatidão do método 
está compreendida entre 87 % e 109 %. As amostras empregadas na determinação desses 
parâmetros foram elaboradas a partir de urina obtidas através de doação e submetido 
previamente ao método proposto, comprovando a ausência da substância. 
 
Conclusão:  O método mostrou-se rápido e eficiente na determinação de ATTM urinário. A 
eficiência e a seletividade aliada à robustez da técnica podem ser empregadas para dosagem de 
ATTM no controle de exposição ocupacional ao benzeno. 
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Introdução: Fitoterápicos são medicamentos elaborados a partir de drogas vegetais. São 
regulamentados no Brasil e têm que apresentar critérios similares de qualidade, segurança e eficácia 
requeridos pela ANVISA para todos os medicamentos, inclusive quando se trata das informações 
referenciadas nas bulas. Nos últimos anos, as evidências benéficas da isoflavona “alternativa 
terapêutica natural sem riscos” na reposição hormonal tem favorecido o uso deste em substituição 
aos estrógenos sintéticos. Entretanto o seu uso abusivo como ”produto natural” pode trazer riscos à 
saúde. 
Objetivo:  Avaliar criticamente as informações e orientações disponíveis nas bulas dos riscos dos 
medicamentos fitoterápicos a base de soja comparativamente aos efeitos tóxicos descritos na 
literatura científica. 
Materiais e Métodos:  Foi realizado levantamento bibliográfico em banco de dados como Scielo, 
Medline, usando os descritores fitoterápico, isoflavona, soja, toxicologia; e em livros de referência na 
área de fitoterápicos e toxicologia, considerando o período retrospectivo a 2013. Para a seleção dos 
fitoterápicos comercializados no País, foram utilizados o Dicionário de Especialidade Farmacêuticas e 
a internet. Foram coletadas as seguintes informações na bula dos fitoterápicos: nome do 
medicamento, fabricante, composição, posologia, indicação terapêutica, contra-indicações e reações 
adversas. A presença de registro em órgãos competentes também foi verificada, sendo incluídos na 
presente pesquisa, aqueles com registros válidos no Ministério da Saúde no período da pesquisa. 
Resultados e Discussão: Foram avaliados 7 fitoterápicos a base de soja e observou-se que as 
bulas dos fitoterápicos apresentaram orientações para não ser consumido por mulheres grávidas, 
lactantes, crianças e em casos de hipersensibilidade à soja. Cerca de 71% dos fitoterápicos avaliados 
apresentaram, em suas bulas, informações sobre contraindicações e/ou efeitos adversos, sendo que 
29% citaram a possibilidade de efeitos adversos sobre o sistema reprodutivo e 43% indicaram a 
possibilidade de reações alérgicas. De acordo com revisão bibliográfica, as ações benéficas das 
isoflavonas relacionam-se com a alternativa terapêutica na reposição hormonal, na terapia auxiliar no 
controle do colesterol e na prevenção do câncer de mama. Estes fitoestrógenos podem atuar como 
desreguladores endócrinos, desencadeando precocidade sexual em crianças. Há evidências 
científicas de que crianças que consomem alimentos a base de soja, podem sofrer alterações no trato 
reprodutivo. 
Conclusão:  Verificou-se que não há informações toxicológicas suficientes nas bulas dos fitoterápicos 
avaliados. Portanto, a falta dessas informações pode comprometer a segurança dos consumidores e, 
consequentemente, o uso racional de medicamentos. 
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Introdução: A população busca através da medicina alternativa produtos naturais que tragam 
benefícios para a saúde, pois são de fácil acesso e baixo custo. O uso indiscriminado destas 
plantas é um aspecto importante a ser considerado, devido a sua possível toxicidade. O noni 
(Morinda citrifolia Linn) é um fruto nativo do sudoeste da Ásia e lá utilizado popularmente para 
manter uma boa saúde e tratar doenças como: câncer, infecção, artrite, diabetes, hipertensão 
arterial e depressão. No Brasil o uso do noni é recente e seus efeitos nutracêuticos estão sendo 
estudados para avaliar se realmente possui atividades fitoterápicas como: anti-inflamatória, 
antibiótica, anticancerígena e antioxidante. 
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o possível efeito antioxidante do noni nos 
camundongos expostos a ciclofosfamida (CP). 
Materiais e Métodos: Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal 
(CEPA)-UFMT pelo número de protocolo 23108.781869/12-0. Foram utilizados camundongos 
Swiss machos (n=5), com seis semanas de idade, peso médio de 25g, obtidos do Biotério Central 
da UFMT/Cuiabá. Os camundongos foram tratados por 14 dias via gavagem com NaCl (G1, G2), 
polpa (G3, G5) ou polpa mais semente (G4, G6). No 15º dia os camundongos foram tratados com 
NaCl i.p. (G1, G5, G6) ou CP(G2, G3, G4) e foram sacrificados 24 horas após para retirada dos 
tecidos (fígado, rim e cérebro). As amostras foram congeladas à -85°C. Foram realizadas as 
determinações de proteínas carboniladas (Anal. Biochem. 228:349, 1995), catalase (CAT) (Anal. 
Biochem. 49:474,1972), glutationa reduzida (GSH) (Anal. Biochem. 25:192,1968) e glutationa-s-
transferase (GST) (J. Biol. Chem. 249:7130, 1974).Os dados foram avaliados por anova de uma 
via seguida pelo teste de Tukey (p<0,05). 
Resultados e Discussão: As determinações de proteínas carboniladas, CAT e GST não 
demostraram resultados significativos em nenhum dos tecidos testados. No fígado os níveis de 
GSH (µmol.GSH.mg prot.-1) reduziram nos grupos que foram tratados com polpa+NaCl e no grupo 
que foi administrado polpa + semente (G1=31.99 ± 2.07 vs G5=22.78± 2.38 vs G6=22.58 ± 5.70). 
A dosagem de GSH no cérebro teve seus níveis reduzidos (G1=54.59 ± 3.43 vs G6=31.43 ± 7.71). 
Foi demonstrado que o noni não possui atividade antioxidante, pois não alterou os níveis de CAT 
e GST (enzimas antioxidantes) além de diminuir de forma significativa os níveis de GSH. 
Conclusão: Este estudo demonstra que o noni não apresenta efeitos pró-oxidantes ou 
antioxidantes nos animais tratados com CP, porém, pode-se constatar que a administração de 
polpa+semente causa redução dos níveis antioxidantes per se dos animais quando comparados 
com os que somente receberam polpa+NaCl. 
Apoio financeiro: FAPEMAT 
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Introdução: As amostras de matrizes biológicas como sangue e urina são analisadas para se 
determinar a concentração de elementos potencialmente tóxicos, como por exemplo, Co, Ni, Cr, 
Mn, Cu, Zn, Cd, Pb e As, com a finalidade de avaliar, prevenir e acompanhar a presença de 
intoxicação do trabalhador por estes elementos em sua avaliação ocupacional.  
As técnicas analíticas para determinação de elementos-traço em fluidos biológicos têm alcançado 
avanços consideráveis desde o inicio dos anos 90, em particular, a espectrometria de emissão 
atômica por plasma indutivamente acoplado (ICP-OES). Tal técnica, além de realizar análises 
multi-elementares, permite um rápido diagnóstico com alta sensibilidade (em nível ppb) na 
avaliação da co-exposição do trabalhador frente a diferentes elementos, no monitoramento de 
agentes químicos segundo a NR-7. 
 
Objetivo:  Comprovar que a técnica de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado 
atenda aos limites estabelecidos nas normas vigentes para controle de elementos-traço em urina 
para fins de saúde ocupacional.  
 
Materiais e Métodos:  Foi utilizado um espectrômetro de emissão atômica por plasma 
indutivamente acoplado (ICP-OES) Perkin Elmer, modelo 4300, com detecção simultânea e visão 
axial. Para a preparação da curva analítica na faixa de 1,0 a 100 ug/L. 
A repetibilidade e a recuperação dos analitos (Co, Ni, Cr, Mn, Cu, Zn, Cd, Pb e As) foram 
estimadas pela análise de cinco replicatas verdadeiras de amostras fortificadas (urina) em três 
diferentes níveis de concentração da faixa de trabalho: baixa (5,0ug/L), média (50,0ug/L) e alta 
(75,0ug/L). 
 
Resultados e Discussão:  Os resultados obtidos na recuperação dos elementos avaliados 
ficaram na faixa de 90-110%. Os valores encontrados para a repetibilidade foram menores que 
10,0% para as concentrações de 5 ug/L, 50,0 ug/L e 75,0 ug/L. A curva analítica foi linear na faixa 
estudada (1-100 ug/L) com um coeficiente de correlação acima de 0,999 e apresentou um 
comportamento homocedástico para os resíduos. Esses resultados foram considerados 
satisfatórios de acordo RE 899 de 29 de maio 2003 e com o DOQ-CGCRE-008 Revisão 04 – 
JUL/2012. 
 
Conclusão:  A determinação simultânea de elementos-traço em urina apresentou uma excelente 
recuperação com repetibilidade satisfatória através da técnica de espectrometria de emissão 
atômica com plasma induzido (ICP-OES). Portanto, a metodologia validada pode ser aplicada no 
monitoramento de arsênio, cádmio, cobalto, cromo, cobre, zinco, manganês, níquel e chumbo em 
urina de trabalhadores expostos a esses agentes químicos, de forma mais rápida do que a técnica 
normalmente utilizada (GFAAS) 
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Introdução: Pesquisas indicam que práticas familiares são estímulos para a experimentação e a 
continuidade do uso de drogas, pois a família, como geradora/produtora de cultura, transmite 
crenças e expectativas sobre papéis sociais, relações interpessoais e também o uso de drogas. 
Objetivo: analisar a influência do ambiente familiar para o uso de crack em usuários. Materiais e 
Métodos:  Pesquisa qualitativa, com abordagem de 15 familiares de usuários de crack que 
estavam em tratamento em um serviço especializado para tratamento da dependência química da 
cidade de Maringá - Paraná, em 2011. O instrumento de coleta de dados foi um roteiro de 
entrevista semi-estruturada, sendo os dados analisados de acordo com conteúdo temático e 
organizados em três categorias. Resultados e Discussão: Os informantes familiares foram em 
sua maioria mães, com idade entre 19 a 62 anos, casadas e com filhos, e baixa escolaridade. Em 
relação às famílias, pertencia à classe econômica C ou B e não era adepta a nenhuma religião. 
Na primeira categoria, foram identificados quatro temas principais relacionados à deficiência de 
suporte parental aos usuários. O primeiro referiu-se à ausência da figura materna e/ou paterna no 
ambiente familiar, com consequências diretas sobre as relações familiares. Dentre os motivos 
relatados para a ausência parental, destacaram-se as separações/divórcios e a jornada extensa 
de trabalho dos pais. O segundo tema disse respeito à deficiência nos vínculos afetivos entre os 
membros familiares, dado pela ausência de comportamentos de afeto, respeito e diálogo no 
ambiente familiar. A presença de regras familiares rígidas foi o terceiro tema encontrado, levando 
a cobranças e a frustrações dos usuários. Paradoxalmente, o quarto tema foi à existência de 
regras familiares permissivas, representadas por familiares que não conseguiam dar limites aos 
usuários. Na segunda categoria, verificou-se uma cultura familiar implícita do uso de álcool e de 
outras drogas, disseminada entre a família nuclear e intergeracional. Na ultima categoria, 
observou-se que o desconhecimento sobre as drogas impediu que algumas famílias atuassem no 
sentido de prevenir/identificar ou mesmo tratar seus familiares. Além disso, apesar das 
consequências prejudiciais do crack, as famílias relataram que não sabiam que seus familiares 
usavam drogas. Conclusão: Com base nesses resultados, constatou-se que as famílias 
estudadas apresentaram vários elementos considerados desfavoráveis no ambiente familiar que 
atuaram como elemento facilitador ao uso de drogas de abuso e consequentemente ao uso de 
crack. 
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Introdução: O Centro de Controle de Intoxicações do Hospital Universitário Regional de Maringá 
(CCI/HUM), órgão de assessoria nas urgências toxicológicas, contribui para a vigilância 
epidemiológica das intoxicações, por meio do registro e investigação de casos. Desde 2005, foi 
implantado um sistema ativo de vigilância epidemiológica, por meio de busca ativa de casos de 
intoxicação internados no HUM, com vistas a minimizar a subnotificação, principalmente aquelas 
com menores indicadores de notificação espontânea. A atividade de busca ativa é desenvolvida 
no projeto de extensão universit ria “Toxicovigilância: Busca Ativa e Educação em Saúde no 
HUM”, com a participação de estudantes de graduação e pós-graduação em Enfermagem. A 
busca ativa é realizada nas unidades de urgência e de internação do Hospital, por meio de 
auditoria dos prontuários hospitalares. Objetivo: Relatar os resultados obtidos pelo procedimento 
de busca ativa de casos de intoxicação, nos anos de 2005 a 2012, caracterizando o perfil dos 
casos “subnotificados”. Materiais e Métodos: Realizado levantamento de dados nos relatórios 
anuais do Projeto, sendo analisadas as variáveis: sexo, faixa etária, cidade de residência e 
escolaridade do paciente notificado; circunstância e agente causal da ocorrência; e desfecho dos 
casos. Resultados e Discussão: Foram encontrados 757 casos de internação por intoxicação, 
sendo que a principal circunstância foi o uso crônico de drogas de abuso (590 -77,9%), seguida da 
intoxicação aguda por drogas de abuso (122-16,1%) e reação adversa medicamentosa (45-6,0%). 
A maioria dos pacientes intoxicados foi do sexo masculino (616-81,3%) e a faixa etária 
predominante foi de 40-59 anos, com (314-41,4%) notificações, sendo os pacientes 
majoritariamente originários de Maringá, (453-59,8%) indivíduos. O nível de escolaridade em 
grande parte foi o ensino fundamental incompleto, com (269-35,5%) casos. Quanto ao agente 
causal, os principais encontrados foram: álcool, com (630- 83,2%) notificações e drogas ilícitas 
com (82-10,8%) notificações. Os diagnósticos médicos mais comuns foram: trauma, (265 -35%), e 
doenças do tratogastrointestinal com (110-14,5%) casos. A maioria evoluiu para alta hospitalar 
(691-91,3%), no entanto foram registrados (66-8,7%) óbitos. O perfil dos casos notificados pelo 
processo de busca ativa é de indivíduos do sexo masculino, com faixa etária de 40-59 anos, que 
tem como principal diagnostico de internação a intoxicação crônica por drogas de abuso. 
Conclusão: O método busca ativa permitiu registrar casos por agentes pouco notificados pela 
notificação passiva. Este modelo de investigação aproxima de ocorrências toxicológicas  
decorrentes do uso abusivo de drogas que acarretam evoluções clínicas de alta complexidade e 
que não são subnotificados. 



CARDIOTOXICIDADE AO DUCTO FETAL APÓS CONSUMO DE POLIFENOIS NA 
GESTAÇÃO: ENVOLVIMENTO DE VASOCONSTRIÇÃO E ÓXIDO NÍTRICO 

 
Bubols G.B.1; Moro A.M.1; Charão, M.F1; Bulcão, R.P.1; Piccoli Jr A.2, Nicoloso L.H.2; 

Vian I.2; Moresco R.N.3; Zielinsky P.2; Alievi, M.4; Garcia S.C.1 
 

1Laboratório de Toxicologia (LATOX), Faculdade de Farmácia, UFRGS; 2 Instituto de 
Cardiologia do Rio Grande do Sul (IC/FUC); 3Laboratório de Bioquímica Clínica, 

UFSM; 4Faculdade de Veterinária, UFRGS. 

Introdução: Apesar dos benefícios anti-inflamatórios e antioxidantes do consumo de 
polifenois em diversas patologias, evidências recentes têm demonstrado que o 
consumo materno de alimentos ricos em polifenois (ARP) durante a gestação pode 
causar constrição prematura do ductus arteriosus (DA) no coração fetal por um 
provável mecanismo anti-inflamatório. O óxido nítrico (NO) é um mediador inflamatório 
com ação dilatadora de vasos sanguíneos e pode ser dosado como relação 
nitritos/nitratos (NOx) em soro.  
Objetivo: Investigar o papel do óxido nítrico no processo de constrição ductal após 
ingestão de ARP durante o terço final da gestação através da dosagem de NOx em 
ovelhas.  
Materiais e Métodos: Estudo experimental desenvolvido com ovelhas prenhas (idade 
gestacional superior a 120 dias) que receberam suplementação oral de polifenois 
(3.100mg/dia, n=6) durante 14 dias. Nos períodos basal e após tratamento, realizou-se 
ecocardiografia fetal com Doppler a cores para a medição da velocidade sistólica (VS), 
velocidade diastólica (VD) e índice de pulsatilidade (IP); amostras de soro foram 
utilizadas para analisar os níveis de nitritos/nitratos (NOx), uma vez que o radical NO 
possui uma reduzida meia-vida sérica e reage com espécies reativas circulantes 
formando os produtos estáveis nitritos e nitratos. Estudo foi aprovado no CEP/IC-FUC 
nº 3886/06 e a análise estatística realizada por teste t Student (media ± erro padrão) 
ou Mann-Whitney, mediana (intervalo interquartis), com correlação de Spearman, 
considerando-se p<0,05 significativo.  
Resultados e Discussão: Houve aumento significativo de 71,6% na VS (basal: 0,75 ± 
0,15 m/s; após: 1,28 ± 0,26 m/s) e de 57,8% na VD (basal: 0,18 ± 0,02 m/s; após: 0,29 
± 0,04 m/s), após o consumo de ARP, enquanto o índice de pulsatilidade diminuiu 
18,9% (basal: 2,49 ± 0,18; após: 2,02 ± 0,34) significativamente (p<0,05), preenchendo 
os critérios diagnósticos de constrição do DA. Verificou-se um efeito vasoconstritor 
pela redução nos níveis de NOx após o consumo de polifenois, comparando-se 224,1 
(170,6-330,6) µmol/L do basal com 97,8 (85,8-120,2) µmol/L após 14 dias (p<0,05). A 
constrição ductal estava associada com a redução de NOx, mediante correlação de 
ambas VS e VD com NOx (r=-0,853, p=0,0004 e r=-0,705, p=0,010, respectivamente) 
além da correlação entre IP e NOx (r=0,599, p=0,039).  
Conclusão: A cardiotoxicidade induzida pelo consumo de ARP em ovelhas no final da 
gestação foi devida a constrição ductal prematura e mediada por efeito vasoconstritor 
através da diminuição dos níveis de óxido nítrico, ressaltando a necessidade de 
restringir o consumo materno de ARP neste período gestacional. 
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Introdução: O efeito antioxidante destaca-se dentre as atividades biológicas mais estudadas dos 
polifenois, conferindo benefícios em doenças cardiovasculares, neurológicas e inflamatórias, entre 
outras. No entanto, estudos recentes têm indicado um possível efeito cardiotóxico por constrição 
prematura do ductus arteriosus (DA) associado ao consumo materno de alimentos ricos em 
polifenois (ARP) durante o final da gestação.  
Objetivo: Avaliar o envolvimento de biomarcadores de estresse oxidativo no processo de 
constrição ductal induzido pela ingestão de ARP no terço final da gestação em ovelhas.  
Materiais e Métodos: Ovelhas prenhas (idade gestacional > 120 dias, n=6) receberam por 14 
dias uma suplementação oral de polifenois (tomates secos, maçãs secas, folhas de chá verde 
secas e moídas e grãos de soja crus; 3.100mg polifenois totais/dia) na ração habitual. Avaliaram-
se marcadores sanguíneos, basais e após tratamento, de dano oxidativo lipídico (TBARS) e dano 
protéico (proteínas carboniladas, PCO), assim como as defesas antioxidantes tióis reduzidos, 
catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx); os níveis de polifenois totais incorporados nos 
alimentos e excretados na urina foram determinadas pelo método de Folin-Ciocalteu, como 
equivalentes de ácido gálico (EAG), sendo os níveis urinários ajustados por creatinina. Este 
estudo foi aprovado no CEP/IC-FUC nº 3886/06 e a análise estatística foi realizada por teste t 
Student/Pearson (media ± erro padrão) ou Mann-Whitney/Spearman, mediana (intervalo 
interquartis), sendo p<0,05 considerado significativo.  
Resultados e Discussão: Os animais apresentaram diagnósticos clínicos de constrição ductal 
(VS e VD: velocidades sistólicas e diastólicas; IP: índice de pulsatilidade) e um aumento 
significativo de 1,7 vezes na excreção urinária de polifenois totais, comparando-se os níveis 
basais de 327,30 (265,93-378,42) com 572,10 (465,70-868,07) mg EAG/g creatinina após 14 dias 
(p<0,05). Do basal para o pós-tratamento, respectivamente, houve aumentos significativos de 
PCO (1,09 ± 0,09 vs. 1,49 ± 0,31), CAT (0,69 ± 0,39 vs. 1,44 ± 0,33) e GPx (37,23 ± 11,19 vs. 
62,96 ± 15,03), e diminuições significativas de TBARS (17,22 ± 2,05 vs. 12,53 ± 2,11) e de tióis 
não-protéicos (0,11 ± 0,04 vs. 0,04 ± 0,01). Os níveis de dano proteico (PCO) foram 
correlacionados com todos os parâmetros de constrição ductal: VS (r=0,629, p=0,028), DV 
(r=0,905, p=0,0001) e com IP (r=-0,772, p=0,003).  
Conclusão: A indução de constrição prematura do DA por ingestão de ARP nos animais indica a 
necessidade de controle nutricional da dieta no final da gestação, havendo efeito antioxidante dos 
polifenois a nível lipídico, apesar de não terem impedido o aumento de dano protéico, o qual foi 
associado com a constrição ductal. 
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Introdução: O crack, base livre de cocaína (COC), é um potente estimulante do sistema nervoso 
central (SNC) que apresenta alto potencial de causar dependência, estando frequentemente 
associado à marginalização e condições de vida degradante. Raros são os estudos em modelo 
animal com o crack por via inalatória, provavelmente devido à dificuldade de mimetizar as 
condições de exposição. Objetivo: desenvolver um modelo de exposição simples e eficaz para 
estudar os efeitos do crack em ratos. Material e Métodos: foi desenvolvido um modelo de 
pressão positiva composto por caixa plástica (exposição simultânea de 4 ratas), compressor de ar, 
erlenmeyer de 25 mL e rolha perfurada com 2 tubos de vidro oco. Foram usadas 16 ratas 
separadas em 2 grupos iguais: um experimental (expostas a 2 g de crack, por 30 min durante 4 
dias) e um controle (NaCl 0,9% pulverizado por inalador ultrassônico por idêntico período). 
Imediatamente após o término da última exposição, avaliou-se o comportamento das ratas no 
campo aberto (Etho Vision®) por 5 minutos. A seguir, avaliou-se a presença de COC na urina 
(teste de imunoensaio), seguida de eutanásia para retirada do estriado para avaliação de 
neurotransmissores e metabólitos e de COC (HPLC-DAD). Resultados: as amostras de urina das 
ratas experimentais foram positivas para COC, sendo estes resultados confirmados pela presença 
de COC também no tecido encefálico. No campo aberto, não foram observadas diferenças 
significantes entre os grupos na locomoção e no levantar, contudo observou-se diminuição do 
número de bolos fecais (p=0,0135) e aumento do tempo de autolimpeza (p<0,0001) das ratas do 
grupo experimental. Os achados da neuroquímica estriatal mostraram aumento nos níveis de 
noradrenalina (p=0,0398), serotonina (p=0,0055), seu metabólito 5-HIAA (p<0,0001) e dos 
metabólitos da dopamina DOPAC (p=0,0332) e HVA (p=0,0371), bem como da relação 
DOPAC/DA (p=0,0082) no grupo experimental. Discussão: a presença de COC avaliada pelo 
resultado positivo nos testes presuntivo (imunoensaio) e confirmatório (HPLC-DAD) mostra a 
eficiência do modelo. Esses achados são corroborados pelos resultados obtidos no campo aberto, 
no qual a diminuição no número de bolos fecais pode ser atribuída ao efeito simpatomimético da 
COC e o aumento do tempo de autolimpeza sugere comportamento esteriotipado induzido pela 
estimulação do sistema dopaminérgico em ratas expostas à COC. Os maiores níveis de 
noradrenalina, serotonina, DOPAC e HVA indicam a ação da cocaína no SNC. Conclusão: o 
modelo proposto mostrou-se simples, barato (valor inferior a U$ 50) e eficaz para ser empregado 
em estudos de exposição inalatória em ratos envolvendo a COC. 
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PLASMA DETERMINATION OF FENPROPOREX, DIETHYLPROPION AND AMPHETAMINE BY
SOLID-PHASE MICROEXTRACTION AND GAS CHROMATOGRAPHY–MASS

SPECTROMETRY

Mariotti K.C.1; Schuh R. 1; Ferranti P. 1; Ortiz R.S.2; Froehlich P.E.1; Limberger R.P.1

1Laboratório de Análises Toxicológicas, Faculdade de Farmácia, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul; 2Setor Técnico-Científico, Superintendência Regional do Departamento de Polícia

Federal no Rio Grande do Sul.

Introduction: Brazil is considered one of the world’s highest users of amphetamine-type-
stimulants (ATS), mainly diethylpropion (DIE), fenproporex (FEN). Most of the ATS use is linked to
diverted prescription stimulants and this misuse is widely is associated with the consumption by
drivers. Driving under the influence of drugs (DUID) is a significant global problem and is still
among the leading causes of car accidents and casualties
Objectives: develop and validate method for the simultaneous analysis of amphetamine (AMP),
DIE and FEN in human plasma by direct immersion-solid phase microextraction (DI-SPME)
followed by gas chromatographic/mass spectrometric analyses (GC-MS)
Materials and Methods: plasma sample (2 ml) was spiked with ATS. Protein precipitation was
performed with 1 ml of TCA 10 %. Sample was vortexed for 10 s and centrifuged for 10 min. The
supernatant was remove and buffered with a solid system of Na2CO3 / NaHCO3 (9:1) in the
quantity of 10 % (w/v). This procedure increase sample pH to around 10.2. An aliquot of 1.5 ml
was transferred to a 2 ml vial containing a magnetic stirring bar. A 10 µl of propylchloroformate for
in situ derivatization and 7 µl of a 10 µgml-1 of IS solution (AMP-D5) were added and vortex
vigorously by 1 min. Then the ATS were extracted by direct immersion of a SPME fiber (PDMS 100
µm) in sample solution under magnetic stirring (1200 rpm) for 35 min, at room temperature (20 ±2
ºC). Statistical analysis was performed with analysis of variation (ANOVA) on natural logarithm
(ln)–transformed. The validation parameters followed the FDA bioanalytical guideline1.
Results and Discussion: The linear range of the method varied from 5.0 ngml-1 to 100 ngml−1.
The detection limits were 1.0, 1.5, 2.0 ngml−1 for AMP, DIE and FEM respectively. Accuracy of
quality control samples remained within 85.58–108.33 % of the target concentrations. Precision
has not exceeded 15 % of the relative standard deviation and recoveries ranged from 46.35 to
84.46 %.
Conclusions: This was optimized for maximum extraction of analytes using this simple and
solvent-free extraction SPME technique, only adding small amounts of derivatizing agent
Recovery, precision, and accuracy are satisfying. The method sensitivity is suitable to be used in
clinical and forensic toxicology for the quantization of drugs usually encountered in biological
samples of Brazilian drivers.

References:
1. Guidance for Industry, Bioanalytical of Health and Human Services, Food and Drug
Administration,May2001.Available:http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegu
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PROFILE OF THE DRUG PREVALENCE, AGE AND SEX OF KILLED IN TRAFFIC ACCIDENTS
IN STATE OF SANTA CATARINA, BRAZIL
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Grande do Sul; 2Instituto Geral de Perícias do Estado de Santa Catarina; 3Setor Técnico-
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Introduction: Driving under the influence of drugs (DUID) is a significant global problem and is still
among the leading causes of car accidents and casualties. In Santa Catarina (SC), one of the
smallest Brazilian states, the number of traffic fatalities is very high, with a prevalence of
31/100,000 inhabitants2 Unfortunately, data reports regarding the prevalence of DUID in Brazil are
lacking. These missing analyses represent an obstacle in the elucidation of local risk factors
associated with fatal traffic accidents.
Objectives: estimated risk factors in traffic accident whit fatal victims, using the Department
Forensic Toxicology (DFT) database of Forensic General Institute of State of Santa Catarina.
Materials and Methods: The urine samples of fatal traffic accident victims were processed at
DFT. The individual substances assessed included cocaine and its metabolites, cannabinoids,
antidepressants, barbiturates, benzodiazepines, amphetamines and opioids. Statistical descriptive
analysis were employed to analyze drug use prevalence, age and gender of fatal traffic accident
victims throughout the state of SC.
Results and Discussion: a total of 1,682 victims were killed in traffic accidents from June 2008 to
November 2010. Forensic autopsies were completed for a total of 941 cases (56%), and urine was
sent for toxicological analysis. Positive toxicology results for 112 samples (11.9%) revealed that
the majority of subjects were males (n=92; 82.1%) between 16 to 30 years of age (44%). In
addition, positive tests for one or more drugs showed that cannabinoids had the highest
prevalence (n=53; 42%), followed by cocaine and its metabolites (n=37; 29.4%), antidepressants
(n=13; 10.3%), amphetamines (n=12; 9.5%), benzodiazepines (n=9; 7.1%) and barbiturates (n=2;
1.6%). In the 14 cases with (13%) poly-drug results, the most frequent combination was cocaine
and cannabinoids (n=8). Considering that ethanol was not considered in this study, the prevalence
of drug use in cases of traffic accidents is alarming. This register-based study showed large and
increasing fatality and drug use rates in road traffic of State of SC.
Conclusions: Currently, the clinical and social effects of alcohol and other drug use in traffic
accidents are considered some of the most important problems of public safety. The results of our
study indicate that a significant proportion of traffic accident victims use medicine or illegal drugs
that could impair driving ability. We found a high prevalence of illegal drug use in fatal traffic
accidents. Furthermore, our data suggest that the younger male population deserves special
attention in prevention policies.
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Geneva, (www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2009). Acessed in
20.02.2013.
2. Confederação Nacional dos Municípios, 2009. Mapeamento das mortes por acidentes de
trânsito no Brasil, www.cnm.org.br/institucional/estudos_tecnicos.asp. Acessed in 11.03.2013
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PERFIL HEMATOLÓGICO E BIOQUÍMICO E ANÁLISE TOXICOLÓGICA DE ANIMAIS COM 
SUSPEITA DE INTOXICAÇÃO ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA  
 

Horta, D.F.¹; Souza, L. F. C. B.¹; Almeida, A.D.²; Coleta, K.D.1; Balarin, M.R.S.2; Netto, D.P.¹; 
 

¹Laboratório de Toxicologia Veterinária, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina/PR; 2Laboratório de Patologia Clínica, Departamento 

de Medicina Veterinária Preventiva, Universidade Estadual de Londrina, Londrina/PR; 
 

Introdução: Intoxicações em animais domésticos são comuns na rotina clínica, sendo as 
intoxicações por praguicidas uma de suas principais causas. Dados do SINITOX (2010) mostram 
que as intoxicações por praguicidas de uso agrícola e doméstico juntos, foram a principal causa 
de intoxicação animal. Destes, organofosforados, carbamatos e raticidas são as principais causas 
de intoxicações agudas, acidentais ou não. A alta incidência tem relação com a toxicidade de 
alguns de seus compostos e a sua facilidade de aquisição.  
Objetivo: Diagnosticar os casos de intoxicação atendidos no Hospital Veterinário da Universidade 
Estadual de Londrina (HV-UEL) e traçar o perfil hematológico e bioquímico desses animais. 
Material e Métodos: No período de janeiro a julho foram atendidos 12 animais com suspeita de 
intoxicação no HV-UEL e foram coletadas amostras de sangue. Os hemogramas foram realizados 
em aparelho de hematologia automatizado (BCVET 2800 - MINDRAY), com diferencial realizado 
por microscopia óptica através de esfregaço sanguíneo, utilizando-se corante rápido para 
hematologia (PANÓTICO). Foram estipuladas as seguintes análises para composição do perfil 
bioquímico: Uréia, creatinina, alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FA), proteínas 
totais plasmáticas (PTP), albumina e glicose. As análises foram realizadas em aparelho 
automatizado de bioquímica (DIMENSION XPAND PLUS – SIEMENS). As análises toxicológicas 
para detecção de organofosforados, carbamatos e dicumarínicos foram realizadas através da 
técnica de Cromatografia em Camada Delgada (CCD), conforme metodologia AOAC (1995). 
Resultados e Discussão: Dos animais avaliados, 75% eram suspeitos de intoxicação por 
inseticidas e 25% por dicumarínicos. O diagnóstico toxicológico foi positivo em 66,6% das 
intoxicações por carbamato e 66,6% dos dicumarínicos. O hemograma dos animais intoxicados 
por carbamato mostrou as alterações: 1/6 com anemia e trombocitopenia, 1/6 com leucopenia e 
2/6 com leucocitose. Alterações bioquímicas ocorreram nos animais intoxicados por carbamato, 
sendo elas: 6/6 apresentaram aumento de ALT, 2/6 apresentaram diminuição dos valores de uréia 
e 2/6 mostraram aumento dos valores de creatinina. O aumento dos valores de ALT reflete lesão 
de hepatócitos o que condiz com o quadro de intoxicação aguda. A diminuição dos valores da 
uréia também pode ser reflexo da falha hepática. Os valores aumentados de creatinina sugerem 
uma lesão renal provavelmente causada pela intoxicação aguda. 
Conclusão: As intoxicações por dicumarínicos não apresentaram uma alteração significante dos 
perfis, no entanto as por carbamato alteraram principalmente o perfil bioquímico indicando uma 
lesão hepática. 
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Introdução: A água é passível de contaminação por diversos fatores, como a contaminação por 
inseticidas ou por metais pesados. Os inseticidas e os metais pesados podem ser, eventualmente, 
transportados para águas superficiais, causando riscos potenciais à saúde humana e animal. O 
Ribeirão Cafezal é um dos principais mananciais de abastecimento da região do município de 
Londrina/PR. 
Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi realizar um levantamento da contaminação por 
metais pesados e resíduos de inseticidas nas águas do Ribeirão Cafezal. 
Materiais e Métodos: Foram realizadas coletas quinzenais de água do Ribeirão Cafezal, entre o 
período de janeiro a julho de 2013, totalizando 80 amostras que foram enviadas ao Laboratório de 
Toxicologia Veterinária da Universidade Estadual de Londrina. Para investigar a presença de 
resíduos de inseticidas organofosforados e carbamatos e a contaminação por metais pesados foi 
realizada a técnica de Cromatografia em Camada Delgada (CCD), conforme metodologia AOAC 
(1995). Na identificação dos resíduos de organofosforados e carbamatos foram utilizadas 
cromatoplacas de CCD e respectivos padrões de Dimetoato e Carbaril, na concentração de 
150µg/ml. Os metais pesados pesquisados foram Mercúrio, Chumbo, Níquel, Cobre, Cobalto, 
Arsênio, Cádmio e Alumínio, utilizando papel para cromatografia e respectivos padrões na 
concentração de 1000 ppm. 
Resultados e discussão: Do total de amostras coletadas, 53,75% (43/80) apresentaram resíduos 
de inseticidas e 23,75% (19/80) contaminação por metais. Das 43 amostras com resíduos de 
inseticidas, 88,37% (33/43) das amostras foram positivas para organofosforados e 11,62% (5/43) 
das amostras foram positivas para organofosforado e carbamato. Das 19 amostras positivas para 
metais, 47,36% (9/19) estavam contaminadas com Alumínio, 15,78% (3/19) com Cádmio, 26,31% 
(5/19) com Chumbo, 5,26% (1/19) com Cobre e 5,26% (1/19) com Níquel. Estudos tem indicado a 
presença de agroquímicos nos sistemas hídricos, principalmente em áreas próximas de regiões 
agrícolas. Elevadas concentrações de metais pesados nos sedimentos dos rios podem ser 
causadas por fontes industriais, além dos esgotos domésticos. Esses resultados geram uma 
preocupação, uma vez que, essas substâncias podem causar diversas alterações a biota exposta 
assim como para quem a ingere. 
Conclusão: As analises realizadas constataram uma contaminação das águas tanto por metais 
pesados como para inseticidas. Contudo são necessários mais estudos para saber se estes 
contaminantes estão em concentração maior do que o aceito por lei, além de um contínuo 
monitoramento para avaliar se estão presentes durante o ano todo. 
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Introdução: A análise de cocaína (CO) e seus metabólitos em cabelo permitem a determinação de 
um longo histórico de abuso, devido ao fato de que quando a droga é incorporada ao cabelo, forma-
se um complexo estável droga-cabelo, aprisionando o analito na matriz capilar. Em razão disso, a 
extração dos compostos dessa matriz requer um preparo de amostra específico aliado a uma técnica 
de detecção sensível.   
Objetivos: Desenvolver e validar um método para identificação e quantificação de cocaína e 
metabólitos em amostras de cabelo, utilizando a técnica de column switching e cromatografia líquida 
acoplada em tandem espectrometria de massas (LC-MS-MS) e comparar os resultados obtidos com a 
técnica GC-MS em uso. 
Materiais e Métodos: As amostras de cabelo foram descontaminadas com CH2Cl2 e MeOH, 
segmentadas (1 a 2 mm), incubadas overnight , centrifugadas e os analitos foram quantificados após 
injeção no sistema LC-LC-MS-MS, utilizando o modo de ionização positivo. Duas reações foram 
monitoradas e as transições utilizadas na quantificação foram: m/z 304,2 → 182,2 para a CO, m/z 
290,1 → 168,1 para a benzoilecgonina (BE) e m/z 318,2 → 196,2 para o cocaetileno (CE). 
Resultados e Discussão: A seletividade do método foi avaliada durante a fase inicial da validação, 
analisando-se 9 amostras diferentes de cabelo isento dos analitos. O LOQ foi estabelecido a 0,05 
ng/mg para CO e CE, e 0,012 ng/mg para BE. A linearidade variou de 0,05 a 50,0 ng/mg para CO e 
CE; e 0,012 a 12,50 ng/mg para BE, sendo que o R2 foi maior que 0,9999 para todos os analitos. Os 
valores de imprecisão e inexatidão variaram de 2,8 a 10% e 95,4 a 112,9%, respectivamente. O efeito 
matriz, a eficiência do processo e a recuperação da extração foram avaliados utilizando o método de 
adição pós-extração. Supressão do íon foi observada apenas para a BE, enquanto que para CO e CE 
foi observado aumento do sinal do íon. Os resultados da estabilidade pós-processamento (72 h) 
indicaram diminuição da concentração para CO e CE (-1,7±2,6% e -2,2±2,8%, respectivamente) e 
aumento para a BE (2,0±3,9%). O cross-talk foi sempre inferior a 0,1% e o carry over foi 0,11% para 
CO, 0,07% para CE e 0,13% para BE. O método foi aplicado a 23 amostras reais de cabelo, que já 
haviam sido analisadas pelo método GC-MS existente no laboratório. Observou-se uma boa 
correlação entre os resultados do novo método e o de referência: y=0,981 x +0,3474 (R2=0,991) para 
CO e y=1,0017 x + 0,0651 (R2=0,975) para BE.  
Conclusão: Comparando com os resultados do método desenvolvido com os do GC-MS de 
referência, a técnica de column-switching e a alta sensibilidade do sistema de detecção (MS-MS) 
permitiram a redução significativa da quantidade de amostra (10x) com aumento da sensibilidade (2x) 
e rapidez do processo (4x). 
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As cianobactérias são micro-organismos fotossintéticos oxigênicos capazes de produzir 
potentes toxinas que causam problemas econômicos e ecológicos no mundo todo. As espécies 
aquáticas podem se multiplicar rapidamente e crescer excessivamente em número quando as 
condições são favoráveis, formando florações tóxicas que representam uma ameaça 
potencialmente grave para a qualidade da água, outros organismos aquáticos e à saúde humana. 
As florações de cianobactérias ocorrem durante o ano todo no hipereutrófico reservatório de Salto 
Grande localizado no município de Americana (SP), o qual possui intenso uso recreacional além 
de ser utilizado para geração de energia elétrica. Neste estudo, a variação sazonal da 
comunidade cianobacteriana no reservatório Salto Grande, bem como a presença de genes 
cianobacterianos envolvidos com a síntese de toxinas foram investigados usando técnicas 
moleculares. Para tanto foram realizadas duas coletas de amostras de água em períodos de seca 
e chuva. Em seguida, foi realizada a extração do DNA genômico, amplificação por PCR dos genes 
alvos usando iniciadores específicos, clonagem dos produtos de PCR e transformação para 
células competentes. A identificação dos genes de interesse foi realizada pelo sequenciamento 
dos produtos da PCR. A comunidade cianobacteriana presente nas florações foi avaliada em 
amostras fixadas em lugol 1%, por meio da contagem e identificação morfológica em microscópio 
óptico usando a técnica de Utermöhl. A amostra coletada de floração no período de seca 
apresentou os gêneros Planktothrix, Dolichospermum, Sphaerocavum, Coelosphaerum e 
Microcystis. Fragmentos dos genes cyrB e cyrJ envolvidos na síntese da citotoxina 
cilindrospermopsina (CYN) foram amplificados e sequenciados, assim como os fragmentos dos 
genes mcyE e mcyG, envolvidos na síntese da hepatotoxina microcistina (MCY) e sxtI, envolvido 
na síntese da neurotoxina saxitoxina (STX). As sequências obtidas mostraram alta identidade com 
sequências homólogas de linhagens produtoras das toxinas CYN, MCY e STX. No dia da 
amostragem no período chuvoso não foi observada floração e os gêneros encontrados foram 
Anabaena, Microcystis, Planktothrix, Pseudanabaena e Cylindrospermopsis. Os fragmentos dos 
genes de interesse amplificados e sequenciados nessa amostragem foram cyrB, cyrJ, mcyE, 
mcyG e sxtA. Estes resultados mostraram que linhagens do gênero Microcystis estavam 
presentes nas duas épocas de amostragens, enquanto que ocorreram variações dos outros 
gêneros. Entretanto, os genes das três toxinas avaliadas estavam presentes em ambos os 
períodos amostrados. Portanto, este estudo contribui com informações sobre a variação sazonal 
das cianobactérias no reservatório de Salto Grande e indica o potencial de produção de toxinas 
por esses organismos. 
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Introdução: Euphorbia  hyssopifolia é uma erva daninha encontrada em praticamente todo o 
território brasileiro, que apresenta um reconhecido potencial medicinal. Conhecida popularmente 
por erva-andorinha,é usada na medicina popular asiática, indiana e latino-americana, 
principalmente por sua atividade antimicrobiana.  
Objetivos: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a citotoxicidade, a genotoxicidade e a 
mutagenicidade de diferentes concentrações do extrato bruto foliar de E. hyssopifolia, utilizando o 
sistema-teste Allium cepa L. (cebola).  
Materiais e Métodos: Sementes de A. cepa foram germinadas em água ultrapura até atingirem 
0,5 cm de comprimento. Foram transferidas por um período de 24 h para placas de Petri contendo 
diferentes doses (0,01, 0,1, 1,0 e 10 mg/L) do extrato foliar de E. hyssopifolia, previamente obtido 
por rotoevaporação do pó do extrato etanólico, diluído em seguida em água ultrapura. Foram 
utilizados como controles positivos o metilmetano sulfonato (MMS, 4.10-4 Mv) e a trifluralina (0,84 
ppm) e, como controle negativo, a água ultrapura. As raízes foram fixadas em Carnoy (etanol: 
ácido acético, 3:1, v/v) e coradas com reativo de Schiff. Para a avaliação do índice mitótico e de 
aberrações celulares, foram analisadas 5.000 células meristemáticas de cada tratamento. Os 
resultados foram analisados pelo teste estatístico de Kruskal-wallis (p < 0,05).  
Resultados e Discussão: Na avaliação da citotoxicidade e toxicidade, não houve diferença 

significativa para o índice mitótico das células e valor médio de crescimento das raízes de A. cepa, 
respectivamente, entre as concentrações testadas. Na avaliação da mutagenicidade, todas as 
concentrações testadas induziram a formação de um número significativo de micronúcleos. Além 
disso, na concentração de 1 mg/L, observou-se também a presença significativa de quebras 
cromossômicas. Na avaliação da genotoxicidade, todas as concentrações induziram a formação 
de brotos nucleares e perdas cromossômicas.  
Conclusão: Sugerimos que a utilização de E. hyssopifolia, como planta medicinal, seja feita com 
cautela, uma vez que o extrato foliar nas concentrações testadas induziram alterações 
cromossômicas. 
 
 



Agradecimentos: CAPES; PROPESQ-UFPE. 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE GENOTÓXICA E MUTAGÊNICA DO EXTRATO FOLIAR DE 
PINHÃO-ROXO [Jatropha gossypiifolia L.], MEDIANTE SISTEMA-TESTE Allium cepa L. 

 
Almeida P.M.1,2; Araújo S.S.1; Santos I.R.M.R.1; Marin-Morales M.A.3; Benko-Iseppon A.M.1; 

Brasileiro-Vidal A.C.1 

 

1Laboratório de Genética e Biotecnologia Vegetal, Departamento de Genética, Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, Pernambuco; 2Laboratório de Genética, Departamento 

de Biologia, Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Teresina, Piauí;  3Laboratório de 
Mutagênese, Departamento de Biologia, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"- 

Campus de Rio Claro, Rio Claro, São Paulo.  
 

 
Introdução: Jatropha gossypiifolia L. (Euphorbiaceae), popularmente conhecida como pinhão-
roxo, é um arbusto leitoso que ocorre nas cinco regiões brasileiras, conhecida por suas 
propriedades medicinais. O látex e as folhas têm efeito bactericida e cicatrizante, enquanto as 
raízes possuem substâncias antitumorais. 

Objetivo: O presente estudo visou avaliar o efeito tóxico, citotóxico, genotóxico e mutagênico do 
extrato etanólico foliar do pinhão-roxo (EEPR), utilizando o sistema-teste Allium cepa L. 
Materiais e Métodos: Sementes de A. cepa cv. Vale Ouro IPA 11 foram submetidas a diferentes 
concentrações do EEPR (0,01; 0,1; 1 e 10 mg/mL), utilizando como controle negativo (CN) água 
ultrapura e como controles positivos o MMS (Metilmetanosulfonato, 4x10 -4 M) e o herbicida 
trifluralina (0,84 ppm). As raízes de cada tratamento foram medidas, fixadas e coradas com reativo 
de Schiff. Foram analisadas 5.000 células por tratamento, para a região meristemática e F1, 
separadamente. A análise estatística foi realizada mediante teste de Kruskal-Wallis, em nível de 
5% de significância. 
Resultados e Discussão: Nos testes de toxicidade e citotoxidade, todas as concentrações 
testadas apresentaram diminuição significativa no valor médio de crescimento das raízes e 
redução dose-dependente significativa dos valores de índice mitótico em células meristemáticas 
quando comparados ao CN, respectivamente. Na genotoxidade, todas as concentrações 
apresentaram aumento significativo do índice de alterações cromossômicas como brotos 
nucleares, aderências cromossômicas e C-metáfases. Na análise do teste de mutagenicidade 
foram verificadas frequências de micronúcleos significativamente maiores nas concentrações 
citadas, enquanto a frequência de quebras cromossômicas não apresentou diferença significativa. 
Adicionalmente, resultados similares foram observados para as células F1 com relação à 
frequência de MN.  
Conclusão: Pelos resultados obtidos, podemos inferir que todas as concentrações testadas 
apresentaram potencial toxicológico, citotóxico, genotóxico e mutagênico em A. cepa. Desta 
forma, é possível afirmar que o seu uso deve ser realizado com cautela. 
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Introdução: O uso terapêutico de plantas medicinais tem contribuído desde a antiguidade de 
forma benéfica para a saúde. A espécie Kalanchoe brasilienses (Crassulaceae), conhecida como 
saião e coirama é amplamente utilizada na medicina popular para tratar problemas inflamatórios. 
Para o uso seguro e eficaz dessas plantas são necessários estudos relacionados aos efeitos 
adversos que as mesmas podem desenvolver, para garantir sua melhor utilização e eficácia. 
Objetivo: O objetivo deste trabalho é avaliar a atividade toxicológica aguda do extrato das folhas 
de K. brasilienses em camundongos Swiss.  
Materiais e Métodos: Baseando-se nos protocolos da OECD Nº 420 e na RDC Nº90/2004, 
utilizou-se 48 animais distribuídos em 4 grupos (n = 12, sendo 6 machos e 6 fêmeas). Três destes 
receberam, respectivamente, por via oral em dose única, concentrações de 250, 500 e 1000mg/kg 
do extrato em estudo, e o restante recebeu solução salina 0,9% (grupo controle). Após o período 
de 14 dias, os animais foram eutanasiados e coletados sangue e órgãos para as análises de 
toxidade aguda. Mensuraram-se concentrações séricas de aspartato aminotransferase (AST), 
alanina aminotransferase (ALT), colesterol total (CT), triglicerídeos (TG), glicose (G), ureia (UR) e 
creatinina (CR). Observou-se sinais clínicos, variações de peso corpóreo, consumo de ração e 
água. Compararam-se os dados por Teste T e ANOVA (α = 5%). O projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética de Uso Animal, sob nº 002/2013. 
Resultados e Discussão: Não houve diferenças significativas no peso corpóreo, no consumo de 
ração e água, nos parâmetros bioquímicos, nem óbitos. Os órgãos seguem na histopatologia. Os 
grupos controle e teste apresentaram médias de concentração, respectivamente nos grupos em 
doses crescentes, para G (130,14mg/dL; 137,75mg/dL; 133,18mg/dL; 148,25mg/dL); TG 
(94,11mg/dL; 81,20mg/dL; 78,20mg/dL; 73,20mg/dL), CT (111,89g/dL; 159,33mg/dL; 
114,40mg/dL; 116,40mg/dL), AST (150,14U/L; 125,3U/L; 141,20U/L; 137,75U/L); ALT (50,14U/L; 
52,14U/L; 58,13U/L; 46,83U/L); UR (72,55mg/dL; 82,20mg/dL; 70,60mg/dL; 76,00mg/dL) e CR 
(0,4mg/dL; 0,43mg/dL; 0,41mg/dL; 0,4mg/dL ). O Teste T para tais analitos não mostrou 
diferenças significativas entre os grupos controle e o teste nas concentrações estudadas (p>0,05). 
O mesmo aconteceu quando comparados por ANOVA (p<0,05). Estes dados mostram que o 
extrato da planta não desenvolveu sinais de toxidade aguda perceptível nos parâmetros avaliados 
até aqui, entre grupo controle e grupos das concentrações estudadas. 
Conclusão: Conclui-se que o extrato da planta estudada não apresenta toxidade significativa nos 
animais submetidos às doses do extrato. Porém, mais estudos relacionados à toxidade estão 
sendo desenvolvidos para melhor conclusão dessa atividade da Kalanchoe brasilienses. 
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Introdução:  Substâncias tóxicas lançadas na coluna d’água podem causar efeitos nocivos a 
organismos expostos. O Rio Corumbataí (Estado de São Paulo), apesar de fornecer água para o 
abastecimento de várias cidades, recebe quantidade significativa de descargas de efluentes 
urbanos, industriais e resíduos agrícolas. A espécie Allium cepa tem sido muito utilizada em 
avaliações do potencial tóxico de amostras ambientais. 
Objetivos:  Foram avaliados os efeitos citotóxicos, genotóxicos e mutagênicos de amostras de 
água e sedimentos deste rio, por meio de bioensaios de índice mitótico (IM), aberrações 
cromossômicas (AC), micronúcleos (MN) e quebras (QB) em células meristemáticas e F1 de A. 
cepa. Também foi avaliada a persistência dos contaminantes por meio de ensaio de recuperação. 
Materiais e Métodos:  As amostras foram coletadas em quatro pontos distintos do Rio 
Corumbataí: P1) montande da cidade de Rio Claro; P2) jusante da cidade de Rio Claro; P3) 
jusante da confluência do Rio Corumbaraí com o Ribeirão Claro; P4) montante da cidade de 
Piracicaba. Sementes de A. cepa, foram expostas às amostras brutas e diluídas de águas e aos 
sedimentos coletados, até que as raízes atingissem 1cm. Parte das raízes foi coletada e parte foi 
exposta por mais 48h em água ultra-pura, para o ensaio de recuperação. Foram avaliadas 7500 
células por tratamento. Os resultados foram analisados pelo teste estatístico de Kruska-Wallis 
(p<0,05). 
Resultados e Discussão:  Para as sementes expostas à amostras brutas de água ocorreu a 
inibição quase completa de germinação e de crescimento das raízes, evidenciando a alta 
toxicidade das amostras. Deste modo, para a avaliação de efeitos específicos, foi necessário diluir 
as amostras na proporção 1:2. Todavia, as amostras diluídas não apresentaram resultados 
significativos. Em relação às amostras de sedimentos, na germinação realizada sem período de 
recuperação, foram evidenciados resultados significativos de AC e MN+QB em células 
meristemáticas e MN em células F1, em P2 e P3. Após o período de recuperação, foram 
evidenciados resultados significativos nas avaliações de AC e MN+QB em células meristemáticas 
e MN em células F1, apenas para as amostras em P3. Os resultados sugerem que existe uma 
influência negativa das cidades do entorno, uma vez que P2 e P3 se localizam próximos a 
lançamentos de efluentes industriais e domésticos de Rio Claro e Santa Gertrudes, sendo esta 
última um dos principais pólos ceramistas do Brasil.  
Conclusão:  É possível concluir que existe um comprometimento da qualidade da água e dos 
sedimentos do Rio Corumbataí nas regiões estudadas. E como essas águas são utilizadas para o 
abastecimento público da região, torna-se necessária uma investigação mais detalhada, 
contemplando outros critérios de avaliação ecotoxicológica. 
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Introdução: A saúde e segurança dos trabalhadores envolvidos na mistura, 
preparação e aplicação de agrotóxicos podem ser afetadas por mais de 99% da 
exposição total que ocorre na via dérmica pelas diversas condições de trabalho. Como 
medidas de proteção pessoal destacam-se os equipamentos de proteção individual 
(EPI). Estes devem ser comercializados ou utilizados com a indicação do Certificado 
de Aprovação. Para isto, é necessário realizar testes de eficiências por meio de 
laboratórios creditados no Ministério do Trabalho e do Emprego. A penetração dos 
agrotóxicos é a passagem do composto químico por meio de aberturas, poros dos 
materiais, costuras, furos ou outras imperfeições de sobreposições do conjunto da 
vestimenta. As costuras são utilizados para a confecção de EPI nível 2 e o requisito de 
aprovação é penetração < 5%; avaliada com o procedimento da norma ISO 
22608:2004.  
Objetivo: Objetivou-se avaliar a eficiência de três tipos de costuras: simples, rebatida 
e dupla rebatida que foram costurados no sentido do urdume, sem lavagem de acordo 
com o procedimento da norma ISO 22608:2004 e avaliar o efeito de três tipos de 
formulações de agrotóxicos na proteção das costuras.  
Materiais e Métodos: As formulações dos agrotóxicos testadas foram Solução 
Aquosa (Roundup Original SAq®, com 480 g de sal de isopropilamina de glyphosate); 
Concentrado Emulsionável (Nufos CE® , com 480g de sal de clorpirifós); Suspensão 
Concentrada (Supera SC®, com 537,44 g de sal de hidróxido de cobre). Na superfície 
externa das costuras foram aplicados 0,20 mL das formulações puras ou diluídas em 
água (5% do ingrediente ativo), os testes foram analisados estatisticamente pelo teste 
ANOVA e a comparação das médias foi realizada por meio do teste Scott & Knott, com 
p = 0,05.  
Resultados: A porcentagem de penetração das formulações puras e diluídas de 
Roundup Original SAq®; Nufos CE® e Supera SC® na costura simples é menor que 
5%, e atende ao requisito de costura para classificar a vestimenta no nível 2, de 
acordo com a norma ISO 27065:2011. As costuras rebatidas e rebatidas dupla apenas 
apresentaram penetração inferior a 5% nas formulações de Supera® a 5% de hidróxido 
de cobre e pura de Roundup Original® não atendendo para as outras formulações 
puras e diluídas o requisito mínimo de costura pra classificar a vestimenta no nível 2. 
Discussão: A costura simples é formada por uma única linha e oferece menor 
porosidade, portanto menor penetração de líquidos e a costura rebatida dupla 
apresenta maior porosidade permitindo um fluxo de agrotóxico maior.  
Conclusão: Portanto, o tipo de formulação, aplicação e costura interferem na 
porcentagem de penetração de agrotóxicos em vestimentas, alterando o resultado da 
classificação da vestimenta no nível 2, de acordo com a norma ISO 27065:2011. 
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Introdução: Para serem comercializados no país, os equipamentos de proteção 
individual - EPI têm que ter o Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do 
Trabalho e do Emprego – MTE, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 6 - NR 
6. Até o ano de 2010 os CAs foram emitidos sem nenhum teste de avaliação da 
eficiência dos EPI contra os agrotóxicos. Portanto, não foram realizadas pesquisas 
sobre o processo de passagem a ferro quente sobre a proteção dos materiais e nem a 
determinação da vida útil, ou seja, o número aceitável de descontaminação dos EPIs 
certificados. No ano de 2009 foi adotada a norma de requisitos de eficiência de EPI 
ISO 27065:2011, que estabelece as normas técnicas de ensaios, inclusive a vida útil, 
ou número de descontaminações aceitáveis. A ISO 27065:2011 estabelece para que 
os materiais hidrorrepelentes em tecido plano, tratados com compostos 
hidrorrepelentes (fluorcarbono), são utilizados para a confecção de EPI nível 2. O 
critério de aprovação da vida útil é penetração < 5% no material e nas costura; 
avaliada com o procedimento da norma ISO 22608:2004.  
Objetivo: Objetivou-se avaliar a vida útil de materiais hidrorrepelentes em tecidos 
planos, com tratamento hidrorrepelente com fluorcarbono, sem e com diferentes 
números de lavagens passados e não passados com ferro elétrico quente.  
Materiais e Métodos: Os materiais avaliados foram compostos com 100% de fios de 
algodão, 65/35% algodão/poliéster e 50/50% algodão/poliéster. As lavagens foram 
realizadas de acordo com o procedimento 8 da norma ISO 6330:2000, com sabão 
neutro, em máquina Marca Electrolux, modelo FOM 71 CLS, de cilindro horizontal. 
Após 0, 5, 10, 20 e 30 lavagens com ferro elétrico quente a 90 °C e sem passar, foram 
avaliadas as porcentagens de repelência, retenção e penetração de acordo com o 
procedimento da norma ISO 22608:2004. A formulação pura de Roundup Original 
(48% de sal de isoprolinamina de glifosato) foi utilizada como substância de referência.  
Resultados: A vida útil do material hidrorrepelente composto com 100% de fios de 
algodão é de 10 lavagens para o não passado e de 30 lavagens para o passado a 
ferro elétrico quente. Para os materiais com 50/50% algodão/poliéster e 65/35% 
algodão/poliéster não passados a vida útil é de 20 lavagens e de 30 lavagens 
passados com ferro elétrico quente. Portanto, a operação de passagem com ferro 
quente aumenta em 20 lavagens a vida útil do material com 100% algodão e em 10 
lavagens a dos materiais compostos com 50%/50% e 65%/35% algodão/poliéster.  
Discussão: A operação de passagem a ferro quente adere o fluorcarbono aos 
materiais hidrorrepelentes.  
Conclusão: Podemos concluir que a operação de passagem a ferro elétrico quente a 
90 °C aumenta a vida útil dos materiais hidrorrepelentes, tratados com fluorcarbono. 
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Introdução: A nanotecnologia é uma área bastante promissora, que atinge desde áreas 
tecnológicas a biomédicas, estando presente em semicondutores, pesticidas, medicamentos, 
entre outros. Dentre os nanomateriais, encontra-se o constituído de maguemita (γ-Fe2O3), que 
possui grande utilidade devido a sua condutividade e alta compatibilidade biológica. Esse material 
costuma ser recoberto com o ácido meso-2,3-dimercaptosuccinico (DMSA), uma substância 
essencial na sua formulação, uma vez que permite a estabilização da partícula magnética, 
promove a ligação de agentes efetores, além de ser hidrossolúvel e facilitar sua metabolização 
pelo organismo. Todavia existem ainda poucas informações sobre seus impactos no meio 
ambiente e na saúde humana.  
Objetivo: Este trabalho propõe avaliar os efeitos de nanopartículas de maguemita na 
sobrevivência e reprodução de caramujos da espécie Biomphalaria glabrata.  
Materiais e métodos: Os ensaios foram realizados com a exposição semi-estática desses 
organismos a soluções de nanopartículas de maguemita (γ-Fe2O3) recobertas com estabilizante 
DMSA em água mole sintética com dureza de 40-42 mg/L em carbonato de cálcio (CaCO3). 
Foram selecionados 40 indivíduos de B. glabrata adultos com diâmetro de concha entre 12 ± 
15mm, separados em 4 grupos (10 indivíduos por grupo), para a exposição individual às 
concentrações de 0 mg/L (controle), 1mg/L, 10mg/L e 100mg/L. A análise dos resultados foi 
realizada por meio da observação da mortalidade bem como da quantificação de desovas e ovos 
gerados por cada indivíduo na frequência de duas vezes semanais durante quatro semanas.  
Resultados e Discussão: A média de desovas e ovos por indivíduo no grupo controle ao final de 
4 semanas foi de 18,8 e 326,7, respectivamente; na concentração de 1 mg/L, 17,2 e 291,6; na 
concentração de 10 mg/L, 19,6 e 334,4; e na concentração de 100 mg/L, 14,3 e 311,1. A partir do 
teste de Dunnett e do teste de Tukey, verificou-se não haver diferença significativa entre os 
grupos testados e o grupo controle ao nível de p<0,05. Esses resultados não descartam a 
possibilidade de observação de efeitos reprodutivos no caso de uma exposição mais prolongada, 
sobretudo quanto ao aspecto de produção de desovas por indivíduo.  
Conclusão: Sob as condições estudadas, é possível afirmar que as nanopartículas de maguemita 
(γ-Fe2O3) recobertas com estabilizante DMSA não alteraram a fertilidade dos caramujos da 
espécie Biomphalaria glabrata.  
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Introdução: O Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul atende, no período que 
abrange os meses de primavera, verão e outono, grande número de acidentes com lagartas 
urticantes pertencentes, predominantemente, às famílias Saturniidae (gêneros Lonomia, Automeris, 
Hylesia, Dirphia, Leucanella), Megalopygidae (Megalopyge) e Limacodidae (Phobetron, Acharia). No 
ano de 2012 foram registrados 54 acidentes por lagartas pertencentes ao gênero Lonomia e 812 por 
lagartas urticantes de outros gêneros.  
Objetivo: Descrever o primeiro caso de acidente, registrado no CIT/RS com lagarta urticante Sarsina 
violascens (Herrich-Schäffer, 1856). 
Material e métodos: Análise da imagem de lagarta enviada para o plantão do CIT/RS, referente a 
acidente atendido em 15/11/2012.  
Resultados e Discussão: O paciente, sexo masculino, 22 anos teve contato na mão direita com 
lagarta urticante, enquanto desenvolvia trabalhos de jardinagem (corte da grama) no pátio de sua 
residência, no município de Porto Alegre, RS. Os sintomas relatados foram dor no local de contato, 
ardência, hiperemia e leve edema. O plantão do CIT/RS orientou o uso de compressas frias no local e 
analgésico para alívio da dor e informou a possibilidade de envio de imagem através de e-mail para 
correta identificação de lagarta. Solicitante enviou imagem da lagarta que foi identificada como 
Sarsina  violascens, pertencente à família Erebidae, subfamília Lymantriinae, lagarta urticante que 
apresenta moderada toxicidade. Trata-se do primeiro registro de acidente com essa espécie, no 
Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul. 
Conclusão: Considerando a ampla distribuição desta espécie e a polifagia, incluindo plantas de porte 
arbóreo, cultivadas como frutíferas e ornamentais este registro atenta para a possibilidade do 
aumento do número de acidentes com lagartas de S. violascens tanto no Rio Grande do Sul quanto 
em outras regiões do Brasil.  
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Introdução: Plantas tóxicas produzem substâncias capazes de exercer ação tóxica sobre os 
organismos vivos. Para o vegetal, o acúmulo destes metabólitos secundários é formado com a 
função de defender a espécie de predadores.  As intoxicações humanas por plantas ocorrem de 
diferentes formas, de acordo com a faixa etária. As pesquisas com plantas tóxicas têm sido objeto 
de interesse em áreas com grande fluxo e permanência de crianças como escolas públicas e 
particulares, parques, praças, shopping centers, pátios de instituições de saúde, hospitais, 
clínicas, unidades básicas de saúde e centros de saúde.  
Objetivo: O presente estudo investigou a ocorrência de plantas tóxicas em onze (11) Unidades de 
Saúde (US), vinculadas ao Grupo Hospitalar Conceição (GHC), distribuídas na zona norte do 
município de Porto Alegre, RS. 
Material e métodos: A coleta de dados botânicos foi realizada nos meses de setembro a 
dezembro de 2011, em onze unidades de saúde pertencente ao Grupo Hospitalar Conceição, em 
Porto Alegre, RS. As plantas presentes nas dependências (internas e externas) foram 
fotografadas e as não identificadas “in loco”, foram coletas para posterior identificação. Na 
sequência realizou-se pesquisa bibliográfica sobre as espécies vegetais para definir se 
potencialmente tóxicas ou não e elaborar material informativo a ser enviado as Unidades de 
Saúde. 
Resultados e Discussão Plantas tóxicas estão presentes em todas as onze unidades de saúde 
visitadas. Foram registrados, o total de 83 espécies vegetais tóxicas. As unidades de Saúde 
Jardim Itú (US6) e Barão de Bagé (US10) apresentaram maior número de espécies vegetais 
tóxicas (22 cada uma). As famílias com maior número de espécies tóxicas são Asparagaceae 
(10), Araceae (9) e Euphorbiaceae (6). As plantas mais frequentes foram a hortência (Hydrangea 
macrophylla), que contém glicosídeos cianogênicos, espada-de-São Jorge (Sansevieria 
trifasciata), com saponinas e oxalato de cálcio, planta-leopardo (Drimiopsis maculata) com 
glicosídeos cardíacos e o lírio-da-paz (Spathiphyllum wallisii) que apresenta oxalato de cálcio. 
Conclusão É importante salientar que conhecer as plantas tóxicas e identificá-las com placas, 
pode ser uma alternativa para prevenção de acidentes tóxicos. Além de levar a informação aos 
profissionais que trabalham nestas unidades de Saúde sobre os riscos de acidentes com as 
plantas tóxicas catalogadas na Instituição (US-GHC).  
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Introduction: Previous biological activities of several fungal β-glucans have been target of many 
researches demonstrating their potential anticoagulant, anticlastogenic, anticancer and 
immunostimulant. The exopolysaccharide lasiodiplodan is a β-(1→6)-D-glucan produced by fungus 
Lasiodiplodia theobromae (MMPI) and recent studies have observed its effects on reducing the 
activity of liver enzymes alanine transaminase and aspartate transaminase. Also have been 
demonstrated the antiproliferative property of this β-glucan in breast cancer cultured cells. 
However, because this β-glucan has been recently isolated, there are few reports in the literature 
on its biological activity and on its effects on DNA. 
Objective: Evaluate the genotoxic potential of exopolysaccharide lasiodiplodan, by comet assay in 
liver cells of rats, and evaluate influence on the variation of corporal mass. 
Methods: Male Wistar rats (100g) received exopolysaccharide lasiodiplodan or saline by gavage 
for 14 consecutives days. The animals were divided into five treatment groups. The negative 
control group animals were treated with saline and the group lasiodiplodan was treated with the β-
glucan in three different doses (5, 10 and 20 mg/kg b.w.). Both groups received saline 
intraperitoneally just after the last gavage and 24 hours before the euthanasia. The positive control 
group received saline by gavage for 14 days and doxorubicin (DXR) intraperitoneally 24 hours 
before the euthanasia. The animals were anesthetized and euthanized on 15th day and the liver 
was collected for comet assay. The rats were weighed daily in order to evaluate change in body 
weight among treatment groups and the feed intake was monitored. Genomic instability was 
assessed by comet assay in liver cells using the tail intensity and tail moment parameter. 
Results and Discussion: The results of comet assay in liver cells showed increased DNA 
damage in positive control group (p<0.05) compared to negative control. There was no significant 
difference (p>0.05) between the lasiodiplodan and negative control groups. The variation on 
corporal weight was not different among the treatment groups, as well as feed intake. There was 
no difference of relative liver weight among the groups. These results suggest that lasiodiplodan 
didn’t show toxic effects for the parameters evaluated. 
Conclusion: The subacute treatment with lasiodiplodan, when evaluated by the comet assay, 
showed no genotoxic effects in liver cells of rats. The results of this study is promising, since there 
is the possibility lasiodiplodan be used as a functional food. 
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Introduction: Salvia officinalis L. belongs to the family Lamiaceae and is from Europe, but now is 
spread throughout the world, and many extracts from different species of Salvia have 
demonstrated a number of biological activities, such as antimicrobina, antioxidant, spasmolytic, 
and cytoprotective properties cholinergic.  
Objective: Evaluate S. officinalis L. ethanol extract’s antiinflammatory activity in yeast dissolved in 
saline induced-peritonitis and the acute oral toxicity in rats.  
Methods: 10 male Wistar rats (180-220 g), received each single oral administration of saline, 25, 
50 or 100 µg/kg Salvia extracts. 0,5 h after anesthesia, yeast dissolved in saline (135 mg/kg) was 
intraperitoneally administered and leukocytes from the exudate were collected for antiinflammatory 
activity evaluation. 0,5 h before and 4 h after yeast dissolved in saline (135 mg/kg) induced-
peritonitis blood was collected from the orbital venous plexus for hemogram blood test. 6 male 
Wistar rats (180-220 g) received each single oral administration of saline or 1.0 mg/kg salvia 
extracts for acute oral toxicity test. Toxicological parameters (seizures, increased motor activity, 
ptosis, salivation and diarrhea), autopsy and biochemical analysis were evaluated 0, 15, 30 and 60 
minutes and after 60 minutes each 4 hours after salvia extracts intake.  
Results and Discussion: Salvia extracts at 25 μg/kg and 100 μg/kg decreased (p<0,05) total 
circulating blood leukocytes and showed a tendency toward neutrophils reduction compared to 
control group, suggesting an inhibition of cell recruitment. No significant changes were observed 
during the acute toxicity test. Alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) 
and alkaline phosphatase serum levels remained unchanged compared to controls, suggesting no 
acute liver injury. Salvia extracts had no effect on glucose blood levels. These findings suggest that 
S. officinalis extracts show antiinflammatory activity didn’t show acute toxic effects for the 
parameters evaluated. 
Conclusion: Salvia extracts at 25 μg/kg and 100 μg/kg were effective in containing the cellular 
recruitment of medulla to the circulating blood in experimental peritonitis model in yeast dissolved 
in saline induced-peritonitis. Salvia extracts at 1.0 mg/kg did not show clinical and biochemical 
signs of acute toxicity in rats. 
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Introdução: Mundialmente existem cerca de 3.000 espécies de serpentes, das quais 

272 estão localizadas na Colômbia. No estado de Cauca-COL, encontra-se o gênero 

Bothrops, especificamente Bothrops ayerbei que é responsável pelo maior número de 

acidentes ofídicos nesta região. O veneno desse gênero costuma causar danos renais, 
além de danos locais com o aparecimento de hemorragia, edema e proteólise. 

Entretanto são raras as informações sobre o grau de toxicidade local e sistêmico que o 

veneno de B. ayerbei pode apresentar.  
Objetivo: Esse estudo visa adicionar informação específica sobre a capacidade de 

lesão renal e o grau de toxicidade que o veneno da serpente B. ayerbei pode 

apresentar, contribuindo assim com a boa conduta clínica nos casos de 

envenenamento por essa serpente.  
Métodos: Foram empregadas as metodologias de gaiolas metabólicas para 

verificação de danos renais e avaliou-se a presença ou não de atividade proteolítica do 

veneno. Camundongos albinos suíços foram usados (fêmeas entre 20 e 25g, n=8), 
provenientes do biotério do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da 

Universidade Federal do Ceará (Comitê de ética, protocolo 52/2013). O veneno de 

serpentes B. ayerbei foi proveniente do Centro de Pesquisa Biomédica da 
Universidade de Cauca - Colômbia. Administrou-se doses subletais, 25, 50, 75% da 

DL50 e PBS (controle), intraperitonealmente. A atividade proteolítica foi testada em 

azocaseína como substrato proteico e detectada no comprimento de onda de 450 nm, 

conforme RUCAVADO (2008). Foi mensurado o alimento e água consumidos, além da 
coleta de plasma e de urina em 24h. Estimou-se a função renal pelo clearance de 

creatinina a partir dos valores plasmáticos e urinários medidos por espectrofotometria. 

Estatísca por Newman-keuls ,valores significativos com p<0,05. 
Resultados e discussão: O veneno apresentou atividade proteolítica dose 

dependente em todas as doses testadas (100, 50, 25, 12,5, 6,2 e 3,125µg de veneno). 

Ocorreu uma diminuição do clearence de creatina nos grupo que receberam veneno 
nas doses de 25% (0,062270±0,007), 50% (0,07284±0,005) e 75%(0,1086±0,01) da 

DL 50 comparado ao grupo controle(0,3524±0,09). A atividade proteolítica já é 

conhecida como uma característica do veneno do gênero brothops, devido a ação das 

metaloproteinases, que ocasiona alterações no sistema de coagulação sanguínea, 
além de induzir na formação de edema e de hemorragia características do processo 

de envenenamento. Além disso, a redução do clearance de creatinina indica o dano 

causado pelo veneno, geralmente associado à lesão aguda grave.  
Conclusão: O tratamento com o veneno da B. ayerbei causa degradação proteica 

com indícios de lesão renal, no entanto necessita-se  de estudos com outros 

marcadores  para melhor especificação do efeito lesivo do veneno. 
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Introduction: Ruthenium complexes represent a new family of promising metal-based anticancer 
drugs that offer the potential of reduced toxicity compared to the antitumour platinum(II) 
complexes, currently used in the clinic. These complexes can present a novel mechanism of 
action, the prospect of non-cross-resistance and a different spectrum of activity, compared with 
platinum drugs. It has been well established in the last 30 years that ruthenium(II) and (III) 
complexes display interesting anticancer and antimetastatic properties, and some of these 
compounds are under intensive preclinical or clinical investigation.  
Objective: The aim of the present study is to examine, in vitro, the cytotoxic effects of the 
ruthenium complexes (RuGly) against model murine Sarcoma 180 cells and to elucidate the 
molecular mechanisms through which RuGly ruthenium complex caused the cancer cell death and 
induced cell cycle perturbations.  
Material and Methods: The RuGly ruthenium complex coordinated to glycine amino acid was 
studied in vitro to biological activity against tumor cell Sarcoma 180. The cytotoxic effect of the 
RuGly ruthenium complex was evaluated by MTT assay on S180 tumor cell and L929 normal cell 
and the mechanism through which they induced cell death was investigated by Annexin V-FITC/PI 
double-staining assay, analysis of mitochondrial membrane potential, measurement of -3,-8 and -9 
caspase activity and real time RT-PCR analysis to expression of apoptosis-related genes 
caspases 3, 8 and 9 and bax. Flow cytometric analysis was used to analyze cell cycle.  
Results and Discussion: The results demonstrated that RuGly complex inhibited viability in S180 
tumor cell line with an value IC50  of the 31.15 ± 4.19 µM. Interestingly, it was observed that this 
complex exhibits lower cytotoxicity towards L929 fibroblast normal cells value IC50 51.65 ± 1.22. 
Flow cytometric analysis revealed that RuGly inhibits cell viability of the tumor cells through 
induction apoptosis as evidenced by increased cells positive anexin V and G0/G1 phase cell cycle 
arrest. Further investigation showed that RuGly induced lost mitochondrial membrane potencial, 
activation of caspase-3, and caspase-9 and caused increased in expression level of the pro-
apoptotic bax (2.75-fold), caspase-3 (2.55 fold),and caspase-9 (1.83 fold) genes compared to 
control (1 fold).   
Conclusion:  In conclusion, RuGly ruthenium complex showed be promising against the S180 
tumor cells and it may be a candidate or further investigations as a chemotherapeutic agent for 
sarcomas.  
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Introdução: Durante o desenvolvimento de agentes com potencial anticâncer é necessário 
investigar os possíveis danos que possam gerar em sistemas in vitro e in vivo. A avaliação dos 
mecanismos de indução de morte nos modelos in vitro utilizados ajuda a esclarecer os 
mecanismos de ação e efeitos adversos desses compostos. O modelo experimental in vitro 
utilizado foi as células de adenocarcinoma prostático PC-3 testadas com 4-
fluorbenzadeidotiossemicarbazona, um derivado de tiossemicarbazona. Essa classe de composto 
é muito interessante devido às suas propriedades químicas e biológicas, destacando a atividade 
antitumoral. 

 
Objetivo: Avaliar o potencial citotóxico do 4-FTC em células de adenocarcinoma de próstata PC-3 
e os mecanismos de morte induzidos. 
 
Materiais e Métodos: Células de adenocarcinoma de próstata PC-3 foram tratadas com 184,6 µM 
de 4-FTC por 48 h e avaliadas quanto a externalização da fosfatidilserina, potencial de membrana 
mitocondrial e atividade das caspases 3/7, 8 e 9. A externalização da fosfatidilserina foi analisada 
através da marcação com Anexina V-FITC/IP. O potencial de membrana foi quantificado por meio 
do corante rodamina 123 (1µg/mL). A atividade das caspases 3/7, 8 e 9 foi quantificada pelo kit de 
ensaio in situ das caspases 3/7, 8 e 9 Caspa ag™ (Millipore™,  emecula, CA, E A). 
 
Resultados e Discussão: O tratamento das células PC-3 com 184,6 µM de 4-FTC aumentou 
significativamente o número de células em apoptose recente (109,83%), aumento de 
externalização de fosfatidilserina. Para investigar se houve indução de morte por apoptose, 
analisou-se o potencial de membrana mitocondrial e a atividade das caspases 3/7, 8 e 9. O 
tratamento reduziu significativamente o potencial de membrana mitocondrial em 41,96 %, quando 
comparado com as células controle. Observou-se aumento significativo da atividade das caspase 
3/7 em 71,4% e da caspase 9 em 58,5%, enquanto a atividade da caspase 8 manteve-se 
estatisticamente inalterada, com redução de 2,3%. 
 
Conclusão: O presente estudo sugere que o 4-FTC induz morte por apoptose através de 
mecanismos de ativação dependentes da via mitocondrial em células PC-3. 
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Introdução: Estudos epidemiológicos associam a exposição prolongada ao material particulado 
(MP) urbano com o desenvolvimento do câncer de pulmão. O mecanismo fisiopatológico mais 
importante para o desencadeamento dos tumores de pulmão é o estresse oxidativo, que forma 
espécies reativas de oxigênio (ROS), os quais participam de reações que levam à peroxidação 
lipídica e, consequentemente, ao dano celular. 

Objetivo: Analisar a atividade das enzimas antioxidantes em camundongos expostos ao MP 
concentrado da cidade de São Paulo e submetidos ao tratamento com NNK, um iniciador de 
carcinogênese. 
Materiais e Métodos: Camundongos isogênicos A/J adultos (n = 5) receberam uma única dose 
de NNK (200 mg/Kg) ou salina e foram submetidos por 4 meses a MP concentrado a partir do ar 
da cidade de São Paulo, sendo divididos nos seguintes grupos: 1- CL: camundongos tratados com 
solução salina 0,9% e submetidos a ar filtrado (câmara limpa); 2- CL/NNK: camundongos tratados 
com NNK e submetidos a câmara limpa; 3- CS: camundongos tratados com solução salina 0,9% e 
expostos ao MP (câmara suja) e; 4- CS/NNK: camundongos tratados com NNK e expostos ao MP. 
Os animais foram eutanasiados 12h após a última exposição. Foram avaliadas as atividades das 
enzimas glutationa peroxidase (GPx), glutationa redutase (GR) e glutationa S-transferase (GST) 
em eritrócitos, pulmão, córtex (CX), hipocampo (Hip) e cerebelo (CE). Para melhor entender o 
efeitos do MP, os grupos CL e CS foram comparados pelo test “t” de Student. A fim de avaliar o 
efeito do NNK, os grupos foram comparados por meio de ANOVA, seguido do teste Newman-
Keuls.  
Resultados e Discussão: A exposição ao MP (CS) induz diminuição da atividade da GR no 
pulmão (p<0,05); aumento da atividade da GR no Hip (p<0,05) e da GST no CE (p<0,05) em 
relação ao controle (CL), sugerindo uma perturbação do balanço das enzimas antioxidantes 
nestes tecidos. O tratamento com NNK induz aumento da atividade da GPx nos eritrócitos, tanto 
no grupo CL/NNK quanto no grupo CS/NNK em relação ao CL (p<0,05 para ambos), além de 
aumento da atividade da GST no grupo CL/NNK em relação ao CL (p<0,05) no CX. 
Conclusão: O MP e o NNK são capazes de levar a alterações no balanço das enzimas 
antioxidantes agindo de maneira diferente nos diversos órgãos e tecidos analisados. Enquanto o 
MP causa alterações nos tecidos encefálico e pulmonar, o NNK promove aumento da atividade de 
enzimas antioxidantes no CX e nos eritrócitos, indicando efeito sistêmico desse xenobiótico, 
mesmo após 4 meses do tratamento. Não foram detectados efeitos da combinação entre NNK e a 
exposição ao MP nas enzimas antioxidantes. Como a eutanásia foi realizada 12 h após a 
exposição, pode ter havido tempo suficiente para a adaptação de alguns tecidos. 
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Introdução: Em condições de alta transmissão de dengue, o Ministério da Saúde indica a 
aplicação do inseticida malation para o controle de mosquitos adultos Aedes aegypti em 
pulverizações a ultrabaixo volume peridomiciliar. Além de atingir os mosquitos alvos, as 
pulverizações contaminam o ambiente em geral e atingem organismos não alvos, que ficam 
expostos ao risco de intoxicação ambiental com o malation. A avaliação do risco ambiental é 
iniciada com estudos ecotoxicológicos agudos com organismos-testes indicados em normas 
nacionais e internacionais. 
Objetivo: Objetivou-se classificar o inseticida Fyfanon 96 UBV® (96% de malation), da empresa 
Cheminova, em classes de toxicidade aguda com base na toxicidade aguda para a macrófita 
Lemna minor.  
Materiais e Métodos: Os testes de toxicidade aguda foram realizados de acordo com a norma da 
OECD (2002). A macrófita foi cultivada em meio de Hoagland em pH 5,8 e sala climatizada com 
temperatura de 24 ± 2 °C e fotoperíodo de 16 horas. O cloreto de potássio (KCl) foi utilizado como 
substância de referência. Os testes foram realizados em triplicata com 12 frondes iniciais por 
repetição. Os testes preliminares foram realizados para determinar os intervalos de concentrações 
letais (0 e 100% de mortalidade). Os valores de CI50;7dias foram calculados com o software 
Trimmed Spearman-Karber e utilizados para classificar o malation nas classes de toxicidade 
aguda citadas por Zucker (1985). Os testes definitivos com o KCl foram realizados com as 
concentrações de 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 e 1 mg.L-1 e 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128 mg.L-1 para o malation. 
Um tratamento controle foi mantido em todos os testes. Aos 7 dias de exposição foram contados 
os números de frondes finais e calculadas as concentrações efetivas medianas (CE50;7dias) e os 
limites inferior e superior (LI e LS; p = 0,05).  
Resultados e Discussão: A CL50;7dias estimada para o KCl foi de 0,41 mg.L-1 (0,36 – 0,47 mg.L-

1), e está de acordo com o critério de sanidade e sensibilidade dos organismos-testes com base 
na carta controle de cultivo de L. minor no laboratório. A CL50;7dias estimada para o malation foi 
de 16,40 mg.L-1 (13,87 – 19,40 mg.L-1). 
Conclusão: O inseticida malation (Fyfanon 96 UBV®) classifica-se como ligeiramente tóxico para 
L. minor (10 < CE50 < 100 mg.L-1). 
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Introdução: Os equipamentos de proteção individual (EPI) são usados como medida 
de proteção durante manuseio e aplicação de agrotóxicos. Para serem 
comercializados no país, devem ter o Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério 
do Trabalho e do Emprego, de acordo com a norma regulamentadora nº 6. Para isso, 
os EPI têm que atender aos critérios de proteção estabelecidos na norma de requisitos 
ISO 27065:2011. Os materiais hidrorrepelentes em tecido plano, tratados com 
compostos hidrorrepelentes, são utilizados para a confecção de EPI nível 2. O 
requisito de aprovação destes materiais é proteção com penetração < 5%; avaliada 
com o procedimento da norma ISO 22608:2004. 
Objetivo: Objetivou-se avaliar o efeito de duas formulações concentrado emulsionável 
do herbicida pendimethalin na eficácia de um material hidrorrepelente em tecido plano, 
sem e após diferentes números de lavagens. 
Materiais e Métodos: As formulações de pendimethalin testadas foram Prowl® 3,3EC 
(330g de sal de pendimethalin), comercializado nos Estados Unidos, e Herbadox® 
400EC (400g de sal de pendimethalin), comercializado no Brasil. O material teste foi 
um tecido plano com 50/50% algodão/poliéster, hidrorrepelente tratado com 
fluorcarbono. As lavagens foram realizadas de acordo com o procedimento nº 8 da 
norma ISO 6330:2000, com sabão neutro. A máquina utilizada foi da marca Electrolux, 
modelo FOM 71 CLS, de cilindro horizontal. Após 0, 5, 10, 20 e 30 lavagens foram 
avaliadas as porcentagens de repelência, retenção e penetração, de acordo com o 
procedimento da norma ISO 22608:2004. Na superfície externa do material foram 
aplicados 0,20 mL dos produtos diluídos em água (5% do ingrediente ativo – i.a.). Os 
testes foram analisados estatisticamente pelo teste ANOVA e a comparação das 
médias foi realizada pelo teste Scott & Knott, com p = 0,05. 
Resultados e Discussão: A eficácia do material hidrorrepelente teste (penetração < 
5%) com a formulação de Prowl® 3,3 EC foi de 20 lavagens e com a Herbadox® 400 
EC, de 10 lavagens. Embora as formulações de pendimethalin sejam do mesmo tipo, a 
de Herbadox® 400 EC nacional reduziu a vida útil do material teste pela metade, que 
pode ser devido a diferenças nos compostos inertes da formulação. Ainda, a tensão 
superficial e a viscosidade da calda de Prowl® 3,3 EC (5% de i.a.) foram, 
respectivamente, 62d/cm e 3cP. Já para Herbadox® 400 EC, os valores obtidos foram 
menores, de 31,8d/cm e 0,96cP, respectivamente, o que também pode explicar a 
maior penetração no tecido quando utilizado o produto nacional. 
Conclusão: A substância teste com 5% da formulação Herbadox® 400 EC reduz a 
eficácia do material de tecido plano com 50/50% algodão/poliéster com tratamento 
hidrorrepelente pela metade, em relação a substancia teste com 5% da formulação de 
Prowl® 3,3 EC. 
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Introdução: Carapa guianensis Aublet (meliaceae) conhecida no Brasil como Andiroba, tem sido 
utilizada por comunidades indígenas da floresta Amazônica para tratamento de diversas doenças 
inflamatórias e como repelente de insetos. Extratos desta espécie contêm triterpenos, alcalóides, 
limonóides eletrônicos, que são características fitoquímicas de todos os membros da família. Para 
atender o vigoroso crescimento da indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, é 
necessário assertividade e velocidade no desenvolvimento de produtos bem como em todas as 
etapas que sustentam a segurança e eficácia dos mesmos. Desta forma, a realização de um 
estudo de estabilidade dos produtos que gere dados confiáveis e no menor espaço de tempo, é 
fundamental tanto para garantir a segurança e eficácia do produto como para atender aos prazos 
de lançamento, adequando-se à velocidade de desenvolvimento exigida pelo mercado.  
Objetivo: Avaliar a mutagenicidade do óleo fixo da semente de C. guianensis.  
Materiais e Métodos: O óleo foi obtido por prensamento e foram avaliadas diferentes diluições 
(1/5000, 1/1000, 1/500, 1/100 e 1/50, diluídos em DMSO). Para determinar sua mutagenicidade e 
citoxicidade, foi realizado o teste de Ames na ausência e presença de metabolização utilizando 5 
cepas de Salmonella enterica sorovar Typhimurium (TA97, TA98, TA100, TA102 e TA1535). 
Resultados e Discussão: Não foram detectadas concentrações mutagênicas em nenhuma das 
concentrações. No entanto, nas linhagens TA97, TA98, TA102 e TA1535 foi observada 
citotoxicidade nas menores diluições. Essa citotoxicidade pode mascarar um potencial efeito 
mutagênico do óleo.  
Conclusão: O óleo fixo da semente de C. guianensis nas concentrações utilizadas não produziu 
efeitos mutagênicos em nenhuma das linhagens utilizadas, na ausência e/ou na presença de 
metabolização. 
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Introdução: A busca de novas moléculas à partir de produtos naturais marinhos vem crescendo 
consideravelmente nos últimos anos, já que este ambiente favorece a produção de variadas 
classes de compostos e substâncias com alta solubilidade em água.  
Objetivo: Com a possibilidade de obter substâncias farmacólogias devido a presença de 
compostos bioativos no coral alcionáceo Chromonephthea braziliensis, o presente estudo teve 
como objetivo a busca de novas substâncias para quimioterapia geral. Extratos desse coral foram 
preparados a partir de colônias liofilizadas (solventes: hexano, diclorometano, acetato de etila e 
metanol.  
Materiais e métodos: Foi realizada a caracterização dos extratos e o teste ecotoxicológico 
utilizando microcrustáceos Artemia Salina. A análise química dos extratos consistiu na avaliação 
de absorção de espectros do ultravioleta (UV), do visível e do infravermelho (IV), no qual todos os 
extratos das amostras de C. braziliensis apresentaram absorção na faixa 210 a 350 nm.  
Resultados e Discussão: Na quantificação de polifenois pôde-se identificar a presença de 
compostos fenólicos nos extratos n-Hex, DCM e AcOEt. Na quantificação de proteínas a 
quantidade total de proteínas nos extratos foi inversamente proporcional à polaridade do solvente 
de extração (Proteínas: n-Hex > DCM > AcOEt > MeOH). No ensaio do efeito antioxidante sobre o 
radical livre DPPH, houve diferenças significativas entre a presença e a ausência do pré-
tratamento com proteinase-K, sugerindo que as proteínas presentes nos extratos interferiram na 
capacidade antioxidante dos extratos, exceto para o extrato DCM.  No ensaio de toxicidade aguda 
com o microcrustáceo A. Salina, para o extrato de AcOEt, a LC50 foi encontrada.  
Conclusão: Os extratos foram tóxicos para os náuplios de microcrustáceos em pelo menos uma 
das concentrações usadas (0,01 – 1000 µg/mL), e a LC50 pode ser determinada apenas para os 
extratos hexano, diclorometano e acetato de etila. Verificou-se a presença de terpenoides nos 
extratos n-Hex, DCM e AcOEt, a atividade antioxidante foi observada nos extratos de n-Hex, 
AcOEt e MeOH e foi reduzida quando os extratos foram incubados com proteinase K e os extratos 
n-Hex, DCM e AcOEt mostraram efeitos tóxicos para náuplios do microcrustáceo A. salina. 
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Introdução: O Endossulfan é um inseticida organoclorado, um dos mais frequentes 
contaminantes encontrados nos alimentos, solo e água em todo o mundo. A maior rota de 
exposição é através da contaminação dos alimentos resultante de aplicações e/ou bioacumulação. 
Seus isômeros α e β são imunossupressores em baixas doses, causando a diminuição na 
produção de anticorpos humorais, na resposta de imunidade celular. Diversos estudos 
demonstraram imunotoxidade, neurotoxidade, genotoxidade e toxidade reprodutiva desta 
substância. Com uso permitido nas culturas de algodão, cacau, café, cana-de-açucar e soja, está 
atualmente em processo de retirada programada desde 2011, com a previsão de proibição total de 
uso e venda a partir de 31/07/2013. Dados do relatório do PARA,2010, apontaram sua presença 
em 14 culturas, dentre elas pepino, pimentão e laranja. No caso do pepino, 54,8% das amostras 
analisadas foram consideradas insatisfatórias, sendo que 34,25% em função da presença de 
Endossulfan. Objetivo:  Determinar os preditores alimentares e antropométricos dos níveis de 
organoclorados e bifenilas policloradas, em adultos não expostos ocupacionalmente, adeptos de 
alimentação vegetariana. Metodologia: Estudo transversal em um grupo de funcionários (n=47) 
de ambos os sexos, do Hospital Adventista Silvestre, no período de janeiro a dezembro/2010. A 
avaliação foi feita através de coleta de informações por questionários (Semi-quantitativo de 
Frequência Alimentar, Recordatório 24h, Registro Fotográfico para inquéritos dietéticos, Geral), 
avaliação antropométrica e coleta de amostras de sangue em jejum para a determinação de 25 
organoclorados e 5 PCB. Resultados e Discussão: Concentrações sanguíneas de Endossulfan I 
variaram de 40 a 90 ng.g-1 de lipídeos totais.  Os principais determinantes dos níveis sanguíneos 
de Endosulfan I, na população masculina, foram o consumo de laranja, melão, pepino e o 
parâmetro antropométrico Dobra Cutânea Triciptal (DCT), variáveis que conjuntamente explicaram 
99% (R2=0,99) da variância total destes níveis (p=0,000).  Associações negativas de 
organoclorados com IMC refletem um período de exposição recente, de acordo com 
concentrações no tecido adiposo em função do tempo de exposição, estimadas por modelo 
farmacocinético para substâncias altamente lipofílicas. Houve associação negativa significativa 
entre Endossulfan e percentual de gordura avaliado pela DCT (r=-0,678, p=0,004). Conclusão: 
Há evidências de que os níveis de Endosulfan I na população masculina do estudo foram 
influenciados pelo consumo de laranja, melão e pepino, alimentos em cujas culturas foi detectado 
o uso não autorizado, corroborando os dados do PARA. Estes resultados, em conjunto com a 
avaliação antropométrica, revelaram uma exposição recente ao Endosulfan. 
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Introdução: Resíduos de acefato e carbendazim têm sido observados em amostras de 
frutas e hortaliças comercializadas no Brasil desde 2006. A Agência de Proteção 
Ambiental dos Estados Unidos (US – EPA) classifica tais pesticidas como “possível 
carcinógeno humano” (classe C). Objetivo: Avaliar o perigo e o risco carcinogênico 
associado à exposição crônica da população brasileira a acefato e carbendazim através 
do consumo de frutas e hortaliças. Material e métodos: A avaliação de risco foi 
realizada de acordo com a metodologia estabelecida pela EPA, sendo calculado o 
quociente de perigo (Hazard quotient, HQ) para exposição crônica, e o risco 
carcinogênico (Risk Index, RI). Para a análise levou-se em consideração os níveis 
máximos de resíduos em cada produto. Os valores da ingestão diária aceitável (IDA) 
para o acefato e o carbendazim, assim como a potência carcinogênica (slope factor), 
foram obtidas do banco de dados toxicológico da EPA. Os dados acerca dos resíduos de 
acefato e carbendazim (mg/kg) foram obtidos do Programa de Análise de Resíduos de 
Agrotóxicos (PARA) de 2010. Os dados sobre aquisição per capita de frutas e hortaliças 
(kg/dia) foram obtidos na Pesquisa de Orçamentos familiares (POF) realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no período de 2008-2009. 
Resultados e discussão: Em relação aos resíduos de acefato, as maiores concentrações 
foram observadas em hortaliças (pimentão, pepino, couve, tomate, alface) e ainda no 
mamão. Já os níveis elevados de carbendazim foram observados no abacaxi, laranja, 
mamão, morango e ainda no tomate. Quando observou-se o consumo do conjunto de 
verduras e frutas acima mencionadas, tanto a exposição ao acefato quanto a 
carbendazim, respectivamente, se mostraram acima da IDA. Para a exposição ao acefato 
o risco carcinogênico variou entre 0,00000511 (5 casos em 1 milhão) (couve) e 
0,0000343 (tomate) (34 em 1 milhão). Sendo que o risco carcinogênico total para 
exposição ao acefato por consumo de vegetais foi de 0,000973 (973 em 1 milhão). Por 
sua vez, o risco carcinogênico associado à exposição ao carbendazim foi menor, 
variando entre 0,00000145 (morango) (1 em 1 milhão) e 0,0000337 (abacaxi) (33 em 1 
milhão). O risco total para consumo conjunto de frutas foi de 0,000782 (782 em 1 
milhão). Conclusão: Os resultados deste trabalho observaram que o consumo freqüente 
de frutas e hortaliças com níveis elevados de acefato e carbendazim, tais como tomate, 
abacaxi, laranja e mamão, representa um perigo considerável à saúde da população 
brasileira. É preciso estabelecer medidas que visem a redução e eliminação dos resíduos 
destas substâncias na alimentação brasileira.  
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Background: Several studies have shown that farm workers are at greater risk to 
develop cancer, including leukemia, being to main hypotheses to explain such elevated 
risk is the intense exposure to pesticides. The aim of this study was to estimate the 
association between farmer occupation reported on the death certificate, as well as per 
capita expenditure of pesticides, and death from leukemia in Rio de Janeiro, Brazil, 
between 2006 and 2010. Methods: A death certificate-based case-control study was 
performed with 566 leukemia deaths (cases) and 1,132 deaths with other than cancer 
causes of death (controls). All data were retrieved from death certificates occurred in 
Rio de Janeiro State, Brazil, during  1996-2010, among male over 19 years old 
residents.  The data analysis were performed by the Crude (OR) and Adjusted Odds 
Ratio (aOR) by unconditional logistical regression with confidence intervals (95%).  
The mortality odds ratio (MOR) was calculated using the distribution of deaths by 
quartile of per capita expenditure of pesticide. Results: Agricultural workers were at 
higher risk to die by leukemia when compared with non-farm workers, adjusted by age, 
ethnicity and residence (aOR: 2.89, 95%CI 1.62;5.15); this result seems to be due to 
myeloid leukemia: 2.80 (95%CI: 1.42;5.52. In addition, leukemia mortality risk was 
higher among those individuals of higher education and white. The mortality odds ratio 
was higher for those who lived in areas with higher use of pesticides, although not 
statistically significant. Conclusion: These results suggest an association between 
agricultural work and death from leukemia. This hypothesis deserves to be tested by 
analytical studies, especially for myeloid leukemia. 
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Introdução: A eficácia e a toxicidade das drogas usadas por gestantes podem ser difíceis de 
serem preditas pelas alterações em muitos parâmetros fisiológicos e pela variação das atividades 
enzimáticas no metabolismo das drogas, ditadas pela presença da placenta e do feto. Sendo as 
gestantes um grupo consumidor de plantas e extratos vegetais, vê-se a importância da realização 
de estudos nessa linha de pesquisa. 
Objetivo: Avaliar a morfologia placentária em ratos após exposição ao extrato de Maytenus 
officinalis Mabb na dose de 1360m/kg. 
Materiais e Métodos: O extrato Maytenus officinalis foi obtido no Laboratório de Farmacognosia, 
do Curso de Farmácia da URI Erechim. As ratas fêmeas foram acasaladas com ratos de mesma 
linhagem e após a detecção da prenhez foi administrado o extrato de Maytenus officinalis na dose 
de 1360 mg/kg do 10º ao 18º dias de gestação, o período da organogênese compreendeu do 10º 
ao 12º dias e o período fetal compreendeu do 13º ao 18º dias de gestação. Vinte e quatro horas 
após a última administração, os animais foram eutanasiados em câmara de CO2 e conduzida a 
laparatomia para a coleta de três placentas de cada ninhada a fim de verificar a toxicidade 
placentária. A análise histológica da placenta foi por meio do grau de dano placentário 
transformado em escores, numeradas gradualmente com valor máximo de 3. A análise dos dados 
foi realizada pelo teste de distribuição não paramétrica Kruskal Wallis e a diferença entre os 
grupos foi estabelecida pelo teste de Dunn, sendo consideradas estatisticamente significativas 
quando p<0,05.  
Resultados e Discussões: No período administrado (10º ao 18º dia de gestação), o extrato 
etanólico de M. ilicifolia não altera o desenvolvimento embrionário e fetal, ou seja, não apresenta 
efeito abortivo, porém induz a alterações placentárias as quais foram observadas pelo aumento 
nos escores quanto a presença de células nucleadas no labirintotrofoblasto e degeneração 
trofoblastica no grupo experimental quando comparado ao grupo controle. Essas alterações 
observadas na placenta podem estar associadas a um possível ajuste na estrutura morfológica da 
placenta, na tentativa de neutralizar os efeitos do extrato para a proteção do concepto. 
Conclusão: Concluiu-se que a administração do extrato da Maytenus officinalis, na dose de 1360 
mg/kg induz a alterações histopatológicas nas placentas de ratas na tentativa de neutralizar os 
efeitos tóxicos do extrato no desenvolvimento embrionário e fetal. 
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Introduction: Alcoholic liver diseases are the major consequence of ethanol abuse for prolonged 
periods and represent the major cause of worldwide morbidity and mortality. These diseases have a 
broad spectrum starting with alcoholic fatty liver (AFL) and steatohepatitis, progressing to cirrhosis and 
hepatocelullar carcinoma. Both oxidative stress and imbalance in lipogenesis culminate with the onset 
of the disease. Even AFL is a reversible process, some liver damage can remains. To aggravating the 
situation there is no established pharmacological treatment for AFL. Thus great is the necessity of 
search for new pharmacological agents.  
Objective: Evaluate the Baccharis trimera hidroetanolic extract (BTHE) as antioxidant and as reverser 
of the hepatic lipids accumulation in an AFL model. 
Material and methods: Aeral parts of Baccharis trimera were harvested in the municipal horto of 
Umuarama-PR and the BTHE was prepared at Paranaense University. 40 male Swiss mice were 
divided into 2 groups that received low protein diet and water or 10% ethanol, for 6 weeks. In the last 
15 days, mice were again divided in groups to initiate treatment with BTHE by gavage. The final 
groups were: a) water + vehicle, b) water + BTHE 90 mg/Kg, c) water + BTHE 270 mg/Kg, d) ethanol 
+ vehicle (positive control), e) ethanol + BTHE 90 mg/Kg and f) ethanol + BTHE 270 mg/Kg. Then, 
mice were anesthetized and liver was collected and frozen for further analyses. The oxidative stress 
was checked by the measurements of GST, Cat, SOD and by the LPO levels. The hepatic lipid 
accumulation was evaluated by gravimetry. The abdominal fat tissue and liver were also collected and 
weighed.  
Results and discussion: The livers of the positive control mice were pale and fat, as expected for 
steatotic organ. Despite of this appearance any difference in the weight of liver and fat pad was 
observed. The 10% ethanol group presented an increase of 80% in hepatic lipids when compared to 
the water group. However, the treatment with BTHE reversed this increase. Ethanol increased the 
LPO level and the Cat activity, and reduced the SOD activity. However, withal doses of BTHE 90 
reduced the Cat activity, increased the SOD activity and reduced the LPO level. The results confirmed 
the hepatic oxidative conditions and the steatosis expected after the ethanol and low protein diet 
consumption, validating the AFL model. The treatment with BTHE controlled parameters related with 
both steatosis and oxidative situations.  
Conclusion: Since the B. trimera has been used in the folk medicine for hepatic protection, as 
antioxidant and as hypotrygliceridemiant, our data suggest that it has potential to be used for AFL 
disease. However, more studies covering the mechanisms of action, the toxicity and the isolation of 
the active compounds from the BTHE are still necessary. 
Financial support: REUNI-CAPES, CAPES and Fundação Araucária. 
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Introduction: The amount of the ultraviolet (UV) radiation reaching the ground depends upon 
many factors. The regions near the Equator are affected by increasing levels of radiation. In 
response to an exposition increasing to mosses, the production of specific secondary metabolites 
enhances more properly regarded as antioxidant. However, the responses of these mosses to UV-
B are not well known.  
Objective: Investigating the photoprotective potential, mutagenicity and clastogenicity of 
Holomitriopsis laevifolia (HL) and Leucobryum sp. (LE) mosses, collected in Morro dos Seis Lagos, 
Amazonas. 
Material and Methods: The following extracts of HL and LE were obtained: aqueous (AE), 
hydroethanolic (HE), ethanol (EE), methanol (ME) and acetone (AcE). In order to determine the 
photoprotective potential of the H. laevifolia and Leucobryum sp. the following experiments were 
performed: UV-visible spectrophotometry, in vitro determination of sun protection factor (SPF), 
phenolic content estimation and DPPH scavenging activity. The mutagenicity was investigated 
using Salmonella/microsome assay with Salmonella enterica Serovar Typhimurium (TA97, TA98, 
TA100, TA102, and TA104 strains). The clastogenicity was evaluated using micronucleus assay 
(murine macrophage, cell line RAW 264.7). The cell viability was determined with the WST-1 
assay. 
Results and Discussion: The extracts showed different spectrum profiles, indicating the high 
selectivity of the components extracted. The less polar solvent such as EE of Leucobryum sp. 
extracted compounds with multiple bands in the visible region of the spectra. This profile is 
characteristic of carotenoids, phenolic compounds and chlorophyll. Furthermore, all extracts 
showed intense absorption at UV-A, UV-B and UV-C. The AE, EH and ME of HL showed the 
highest SPF values. In the presence of LE this effect was observed only for EH. Significant (p < 
0.05) increases in SPF were observed to both species in association with benzophenone-3. The 
EA and ME presented the highest total phenolic contents to both species and EH only to HL. 
DPPH scavenging activity was detected in all extracts (p < 0.05) to both species, except to the 
AcE. No induced mutagenicity was detected in the extracts. The extracts did not decrease 
significant (p < 0.05) viability determined by WST-1 assay. However the HE of LE induced 
increased apoptosis (p < 0.01) and micronucleated cells (p < 0.05). The EE of HL also induced 
elevated frequencies of micronucleated cells (p < 0.05). The other extracts did not increase 
apoptosis or necrosis. 
Conclusion: The Holomitriopsis laevifolia and Leucobryum sp mosses showed promising 
photoprotective effects. It was possible to get extracts with the greatest potential of photoprotection 
without inducing DNA damage.  
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Introdução: A quantificação da exposição dérmica a praguicidas, utilizada no processo de 
avaliação do risco à saúde de trabalhadores rurais, pode ser realizada através de diferentes 
metodologias de dosimetria passiva, como Patches ou Corpo Total. A existência de diversos 
métodos, propostos em protocolos internacionais da EPA (Environmental Protection Agency)1 e da 
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development)2, pode ser considerada uma 
limitação relacionada ao processo, já que frequentemente podem não produzir resultados 
similares devido às diferenciações nos princípios envolvidos na coleta das amostras. 
Objetivo: O objetivo geral foi realizar uma avaliação das metodologias existentes para condução 
dos estudos de campo, via dérmica, contribuindo para o desenvolvimento de uma metodologia 
padronizada para o setor. Elaboração de um guia contemplando as principais etapas e 
orientações para a adequada condução de um estudo em campo, fases pré-campo, campo e pós-
campo, estabelecendo os pontos críticos que podem comprometer os resultados obtidos. 
Materiais e Métodos: Foram analisados três estudos de campo conduzidos no Brasil, inéditos e 
atuais, e os protocolos específicos que orientam a condução deste tipo de estudo, o Guidance nº 
9 da OECD e a Serie 875 da EPA. Adicionalmente, realizou-se busca bibliográfica em literatura 
científica nacional e internacional. A análise dessas informações possibilitou a elaboração de um 
guia com orientações para a condução de um estudo em campo. 
Resultados e Discussão: Metodologias distintas de quantificação da exposição dérmica foram 
identificadas e a amplitude de possibilidades acaba não permitindo uma padronização na 
condução desses estudos, podendo ser este fator considerado uma importante limitação, 
principalmente no que diz respeito à obtenção de resultados comparáveis. Criou-se um guia que 
contempla as principais etapas que compõem um estudo de campo: sugere a metodologia 
considerada mais adequada, Corpo Total, ressalta os pontos críticos do processo e detalha o 
passo a passo das atividades e necessidades envolvidas em um estudo deste porte.  
Conclusão: Entre as metodologias atualmente existentes, considerou-se o método do Corpo 
Total como metodologia de escolha para a quantificação da exposição dérmica. Para as mãos, 
utilização de luvas impermeáveis e lavagem com água e sabão, touca árabe para a cabeça, 
limpeza com água e sabão para a face e pescoço e utilização de meias como dosímetros para os 
pés. Ainda, espera-se que o estudo em questão evidencie a necessidade de ações que 
contribuam para o estabelecimento de uma metodologia única para a quantificação da exposição 
dérmica de trabalhadores rurais. 
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Introdução: Os produtos naturais derivados de plantas são de grande importância à indústria 
farmacêutica. A espécie Bowdichia virgilioides, utilizada pela população para o tratamento de 
diversas doenças, demonstrou efeitos anti-inflamatórios e antinociceptivos e, por isso, é um alvo 
interessante na busca de novas atividades biológicas. 
Objetivo: Avaliar o efeito antitumoral in vitro do extrato aquoso bruto e frações da casca de B. 
virgilioides em células tumorais da linhagem CCRF CEM. 
Materiais e Métodos: A linhagem tumoral CCRF-CEM (leucemia linfoblástica aguda), obtida do 
BCRJ, foi mantida seguindo as recomendações do mesmo. O efeito citotóxico foi determinado 
através do ensaio colorimétrico que se baseia na redução do MTT [brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-
2- il)-2,5-difeniltetrazolio]. Foram incubadas em placa de 96 poços 2 x 105 células/poço. As frações 
foram adicionadas nas concentrações de 240, 120, 60, 30, 15, 7,5 e 3,7 µg/mL, após 6 horas de 
cultura. Os controles foram: células sem tratamento - ST, tratadas com doxorrubicina (0,5 µg/mL) - 
DX e células tratadas com H2O2 (0,8mM) – H2O2. A leitura das placas foi feita em 540 nm para 
determinar a densidade óptica. O teste foi realizado com o extrato aquoso bruto da casca (EABC) 
e as frações CHCl3, C2H4O2, CH4O e C2H4O2/CH4O. A análise estatística foi feita com o teste t de 
Student, pelo método One-Way ANOVA, seguido pelo pós-teste Newman-Kewls e atribuindo 
como nível de significância p <0,05. Valores expressos como média ± EPM. 
Resultados e Discussão: Dentre os extratos testados, a fração CHCl3 foi capaz de inibir a 
proliferação das células tumorais quando comparado às células não tratadas até mesmo nas 
concentrações mais baixas (ST- 100±2,06; 240µg/mL-60,70±5,95; 120µg/mL-68,51±5,95; 
60µg/mL-67,48±4,53; 30µg/mL-73,51±3,97; 15µg/mL-76,34±4,24; 7,5µg/mL-69,42±4,33; 
3,7µg/mL-77,03±3,22), o que torna a fração promissora. Esse efeito pode estar relacionado com a 
presença de flavonóides, detectados através de prospecção fitoquímica. Os flavonóides são 
conhecidos por sua capacidade antioxidante bem descrita na literatura, e alguns estudos também 
relacionam esses compostos a atividades antitumorais. Resultados obtidos pelo nosso grupo 
demonstraram que o extrato aquoso bruto da casca não apresenta efeitos genotóxicos in vivo, e 
não causa apoptose em células normais. Sugere-se que esse extrato possa estar regulando vias 
metabólicas sinérgicas ou antagonistas. 
Conclusão: Os resultados sugerem que a fração CHCl3 apresenta um efeito antiproliferativo 
interessante contra a linhagem CCRF CEM, podendo ser um alvo interessante como um possível 
agente anti-câncer. Outros ensaios estão sendo realizados para determinar de que forma essas 
frações estão agindo sobre o metabolismo celular. 
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Introdução: O uso de animais de laboratório na experimentação e na educação tem sido 
severamente criticado. A busca por métodos alternativos foi iniciada de maneira mais incisiva no 
final de 1980. Ao longo do tempo, centros para a validação de alternativas ao uso de animais 
foram criados, principalmente na Europa, Estados Unidos e Japão. No Brasil, durante muito 
tempo, a legislação existente protegia da crueldade os animais de uma forma geral. Em 2008, a 
Lei 11.794 veio regulamentar o uso de animais na experimentação científica e na educação. Essa 
Lei, além de obrigar a todas as instituições de pesquisa e ensino a terem Comissões de Ética no 
Uso de Animais (CEUAs), criou o Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal 
(CONCEA). Um método alternativo para ser aceito oficialmente necessita passar por um processo 
de validação rigoroso, dessa forma, se faz importante a existência de centros que coordenem, 
fomentem e executem essa validação. No Brasil, assim como na América Latina, ainda não existia 
uma instituição com essa finalidade, ficando unicamente dependente da oficialização 
internacional. Assim sendo, foi criado o BraCVAM visando identificar os laboratórios e as 
necessidades de validação, bem como, organizar os estudos e viabilizar a execução dos mesmos. 
Da mesma forma foi criada a RENAMA, aberta a participação de laboratórios oficiais ou privados, 
universidades e indústrias, com a finalidade de executar os ensaios para o processo de validação. 
Objetivo: Apresentar o trabalho realizado até o momento pelo BraCVAM e pela RENAMA, seus 
campos de atuação e perspectivas de trabalho. 
Resultados e Discussão: Até o presente estão cadastrados pela website da RENAMA 6 
laboratórios, sendo 3 privados e 3 públicos, dos quais 5 estão ligados à universidades. Em 2012 
foi lançado o primeiro Edital do MCTI/CNPq exclusivamente destinado aos métodos alternativos. 
Este foi dividido em 2 linhas: 1) implantação de métodos já validados, onde foram contemplados 8 
laboratórios e 2) desenvolvimento de modelo de pele, na qual 1 laboratório foi contemplado. O 
BraCVAM foi criado como parte do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 
(INCQS), já tendo o seu Regulamento Interno aprovado. 
Conclusão: A criação do BraCVAM e da RENAMA coloca o Brasil entre as potências mundiais de 
pesquisa em métodos alternativos ao uso de animais na experimentação e na educação. Dessa 
forma, possibilita unir os laboratórios com expertise na área de forma a organizar estudos de 
validação e, de uma forma mais intensa, conseguir fomento para estes processos. A participação 
do INMETRO garante a introdução das Boas Práticas de Laboratório (BPL) aos participantes da 
rede.  
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Introduction: The attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is the most prevalent 
neurobehavioral disorder in childhood 1. ADHD affects 6% to 12% of children worldwide and it is 
characterized by symptoms such as inattention, impulsivity and hyperactivity that can impact on 
many aspects of behavior and performance at school and at home2. 
Lisdexamfetamine dimesylate (LDX) is formed from a d-amphetamine covalently linked to a l-lysine 
and it is a stimulant prodrug indicated for long term treatment of ADHD in children and adults 3. 
After oral administration, the pharmacologically active d-amphetamine is released when the 
covalent bond is cleaved during metabolism4.  
Objective: The aim of the present work is to develop and validate an analytical method for LDX 
quantification by high performance liquid chromatography coupled to charged aerosol detector 
(LC-CAD) to be used as tool in quality control.  
Materials and Methods: Determinations were carried out in a LC-CAD (SHIMADZU LC-20AT 
series, CORONA CAD Ultra) using a CN column (250 mm x 4.6 mm), isocratic elution of 
HCO2NH4, 20mM, pH 4.0 and ACN (50:50) as mobile phase and flow rate of 1.0 mL/min. The 
validation parameters accessed were linearity, specificity, precision, accuracy, and robustness in 
accordance with ICH requirements. Robustness study was performed by a Plackett–Burman 
design.  
Results: The described LC-CAD method was validated over a linear range of 70.0–130.0 µg/ml 
with a r2 = 0.9999 for LDX, indicating good linearity. Precision was 99.92% (RSD 0.54) and 
recovery was found to be in the 101.2-101.5% range. Based on these findings the method showed 
to be precise and accurate. Specificity and stress conditions studies showed that excipients and 
degradation products do not interfere in the method, respectively.  Still, results of stress conditions 
studies were considered stability-indicating as well.   
Conclusion: The proposed method provides an appropriate quality control tool for routine analysis 
and stability assays of LDX in capsule dosage forms. 
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Introdução: O cromo hexavalente [Cr(VI)] aumenta a produção intracelular de espécies reativas 
de oxigênio (ERO), o que promove a morte celular por apoptose. Acredita-se que o uso de 
antioxidantes minimiza os danos induzidos por esse metal. Nesse contexto, Eugenia dysenterica 
DC. (Myrtaceae) tem sido estudada por apresentar altos níveis de antioxidantes. Associado a isso, 
ferramentas como citômetro de fluxo (CF), PCR e espectrometria de absorção atômica de chama 
(EAAC) são necessárias para avaliar o potencial quimioprotetor de produtos vegetais. 

Objetivo: Investigar os efeitos do extrato padronizado das folhas da Eugenia dysenterica (EED) 
sobre a linhagem AMJ2-C11 e camundongos expostos ao Cr(VI). 
Materiais e Métodos: O EED foi obtido pela técnica de spray drying, padronizado através de seus 
marcadores fitoquímicos principais (flavonoides e taninos) e seu potencial antioxidante avaliado 
pelos ensaios DPPH e co-oxidação do β-caroteno/ácido linoleico. Nos ensaios in vitro, as células 
foram pré-tratadas com diferentes concentrações de EED (20, 40 ou 80 µg/mL) e expostas ao 
Cr(VI) (100, 250 ou 500 µM). A avaliação da viabilidade celular foi realizada através do ensaio 
MTT, morfologia celular através da coloração com Giemsa-May-Grünwald e Hoechst 33342 e 
ensaios mecanísticos utilizando CF. No ensaio in vivo, camundongos foram tratados por gavagem 
com diferentes doses do EED (50, 100 ou 200 mg/kg) durante 10 dias. No 11º dia, os animais 
foram expostos à dose de Cr(VI), por via intraperitoneal, sendo eutanasiados no 12º dia. Análise 
histopatológica e quantificação dos níveis de Cr nos rins, fígado e plasma utilizando EAAC foram 
realizadas. Ademais a expressão hepática de Nrf2 foi avaliada por PCR.  
Resultados e Discussão: In vitro, o pré-tratamento com EED aumentou, concentração-
dependente, a viabilidade celular. Além disso, estudos de morfologia celular e mecanísticos 
evidenciaram que o EED protegeu as células da apoptose desencadeada pelo Cr(VI), além de 
reduzir os níveis intracelulares de ERO. Adicionalmente, foi observado relevante potencial 
antioxidante do EED. In vivo, o EED promoveu o aumento da sobrevida dos animais expostos ao 
Cr(VI); reduziu os níveis de Cr nos órgãos-alvo e plasma; preveniu alterações hepáticas e renais 
causadas por esse metal tóxico; e modulou a expressão de Nrf2. 
Conclusão: O estudo mostrou que as propriedades antioxidantes do EED modularam a 
toxicidade in vitro e in vivo desencadeada pelo Cr(VI), um metal tóxico produzido por fontes 
antropogênicas e que promove uma série de eventos toxicológicos. Ademais, as técnicas 
utilizadas permitiram avançar de forma mais consistente nos mecanismos bioquímicos 
desencadeados pela exposição ao Cr(VI).  
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Introdução: O uso da linhagem celular HepG2, de origem hepática, para avaliação dos potenciais 
nutricional e bioquímico de frutos exóticos é importante na busca por adjuvantes dietoterápicos 
para o tratamento das hepatopatias. Em vista da grande produção de radicais livres, que contribui 
para a progressão destas patologias, a exposição das células ao tetracloreto de carbono (CCl4) é 
um modelo eficaz, pois reproduz eventos moleculares observados em processos hepatotóxicos. A 
gabiroba é um fruto nativo do Cerrado rico em compostos fenólicos, em especial flavonóides e, 
desse modo, possui atribuições para o emprego deste modelo celular.  
Objetivo: Avaliar o potencial hepatoprotetor da gabiroba em linhagem HepG2 frente ao dano 
oxidativo provocado pela exposição ao CCl4.  
Material e Métodos: A atividade antioxidante dos extratos de polpa (EPG) e casca+semente 
(ECSG) do fruto foi determinada pelo método do DPPH•, fenólicos totais por Folin-Ciocalteu, e o 
perfil cromatográfico dos extratos por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). As células 
HepG2 foram semeadas em placas de 96 poços e foram pré-tratadas com concentrações de EPG 
ou ECSG (800-1000 µg/mL) por 1h. Em sequência, foi adicionado CCl4 (4 mM) por mais 6 h. Ao 
final do ensaio, a viabilidade celular foi determinada pelo método do 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ila)-2,5-
difeniltetrazólio (MTT). O mesmo ensaio foi empregado para análise das enzimas alanina 
aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST) em sobrenadante celular e da 
morfologia celular e nuclear com corante de Giemsa-May-Grünwald e Hoesht 33342, 
respectivamente.  
Resultados e Discussão: A exposição das células ao CCl4 diminuiu a viabilidade celular em 79%. 
Por outro lado, o pré-tratamento das células com EPG (1000 µg/mL) restabeleceu a viabilidade 
em 57,3%, ao passo que o pré-tratamento com ECSG (950 e 1000 µg/mL) restabeleceu a 
viabilidade ao nível do grupo controle. Além disso, os extratos protegeram as células de 
alterações morfológicas, bem como de alterações na permeabilidade da membrana celular que 
leva à liberação das enzimas ALT e AST. O efeito se deve, provavelmente, ao conteúdo de 
fenólicos totais e flavonoides presentes nos frutos, e à atividade antioxidante observada.  
Conclusão: Pode-se concluir que a gabiroba possui atividade hepatoprotetora e, por isso, 
recomenda-se a pesquisa de seu potencial bioativo em modelos animais e ensaios clínicos, para 
futuro emprego como adjuvante no tratamento de hepatopatias e sua inclusão em dietas 
saudáveis, como fonte de compostos bioativos. Entende-se, ainda, que este é um modelo 
confiável para avaliação de atividade hepatoprotetora de matrizes vegetais e nutricionais. 
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Introdução:  A partir dos anos 80 a membrana córion-alantóide (CAM) de ovos embrionados de 
galinha tornou-se um modelo de estudo do potencial irritante ocular de substâncias e produtos. O 
primeiro teste desenvolvido foi o HET-CAM, que sofre críticas, devido sua baixa especificidade e 
subjetividade da resposta. A coloração da CAM com azul tripan foi proposta, a fim de obter um 
resultado quantitativo para o teste, porém algumas características da metodologia devem ser 
estudadas, principalmente no que diz respeito ao comportamento da CAM frente aos diferentes 
tensoativos e solventes utilizados em produtos cosméticos e saneantes. 
Objetivo:  Determinar através de uma curva dose-resposta de SDS alguns parâmetros de 
performance do CAM-TBS. 
Materiais e Métodos: Foi realizado levantamento dos resultados dos ensaios de irritação ocular 
in vivo com SDS realizados no INCQS. No CAM-TBS foram testadas 10 diluições de SDS (0,03 a 
15%) utilizando para cada 4 ovos, com 10 dias de incubação. Sobre a CAM foram aplicados 
200µL das diluições por 20 segundos e retirados com água destilada. A CAM foi corada com azul 
tripan 0,1% por 1 minuto, em seguida foi removida e o corante absorvido foi extraído com 
formamida. A absorbância foi medida em espectrofotômetro a 590nm. Uma curva de calibração de 
azul tripan foi utilizada para cálculo da quantidade de corante absorvido. 
Resultados e Discussão: No ensaio in vivo foram obtidos os resultados “não irritante” para as 
concentrações de 0,5, 1 e 2%, “irritante leve” para 4% e “irritante moderado” para 8%. No ensaio 
in vitro a curva concentração x quantidade de corante apresentou faixa linear entre as 
concentrações de 0,03 e 1%. O coeficiente de determinação (R2) foi de 0,709 para este trecho da 
curva e que pode ser melhorado para 0,754 quando a quantidade de corante era expressa por 
grama de CAM. Acima de 1% a curva apresentou um platô com um ligeiro decréscimo a medida 
que se aumenta a concentração. Isto pode ser explicado, pois quanto maior a quantidade de 
tensoativo aplicado na membrana, maior a interação com os lipídeos e outras moléculas 
constituintes da mesma provocando sua degradação. Outro fator importante é que na faixa linear 
só é possível identificar as concentrações não irritantes no teste in vivo. 
Conclusão: O teste CAM-TBS apresentou uma estreita faixa linear para diferentes concentrações 
de SDS, sendo que esta recai sobre as concentrações que não apresentaram irritação nos testes 
in vivo, sendo um indicativo de que este ensaio deva ser utilizado para verificar a ausência de 
potencial irritante. Ainda é necessário estudos com outros tensoativos para verificar o 
comportamento do teste e definir um modelo preditivo para o mesmo, como por exemplo a criação 
de um fator de diluição para realizar o ensaio com produtos acabados. 
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Introdução: Nanopartículas de dióxido de titânio (nano-TiO2) apresentam propriedades 

fotocatalíticas, podendo apresentar toxicidade variada conforme sua fase cristal e 

condição de iluminação. O objetivo deste trabalho foi avaliar a toxicidade de duas 

diferentes fases cristais de nano-TiO2, com e sem exposição a radiação UV, em Artemia 

salina. Material e métodos: Avaliou-se a toxicidade do nano-TiO2 TA (Sigma Aldrich, 

25nm, 100% anatase), e TM  (Aeroxide P25 Evonik, 25 nm, 20% rutilo, 80% anatase) sob 

luz visível com ou sem UV (2,32 J/cm2/h; 97 % UVA e 0,17 % UVB). A toxicidade aguda 

foi avaliada através da avaliação da mobilidade de náuplios de artêmia expostos a pelo 

menos 4 concentrações de cada produto, durante 48h. A toxicidade prolongada foi 

avaliada através da taxa de crescimento em náuplios expostos durante 96h a 0, 1/6 e 1/60 

da CE5048h . A CE5048h em cada condição teste foi calculada através da análise de probito 

e as taxas de crescimento foram comparadas através de Anova de duas vias. Resultados 

e Discussão: Enquanto sem UV a CE5048h de TA foi de 480.67 mg/L, e de TM foi de 

284.81 mg/L, sob UV a CE5048h de ambos os produtos foi de 4 mg/L. A  taxa de 

crescimento do grupo controle sob UV foi 20 % maior do que o grupo sem UV (p=0.004). 

Com relação à exposição ao TA, a análise estatística revelou que o efeito da 

concentração depende da condição de iluminação, havendo, portanto, interação entre os 

dois fatores (p=0.045). Com relação à exposição ao TM, observou-se apenas efeito da 

condição de iluminação (p<0.001), havendo um aumento da taxa de crescimento nos 

organismos expostos a UV. Conclusão: A toxicidade do nano-TiO2 depende da fase cristal 

e da condição de iluminação. Espécies reativas de oxigênio são capazes de danificar 

biomoléculas, e o aumento da sua produção deve justificar a maior toxicidade do nano-

TiO2 sob UV. Maiores investigações fazem-se necessárias para compreensão dos dados, 

mas o estresse oxidativo relacionado tanto à exposição UV como ao nano-TiO2 podem 

estar relacionados a aumento da frequência de muda e consequente crescimento dos 

organismos.  
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Introdução: Nanopartículas de dióxido de titânio (nano-TiO2) estão entre as mais 
utilizadas pela nanotecnologia. O nano-TiO2 possui propriedades fotocatalíticas, gerando 
espécies reativas de oxigênio (ROS) capazes de danificar moléculas biológicas quando 
exposto à radiação UV. Recentes estudos têm indicado que a inclusão de radiação UV 
nos bioensaios altera os parâmetros de toxicidade do nano-TiO2. O objetivo deste estudo 
foi avaliar o efeito do nano-TiO2 em embriões de paulistinha (D. rerio), sob diferentes 
condições de iluminação, através de biomarcadores bioquímicos. Material e Métodos: 
Embriões foram expostos durante 96 h a diferentes concentrações de nano-TiO2 (Sigma 
Aldrich, 25nm, 100% anatase): 0, 1 e 10 mg/L;  sob duas condições de iluminação: luz 
visível com ou sem UV (1.45 J/cm2/h; 97% UVA e 0.06% UVB). A exposição à luz visível e 
à radiação UV acompanhou o ciclo claro de um fotoperíodo de 16/8h (claro/escuro). Ao 
final do período de exposição, as larvas vivas foram congeladas para análise da atividade 
específica de catalase (CAT), glutationa S-transferase (GST) e fosfatase ácida (FA). 
Resultados e Discussão: O efeito da concentração de nano-TiO2 sobre a atividade de 
CAT depende do tipo de luz (p=0.01). A exposição a UV reduziu em 59.7 % a atividade de 
CAT no grupo controle e em cerca de 48 % no grupo exposto a 10 mg/L (p<0.001), com 
relação aos respectivos grupos sem UV. A CAT do grupo exposto a 1 mg/L sem UV foi 
inferior à dos grupos controle (p=0.045) e 10 mg/L (p<0.001) sem UV. A GST apresentou 
efeito da luz (p=0.006) e da concentração (p<0.001), mas não houve interação dos dois 
fatores (p=0.135). A exposição a 10 mg/L sem UV apresentou um aumento na atividade  
de GST com relação aos grupos controle (p=0.002) e 1 mg/L (p<0.001) sem UV, enquanto 
a co-exposição a UV reduziu em 22 % a atividade no mesmo grupo 10 mg/L (p=0.002). 
Observou-se um efeito da luz na atividade de FA (p=0.04). Conclusão: Os dados indicam 
efeitos subletais do nano-TiO2 que podem estar relacionados a estresse oxidativo e 
indicam a importância de se considerar as condições de iluminação na avaliação da 
toxicidade do nano-TiO2. 
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Introdução: O principal problema causado pelos cigarros e demais produtos derivados do 

tabaco é a morte precoce decorrente dos danos causados à saúde, visto que não existem 

níveis seguros para consumo destas substâncias. Devido ao aumento do número de 

fumantes na sociedade, o dano que o fumo pode causar a saúde e levando em 

considerando que o fígado é o principal órgão detoxificante do organismo humano, o 

objetivo deste estudo é justificado. Objetivo: Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os 

marcadores de alterações na função hepática: ALT (Alanina aminotransferase), AST 

(aspartato aminotransferase e Ƴ-GT (Gama glutamil transferase) em indivíduos que 

fumavam a no mínimo cinco anos. Materiais e Métodos: Participaram do estudo 20 

(vinte) indivíduos do sexo masculino com idades entre 25 e 35 anos. Foram excluídos 

desta pesquisa, indivíduos com patologias crônicas, como: sífilis, síndrome da 

imunodeficiência adquirida (SIDA), diabetes, que ingeriam suplementos vitamínicos, 

etilistas crônicos (que consumiam bebidas alcóolicas mais de 3 vezes por semana), 

usuários de drogas ou que estivessem fazendo tratamento para parar de fumar. As 

análises bioquímicas foram realizadas conforme as normas do fabricante do kit nas 

amostras de plasma dos indivíduos fumantes. Resultados e Discussão: Com base nos 

resultados encontrados AST: 24,51±3,18 U/L, TGP: 17,85±1,97 U/L e a Ƴ-GT: 52,07±2,76 

U/L verifica-se que os indivíduos fumantes crônicos ainda não estavam com lesões 

hepáticas em função de todos os marcadores avaliados estarem dentro dos valores de 

referência, que são 4-32 U/mL, 4-36 U/mL e < 60U/L, para TGO, TGP e Ƴ-GT, 

respectivamente. Portanto, esses resultados sugerem que as substâncias utilizadas não 

ainda não interferiram no sobre o metabolismo hepático, no entanto, isso não descarta a 

possibilidade de haverem lesões pouco significativas nestes indivíduos e que podem 

desencadear patologias graves, como a cirrose e hepatite.  
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Introdução: No início da década de 90, a Organização Mundial da Saúde publicou que 65-80% 
da população dos países em desenvolvimento possuíam nas plantas medicinais, a única forma de 
acesso aos cuidados básicos de saúde. O potencial citotóxico e mutagênico de certos tipos de 
extratos vem sido avaliado com frequência, sendo um parâmetro indispensável à liberação do uso 
de alguns fitoterápicos. Luehea divaricata Mart et. Zucarini pertence a família Malvaceae, 
conhecida popularmente como açoita-cavalo. É muita usada na medicina popular no tratamento 
do reumatismo e disenteria, sendo encontrada principalmente nas regiões Centro-sul do Brasil. 
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo determinar o potencial citotóxico da fração acetato de 
etila de Luehea divaricata Mart. et Zucarini em cultura de linfócitos humanos, pela técnica de 
viabilidade celular pelo método de azul de Tripan. 
Materiais e Métodos: Foram testadas as concentrações de 0,01; 0,1; 1 e 10mg/mL. Um volume 
de 10µl de cada concentração foi adicionado ao meio de cultura específico para células 
mononucleares de sangue periférico, suplementado com soro fetal bovino, fitohemaglutinina, 
antibiótico e 1 mL de sangue periférico. Como controle positivo (controle de dano) foi utilizado 
peróxido de hidrogênio 100mM, e como controle negativo usado somente meio de cultura. Após 
72 horas, as mitoses foram interrompidas em fase de metáfase através da adição de colchicina. 
Uma alíquota de cada concentração foi retirada para a realização do teste de viabilidade celular 
em Câmara de Neubauer, utilizando o corante de Azul de Tripan (0,2%) diluído em água 
autoclavada.  
Resultados e Discussão: Foi verificado um aumento na taxa de mortalidade celular proporcional 
a concentração de extrato. Em 72 horas, o controle negativo e o positivo apresentaram viabilidade 
celular de 95 e 66%, respectivamente As concentrações de 0,01; 0,1; 1 e 10mg/mL apresentaram 
respectivamente, 91; 88, 82 e 75% de células viáveis. Uma explicação provável para tais 
resultados está na presença de certos compostos como taninos, capazes de provocar inibição da 
divisão celular em teste de Allium cepa. Compostos flavonoides têm demonstrado atividade 
citotóxica em alguns testes. Extratos de plantas que apresentam esses dois compostos na 
constituição também têm apresentado atividade antiproliferativa no sistema Allium cepa. 
Conclusão: Diante dos resultados, torna-se evidente o potencial citotóxico e antiproliferativo da 
fração acetato de etila. Estudos in vivo serão realizados a fim de determinar a atividade em 
sistema biológico. Este resultado demonstra a necessidade da realização de testes experimentais 
com fitoterápicos utilizados na medicina popular.  
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Introdução: Os ácidos graxos são utilizados na preparação de vários novos produtos. Como 
exemplo destes tem-se o Monolaurato de glicerol (MG), o qual possui propriedades de 
surfactantes não iônicos, com grande aplicação nas indústrias farmacêuticas, de alimentos e de 
cosméticos. O MG apresenta a capacidade de inibir a formação de esporos e células vegetativas 
de bactérias contaminantes usuais de alimentos, sendo amplamente aplicado como conservante 
natural de alimentos, em substituição aos conservantes químicos. 

Objetivo: Este trabalho teve como objetivo determinar o potencial genotóxico do Monolaurato de 
glicerol em cultura de linfócitos humanos, a nível cromossômico, suputando a possível ação do 
composto sobre marcadores de instabilidade cromossômica, como, alterações metanucleares e 
presença de instabilidades cromossômicas. 
Materiais e Métodos: Foram utilizadas as seguintes concentrações de MG: 0,78; 1,56; 3,12; 6,25; 
12,5; 25; 50; 100 e 200mg/mL. O MG foi ressuspendido em meio de cultura RPMI 1640, 
suplementado com soro fetal bovino, antimicrobianos e fitohemaglutinina. Como controle negativo 
foi usado somente meio de cultura e células, como controle positivo (controle de dano), foi 
adicionado peróxido de hidrogênio 100mM, além de um terceiro controle com  dimetilsulfóxido 
(DMSO) a 1%, o qual foi utilizado para diluir o MG. Após adição de 1mL de suspensão celular ao 
meio de cultura, foi realizada a incubação em estufa de CO2 5% a 37 °C por 72 horas, em seguida 
foi realizada a técnica de cariótipo seguida de análise cromossômica. 
Resultados e Discussão: No controle com DMSO foram observadas 500 metáfases com 
ausência de danos. No controle positivo, foram presenciadas 250 metáfases, destas 12% eram 
intactas sem danos cromossômicos e 88% apresentaram cariopicnose. No controle negativo 
foram constatadas 508 metáfases, todas normais. Nas concentrações de 12,5; 25; 50; 100 e 
200mg/mL foram identificadas alterações metanucleares como cariólise e cariopicnose com 
ausência de metáfases, evidenciando o elevado potencial genotóxico quando comparado ao 
controle negativo. Já nas concentrações de 0,78; 1,56; 3,12; 6,25mg/mL, foram observadas 480, 
460, 420, 350 metáfases respectivamente, sendo todas normais. Nestas concentrações os 
núcleos analisados apresentavam morfologia normal.  
Conclusão: Perante os resultados pode-se concluir que em concentrações inferiores e/ou iguais a 
6,25mg/mL testadas neste experimento o MG se mostrou seguro para ser empregado, pois, não 
gerou danos cromossômicos e alterações no ciclo celular das células expostas. Mais estudos 
serão realizados para a obtenção de uma dose segura. 
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Introduction: Marijuana use can be detected by means of toxicological analysis of cannabinoids in 

biological samples. The estimation of measurement uncertainty (MU) is increasingly required in 

analytical toxicology by quality management standards, such as ISO 17025, to demonstrate the 

reliability of analytical data.  

Objectives: The objective of this study was to develop a method and estimate the measurement 

uncertainty of the analysis of 11-nor-delta-9-tetrahydrocannabinol-carboxylic acid in urine. 

Material and Methods:  Urine samples were submitted to an alkaline digestion in a glass tube with 

NaOH 2 mol.L-1, The glass tube was tapped and maintained in the water bath at 60ºC during 15 

min. After adjusting pH with HCl 3 mol.L-1, the content was transferred to an eppendorf tube NaCl.  

The analyte was extracted by means of hollow fiber-liquid phase microextraction (LPME) in the 

three-phase mode. Hollow fiber pores were filled with dihexyl ether and a solution of NaOH (0.1 

mol.L-1) was introduced in its lumen (acceptor phase). The fiber was submersed into the urine 

sample in u-configuration and the system was submitted to agitation of 1200 rpm for 30 min. The 

acceptor phase was withdrawn, and the residue was derivatizated with 25 µL BSTFA and 25 µL of 

ethyl acetate at 90 ºC for 15 min. An aliquot of 1µL was injected into the gas chromatography/mass 

spectrometry (GC/MS). The methods were validated and the measurement uncertainty was 

calculated according to national guidelines and international validation of methods1,2 . 

Results and Discussion: The method showed to be very simple, rapid and only a little amount of 

organic solvent was necessary for extraction. The limit of detection was 1,5 ng.mL-1. The 

calibration curves were linear over the specified range (2 ng.mL-1 to 170 ng.mL-1; r2>0.99). The 

main sources of uncertainty were analyte concentration, urine volume, precision and accuracy of 

the method and the sample volume is the major source. This method was successfully applied to a 

real positive urine sample whose result associated with its uncertainty was 102,80 ± 0,58 ng.ml-1. 

Conclusions: Our results demonstrated that the LPME method is effective for the extraction and 

the measurement uncertainty obtained is in accordance with the acceptable values. What this 

implies is that this method is relevant and the obtained result has reliability and quality. 
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Introdução: Momordica charantia L., conhecido como Melão de São Caetano, é uma espécie 
comestível e de importante valor econômico no Brasil. É usada tradicionalmente na medicina 
caseira em países como Brasil, China, Colômbia, Cuba, Gana, Haiti, Índia, México, Malásia, Nova 
Zelândia, Nicarágua, Panamá e Peru. Recentemente, muitos fitoquímicos foram identificados e 
demonstrados clinicamente, apresentando várias atividades medicinais tais como antibiótico, 
antimutagênico, antioxidante, antileucêmico, antiviral, antidiabético, antitumor, etc.  

Objetivo: o trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos protetores do Melão de São Caetano 
sobre o material genético de leucócitos humanos obtidos de culturas de sangue expostas ao 
peróxido de hidrogênio (100µM) através da frequência de produção de micronúcleos, instabilidade 
cromossômica e do teste de dano de DNA cometa.  

Materiais e métodos: as culturas foram colocadas em contato com o extrato aquoso do Melão de 
São Caetano (100µg/mL) e o peróxido de hidrogênio (100µM) durante o período de crescimento 
(72 horas). Cada grupo foi composto por três culturas. Todos os resultados foram analisados 
estatisticamente por ANOVA seguido pelo “post hoc” de Bonferroni (p <0,05).  

Resultados e discussão: Nos controles negativos (tampão PBS 7,2) observou-se uma 
frequência de micronúcleos de 0,66±0,57%. Nas células que receberam apenas o peróxido de 
hidrogênio, esta frequência aumentou drasticamente para 9,66±0,57%. As amostras que 
receberam o peróxido e o extrato de M. charantia tiveram uma frequência de micronúcleos de 
6,67±0,57, uma redução de 30,95% em relação ao controle positivo. Na instabilidade 
cromossômica os controles negativos apresentaram um índice de 0,33±0,57%, nas células que 
tiveram contato apenas com peróxido de hidrogênio o índice aumentou significativamente para 
23,00±2,00%. Nas amostras que receberam peróxido de hidrogênio com o extrato de M. charantia 
houve um índice de 5,67±3,51%, uma queda de 75,34% em relação ao controle positivo. Em 
relação ao dano de DNA, nos controles negativos (tampão PBS 7,2) observou-se um índice de 
dano de DNA de 3,66±0,54. Nas células que receberam apenas o peróxido de hidrogênio, este 
índice de dano aumentou drasticamente para 80,67±5,2%. As amostras que receberam o peróxido 
e o extrato de M. charantia tiveram um índice de dano de DNA de 22±1,5, uma redução de 72,5% 
em relação ao controle positivo.  

Conclusão: Estes resultados mostram que o Melão de São Caetano apresenta um potente efeito 
antioxidante a pode ser uma alternativa no tratamento de várias doenças que possuem como 
causa a produção aumentada de radicais livres. 

 

Área: Imunotoxicologia. 
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Introdução: Salvia hispânica L., conhecida como chia, é uma espécie comestível originária do 
México e Colômbia, tradicionalmente utilizada na culinária a milhares de anos. Atualmente, 
estudos da chia apresentam propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, controle diabetes e 
constipação, entre outros.  

Objetivo: avaliar os efeitos citotoxicos da chia sobre leucócitos humanos obtidos de culturas de 
sangue expostas ao peróxido de hidrogênio (100µM) através da proliferação celular, índice 
mitótico e viabilidade celular.  

Materiais e métodos: as culturas foram colocadas em contato com o extrato aquoso da chia 
(100µg/mL) e o peróxido de hidrogênio (100µM) durante o período de crescimento (72 horas). 
Cada grupo foi composto por três culturas. Todos os resultados foram analisados estatisticamente 
por ANOVA seguido pelo “post hoc” de Bonferroni (p <0,05).  

Resultados e discussão: Na proliferação celular os controles negativos (tampão PBS 7,2) 
obtiveram 27533 leucócitos/mm³. Nas células que receberam apenas o peróxido de hidrogênio, 
esta frequência reduziu para 19133 leucócitos/mm³. Nas amostras que receberam peróxido de 
hidrogênio e extrato a frequência foi de 19516 leucócitos/mm³. No índice mitótico o controle 
negativo apresentou um índice de 7,33±1,15%. As amostras que receberam apenas peróxido de 
hidrogênio apresentaram um índice de 2,66±0,57%. As células que receberam peróxido de 
hidrogênio e o extrato obtiveram um índice de 4,0±1,0%. Para a viabilidade celular o controle 
negativo apresentou 0,67±0,58% leucócitos mortos. As culturas que receberam apenas peróxido 
de hidrogênio obtiveram 23,33±4,16% leucócitos mortos. As culturas que receberam peróxido de 
hidrogênio e o extrato obteram uma diminuição de leucócitos mortos, apresentando 10,67±2,08% 
de morte leucocitária.  

Conclusão: Esses resultados mostram que a chia apresenta um efeito protetor ao efeito citotóxico 
que o peróxido de hidrogênio causa sobre as células leucocitárias. 

 

Área: Imunotoxicologia. 
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Introdução: O GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) é 
uma abordagem sistematizada que descreve critérios para identificação de perigos de produtos 
químicos visando harmonizar a comunicação destes. Este sistema de classificação foi publicado 
em 2003 pela ONU por meio de um manual conhecido como Purple Book, revisado bianualmente. 
No Brasil, o Decreto Federal nº 2657 de 3 de julho de 1998 e a Portaria n° 229 de 24 de maio de 
2011 do MTE estabelecem a exigência da implementação do GHS nos ambientes laborais; 
enquanto os aspectos relativos à classificação, rotulagem e FISPQ (Ficha de Informações de 
Segurança de Produtos Químicos), segundo o GHS, estão descritos na NBR 14725 da ABNT. A 
implementação do GHS no ambiente laboral proporcionará aumento da segurança, melhorar a 
comunicação de perigo e reduzir os riscos nos locais de trabalho. 
Objetivo: O estudo visa testar a aplicação de um modelo para implementação do GHS numa 
indústria que manipula grande variedade de produtos químicos, como também avaliar se tal 
implementação assegura que os perigos associados aos mesmos sejam claramente transmitidos 
aos seus usuários. Importante esclarecer que este estudo não está totalmente concluído. 
Métodos: O programa de implementação foi conduzido por meio de etapas e ações específicas, 
dentre elas, a estruturação de equipes técnicas; apresentação e alinhamento de estratégias de 
implementação; gerenciamento e adequação de documentação de segurança; capacitação de 
trabalhadores; e gerenciamento global do risco químico e toxicológico em toda empresa. 
Resultados e Discussão: Realizou-se a atualização do inventário das centenas de produtos 
químicos utilizados na empresa com a retirada dos obsoletos e identificação de fornecedores. 
Iniciou-se o trabalho de avaliação crítica e adequação dos documentos de segurança (FISPQ e 
rótulo) conforme as exigências das normas vigentes, sendo possível identificar inúmeras não 
conformidades. Foram realizados dois treinamentos de capacitação de trabalhadores que atuam 
na produção e laboratório da empresa. O programa de implantação do GHS está possibilitando a 
padronização de toda a comunicação de perigo dos produtos químicos presentes nesta indústria, 
como também, resultando no aprimoramento da percepção e compreensão dos trabalhadores 
quanto aos riscos químicos em seus locais de trabalho. 
Conclusão: Resultados preliminares apontam que o modelo testado é eficaz quanto a 
implementação do GHS em uma indústria química, culminando com claro entendimento dos 
perigos dos produtos químicos pelos seus usuários. Os demais resultados que serão obtidos na 
continuidade do estudo, proporcionarão maiores elementos para a discussão e conclusão sobre 
este modelo de implementação do GHS nas indústrias e laboratórios. 
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Introdução:  O Brasil apresenta um plano de controle de resíduos de medicamentos veterinários 
em produtos de origem animal para avaliar uma possível contaminação, o PNCRC. Para cada 
contaminante, existe um limite máximo de resíduo (LMR) estabelecido. Entre os fármacos 
monitorados pelo PNCRC, estão os antibióticos. A utilização de altas doses, o desrespeito aos 
períodos de carência ou o uso indiscriminado desses fármacos pode induzir a presença de 
resíduos em alimentos de origem animal. O leite é uma das matrizes onde existe probabilidade de 
serem encontrados resíduos de antibióticos, pois podem ser administrados por via injetável ou por 
infusão intramamária. Um método multirresíduo pode ser de extrema utilidade quando se 
necessita avaliar uma gama variada de compostos que possam estar presentes nesses alimentos 
em um curto espaço de tempo.  
Objetivo:  Desenvolver um método multirresíduos em leite para diferentes grupos de 
antimicrobianos, totalizando 42 analitos de diferentes classes (β-lactâmicos, tetraciclinas, 
aminioglicosídeos, macrolídeos, lincosamidas, fluorquinolonas e trimetoprima), utilizando a 
cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas por tempo de vôo (LC-qTOF-MS), de 
acordo com a diretiva 657/CE/2002. 
Materiais e Métodos: A extração é baseada num método simples e rápido, utilizando extração 
líquido-líquido, seguida de clean up e concentração, seguida de análise por LC-qTOF-MS. O 
método foi validado de acordo com a diretiva 657/CE/2002 para análise qualitativa. Os parâmetros 
avaliados foram: capacidade de detecção (CCβ), seletividade, especificidade, robustez e 
aplicabilidade. Os valores de capacidade de detecção foram determinados experimentalmente 
considerando o menor valor detectado com um erro β (<5%). A seletividade e especificidade 
foram determinadas em amostras brancas de diferentes procedências (n=20). A robustez e 
aplicabilidade foram avaliadas em amostras reais recebidas pelo laboratório por meio de inspeção 
fiscal, variando lotes de reagentes e coluna cromatográfica e analista.   
Resultados e Discussão:  O valor de CCβ determinado foi 25% do LMR de cada analito, 
considerando que os mesmos possuem diferentes valores para esse limite, que variam entre 10 e 
200 ng mL-1. A análise das amostras brancas demonstrou que não há interferência dos 
componentes da matriz na janela de massa dos analitos. A variação dos fatores considerados 
para a robustez não demonstraram alteração significativa nos resultados. A aplicabilidade do 
método está constantemente sendo avaliada nas análises de rotina do laboratório. 
Conclusão: O método de extração proposto e a separação cromatográfica foram satisfatórios 
para os 42 compostos analisados, sendo considerado simples, rápido e de baixo custo, atendendo 
a demanda proposta pelo laboratório. 
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Ocimum basilicum L., conhecido popularmente como manjericão, pertence à família 
Lamiaceae, que compreende entre 50 e 150 espécies, sendo originário da Ásia 
tropical, porém hoje é cultivado no mundo todo. O gênero possui uma importante 
característica por apresentar odor intenso conferido pela presença de óleos 
essenciais, o qual possui propriedades medicinais sendo bastante utilizado na 
indústria alimentícia, farmacêutica e formulação de cosméticos. Sua ampla utilização, 
como condimento e em diversos usos populares, aliado a facilidade de acesso ao uso 
do vegetal, torna importante estudos envolvendo a toxicidade do mesmo, já que ainda 
são raros para esta espécie. Com isso, o objetivo do estudo foi determinar os efeitos 
do extrato de Ocimum basilicum L. sobre parâmetros protetores citotoxicológicos, 
utilizando culturas de leucócitos humanos. Foram preparadas culturas celulares 
(leucócitos), de acordo com o método proposto por Santos Montagner e 
colaboradores.  Para o desenvolvimento da curva de proliferação, além do controle 
negativo, foram utilizadas diferentes concentrações de extrato que variaram de 0,0001 
mg/mL até 1000 mg/mL, valores esses, que buscam abranger a maior faixa de 
utilização possível do extrato de manjericão. Os resultados obtidos foram avaliados 
por análise de variância de uma via (ANOVA) seguida de teste Post-Hoc de 
Bonferroni. Foram considerados significativos os resultados com valor de p<0,05. Os 
resultados demonstraram que o controle negativo em comparação com a menor dose 
de extrato (0,0001 mg/mL), não apresentou diferença significativa na proliferação 
celular. Enquanto que, em todas as outras concentrações (0,01 mg/mL, 1 mg/mL, 10 
mg/mL, 100 mg/mL), o extrato foi dose-dependente, ou seja, a medida que a 
concentração aumentava, a resposta proliferativa dos leucócitos diminuía. Tendo em 
vista os resultados, torna-se importante comprovar os efeitos farmacológicos e 
toxicológicos do Manjericão, buscando garantir sua eficácia e sua segurança, já que 
estudos de toxicidade para esta espécie são raros e usualmente não abordam 
aspectos citotoxicológicos.  

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=IZCF4034BLFPW5
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O Manjericão (Ocimum basilicum L.) é amplamente utilizado como planta ornamental e 
como condimento, originário da Ásia tropical hoje se encontra cultivado no mundo 
todo. Seu uso popular é empregado para a obtenção das mais diversas propriedades, 
como antioxidante, anti-aging, anti-inflamatório, anti-cancerígeno, antimicrobiano, 
agente cardiovascular, dentre outros. Tendo em vista, a facilidade de acesso da 
população ao vegetal e seu amplo uso como condimento e na medicina popular, torna-
se importante a comprovação de seus efeitos, visando garantir sua eficácia e sua 
segurança, já que estudos de toxicidade para esta espécie geralmente não abordam 
aspectos genéticos. Com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar o dano de DNA 
(parâmetros genotoxicológicos) em culturas de leucócitos humanos, utilizando 
diferentes concentrações do extrato de O. basilicum. Inicialmente foram preparadas 
culturas de células (leucócitos), de acordo com a metodologia proposta por Santos 
Montagner e colaboradores, a qual utiliza sangue venoso, meio de cultura contendo 
RPMI 1640, suplementado com soro fetal bovino e estreptomicina / penicilina e 
estimulados a multiplicação com fitohemaglutinina, com período de incubação de 72 
horas, em estufa a 37ºC. Para o desenvolvimento da curva de dano ao DNA, além do 
controle negativo, foram utilizadas diferentes concentrações de extrato que variaram 
de 0,0001 mg/mL até 1000 mg/mL, valores esses, que buscam abranger a maior faixa 
de utilização possível do extrato de manjericão. Os resultados obtidos foram avaliados 
por análise de variância de uma via (ANOVA) seguida de teste Post-Hoc de 
Bonferroni. Foram considerados significativos os resultados com valor de p<0,05.Os 
resultados obtidos demonstraram que o extrato de manjericão nas concentrações de 
0,0001 mg/mL e 0,01 mg/mL não apresentaram índice de dano significativo, ao ser 
comparado ao controle negativo. Enquanto que nas concentrações de 1 mg/mL, 10 
mg/mL e 100 mg/mL o extrato foi dose-dependente, apresentando danos ao DNA 
estatisticamente significativos à medida que as concentrações aumentavam. Estes 
resultados demonstram que os parâmetros de genotoxicidade presentes nas células 
estudadas, foram afetados ao entrarem em contato com as doses mais elevadas do 
extrato do manjericão. Tendo isso em vista, torna-se importante a avaliação desses 
efeitos, para que seja possível buscar a garantia de eficácia e segurança do 
Manjericão, já que estudos de toxicidade para esta espécie são raros e usualmente 
não abordam aspectos genotoxicológicos. 
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Introdução: O ciprofibrato é um derivado do ácido fíbrico utilizado para o tratamento de 
dislipidemias, cujo mecanismo de ação está relacionado com a intensificação da lipoproteína 
lipase (LPL), enzima que facilita o catabolismo das partículas ricas em triglicerídeos. Os fibratos 
apresentam uma boa aceitação e as reações adversas mais comuns são desconforto 
gastrointestinal, náuseas, ansiedade e erupção cutânea. Rabdomiólise é um evento adverso não 
usual, mas bastante grave por suas complicações sistêmicas, tais como insuficiência renal, 
coagulação intravascular disseminada podendo levar ao óbito. Objetivo: Relatar caso de um 
paciente diagnosticado com intoxicação aguda por ciprofibrato. Materiais e Métodos: As 
informações foram obtidas por meio da revisão do prontuário, entrevista com paciente e revisão 
de literatura. Resultado e Discussão: Um paciente do sexo masculino de 53 anos deu entrada 
em um Hospital Universitário com queixas de dor muscular progressiva e com dificuldade 
respiratória. Segundo relato do paciente, o médico havia prescrito um fitoterápico com Silybum 
marianum L. Gaerth em sua composição a fim de tratar esteatose hepática, porém houve troca 
desta medicação pelo atendente na drogaria e o paciente fez uso de ciprofibrato na dose de 600 
mg/dia durante 4 dias até o surgimento da mialgia. Ao fazer uso desta medicação por uma 
semana o paciente apresentou dor muscular generalizada, com dificuldade de deambular e 
dispneia. No momento de sua entrada no hospital, exames detectaram creatinofosfoquinase 
(CPK) 11.000U/L, sendo realizado o suporte básico com hidratação venosa, uso de bicarbonato 
de sódio para alcalinização da urina e suspensão da medicação. Após suspensão do uso de 
ciprofibrato e adoção da terapêutica sintomática, o paciente apresentou melhoras nos seu quadro 
clínico, com diminuição das dores e deambulação gradativa. Ao fim de uma semana de 
internação, os exames laboratoriais ratificaram melhoras laboratoriais com CPK 3400U/L, uréia 
27,0 mg/dL e creatina 0,9 mg/dL. Conclusão: A rabdomiolise é um efeito tóxico grave que pode 
estar associado com o uso único de ciprofibrato ou associado com outras medicações. Nesse 
relato, a venda e uso inadequado da medicação favoreceu substancialmente o surgimento desta 
grave intoxicação. 
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Introdução: O termo Interação Medicamentosa (IM) é definido como a interferência de um 
fármaco na ação de outro, com a capacidade de desencadear possíveis eventos adversos (EA). 
Embora os Centros de Terapia Intensiva (CTI) forneçam enormes benefícios aos pacientes que 
necessitam de cuidados especiais em uma unidade de saúde, os indivíduos atendidos neste setor 
estão mais predispostos a desenvolverem IM, uma vez que, os mesmos estão sujeitos à 
politerapia e à severidade da doença e falência de órgãos, as quais podem mudar a resposta 
farmacológica aos medicamentos. Objetivo: Identificar e descrever o perfil das interações 
medicamentosas, em um Centro de Terapia Intensiva, no período de 01 de Março de 2013 a 30 de 
Abril de 2013. Método: Análise retrospectiva e transversal, na qual os dados referentes às IM 
foram obtidos por meio de levantamento das prescrições de medicamentos de pacientes do CTI 
os quais tenham permanecido mais de 02 dias em internação. A classificação de gravidade das 
interações foi realizada conforme a base de dados DRUG INTERACTIONS MICROMEDEX®. As 
variáveis epidemiológicas foram analisadas estatisticamente no Software Epi Info 7.0.  
Resultados: No intervalo de dois meses, foram incluídos 28 pacientes, dentre os quais 
predominou o sexo feminino (71,4%). As IM somaram um total de 158, sendo 31 (19,6%) de maior 
prevalência: 8 (25,8%) oriundas da combinação fentanil-midazolam; 6 (19,4%) ranitidina-fenitoína; 
5 (16,1%)  fenitoína-dexametasona; 4 (12,9%) heparina-dipirona; 4 (12,9%) ranitidina-midazolam; 
e 4 (12,9%), amitriptilina-metoclopramida. A gravidade das interações foi classificada em 
secundária (1,3%), leve (7,1%), moderada (49,4%), importante, 37,0%) e contraindicada (5,2%). 
Os EA mais comumente esperados devido a estas IM variaram desde alterações do SNC, como o 
aumento do risco de reações extrapiramidais e síndrome neuroléptica maligna (3,2%); alterações 
no sistema cardiovascular, como o prolongamento do intervalo QT (2,5%); aumento do risco de 
hemorragia gastrintestinal (2,5%); até distúrbios eletrolíticos, como hipercalemia (4,4%). Vale 
salientar que a depressão respiratória aditiva foi o efeito esperado mais frequente (7,0%). 
Conclusão: É interessante que as IM sejam reconhecidas dentro da toxicologia e observadas 
com a máxima atenção, sobretudo em CTI, pois as mesmas tendem a elevar a criticidade de 
saúde dos pacientes, ou ainda reduzir a eficácia da terapia prescrita.  
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Introdução:  No período áureo da mineração catarinense, grande parte do carvão extraído na 
Bacia Carbonífera (região considerada crítica para controle da poluição) era enviada para o 
lavador de Capivari de Baixo (CB), município foco deste estudo. Atualmente, CB continua exposta 
ao carvão por abrigar a termoelétrica Jorge Lacerda, responsável pelo consumo de 90% de todo o 
carvão produzido no Estado. A queima deste combustível libera várias substâncias, dentre essas 
o Mn, um oligoelemento que em concentrações elevadas pode provocar intoxicações agudas e/ou 
crônicas.  Objetivo:  Avaliar os níveis de Mn urinário, as taxas de MN e diferentes parâmetros de 
saúde de moradores de CB frente à exposição ambiental ao carvão. Materiais e Métodos:  Foram 
recrutados voluntários (ambos os sexos), moradores de CB (grupo exposto) e Florianópolis (grupo 
não exposto), há no mínimo 10 anos, sendo excluídos fumantes e gestantes, os quais 
responderam a questionário e foram submetidos à avaliação física. Amostras de sangue e urina 
foram coletadas para avaliação bioquímica, hematológica, parcial de urina, determinação de Mn 
urinário por espectrofotometria de absorção atômica com forno de grafite e MN em linfócitos. O 
protocolo foi aprovado sob n.293/06 (Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos/UFSC). 
Os resultados foram organizados no Programa Excel e analisados no SigmaStat 3.5 e GraphPad 
Prisma 3.0. Resultados e Discussão:  A população de estudo foi de 42 pessoas (exposto) e 49 
(não exposto), apresentando-se homogênea em gênero, faixa etária e na maioria das 
características sócio-demográficas. Não foi constatada exposição ao Mn pelo consumo de água, 
atividade ocupacional e uso de medicamentos em ambos os grupos. Não se observou diferença 
nos níveis de Mn entre os grupos, ressaltando que todos os valores obtidos foram abaixo do limite 
de detecção do método (0,21 µg/L). No entanto, a taxa de MN foi estatisticamente maior no grupo 
exposto. Não houve diferença entre os grupos em relação às doenças crônicas e morbidades 
referidas nos sistemas avaliados, porém a população exposta consumiu mais medicamentos, 
apresentou discreta dislipidemia e elevação de índice de massa corpórea. Não foram detectadas 
alterações hepáticas, renais, hematológicas e urinárias nos dois grupos. Conclusão: Apesar dos 
resultados mostrarem que utilizando o indicador Mn urinário não há exposição a este elemento 
proveniente do ambiente, há algum fator que leva a população exposta apresentar maiores taxas 
de MN. A utilização de método mais sensível, outros indicadores de exposição ao Mn e até 
mesmo outros elementos que compõem o carvão precisam ser avaliados visando confirmar a 
relação entre a maior incidência de MN e a exposição ambiental decorrente do uso do carvão na 
região. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecimentos: MS/SVS/CNPq.  
 
 
 
 
 
 
 



Agradecimentos: Fapesp proc no 2010/09888-6, bolsa de doutorado e 2011/08453-9, auxílio 
pesquisa . 

APLICAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA NA VIABILIZAÇÃO DE TERAPÊUTICO DE INTERESSE 
AMBIENTAL 

 

CARRASCHI, S.P.1,4; CRUZ, C2,4; RANZANI DE PAIVA, M.J.T3; BARBUIO, R.4; IKEFUTI, C.V.1,4; 
FLORÊNCIO, T.4 

1Centro de Aquicultura da Unesp, Jaboticabal, SP, Brasil. E mail: patycarraschi@gmail.com; 
2Centro Universitário de Fundação Educacional de Barretos, SP, Brasil;  3Instituto de Pesca de 

São Paulo, SP, Brasil; 4Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais em Matologia, UNESP, 
Jaboticabal, SP, Brasil. 

 

Introdução: O thiamethoxan (TH) é uma molécula que está sendo prospectada para utilização no 
controle de ectoparasitos monogenéticos em Piaractus mesopotamicus (Holmberg, 1887), 
conhecido popularmente como pacu. Para isso, a segurança ambiental é uma etapa importante na 
determinação da toxicidade e eficácia de controle do organismo alvo. Na análise da eficácia 
também é preciso determinar a “janela” terapêutica de um terapêutico, definida como o intervalo 
de concentração seguro entre a dose eficaz mínima e a dose máxima permitida sem causar 
efeitos tóxicos para o organismo. Quanto mais ampla a margem de segurança, mais seguro será o 
terapêutico e menor a possibilidade de efeito tóxico. 

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi estimar a dose segura (janela terapêutica) do TH para o 
pacu. 

Material e Métodos: Para tanto, os peixes com peso médio de 21,09 ± 0,23 gramas foram 
expostos as concentrações de 10,0 e 35,0 mg.L-1 por uma hora diária, durante sete dias. Estas 
concentrações foram obtidas nos ensaios de toxicidade aguda (CL50;48h) 16,97 mg.L-1 do TH 
para esta espécie, sendo a maior concentração (10,0 mg.L-1) que não causou efeito e a menor 
que causou 100% de mortalidade (35,0 mg.L-1). Os animais foram expostos uma hora ao TH e em 
seguida a água foi renovada e os peixes alimentados posteriormente. O ensaio foi conduzido em 
sistema estático, com três repetições e três peixes por réplica, com duração de sete dias. Os 
sinais de intoxicação e as variáveis físico-químicas da água foram mensurados em 1, 3, 5 e 7 dias 
imediatamente após administração do TH. 

Resultados e Discussão: Não ocorreu mortalidade dos peixes expostos e não ocorreu alteração 
nas variáveis físico químicas da água. Os peixes apresentaram aumento do batimento opercular e 
agitação no momento da administração e se alimentaram durante todos os dias, sem ocorrer 
sobra de ração. Esses resultados sugerem que se pode testar concentrações maiores que 35,0 
mg.L-1 no controle de monogenéticos em pacu, se for necessário. 

Conclusão: Na avaliação realizada foi possível determinar que o uso de até 35,0 mg.L-1, com 
uma hora de exposição e sete dias de administração, não causa efeito tóxico no organismo alvo 
(P. mesopotamicus). A partir da determinação da janela terapêutica, a próxima fase é o ajuste da 
dose de eficácia no controle de ectoparasitos em pacu. 
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Introdução: Os antibióticos florfenicol (FFC) e enrofloxacina (EF) são muito utilizados no controle 
de bactérias nos peixes de criação em vários países, sendo que o FFC tem registro de uso no 
Brasil para as espécies Oreochromis nilocitus (Linnaeus, 1758) e Oncorhynchus mykiss 
(Walbaum, 1792). O toltrazuril (TOL) é um terapêutico utilizado no controle de vários parasitos de 
peixes, mas não há relatos no Brasil. O thiamethoxan (TH) é um inseticida e está sendo 
prospectado para utilização no controle de ectoparasitos monogenéticos em pacu (Piaractus 
mesopotamicus) (Holmberg, 1887). As enfermidades nos peixes de criação são caracterizadas 
pela associação de parasitos e bactérias, o que gera a necessidade de utilização de mais de um 
terapêutico (um anbitiótico e um parasiticida). Para a utilização de terapêuticos na aquicultura são 
necessários estudos de segurança ambiental para organismos não alvos e para isso o mato 
grosso (Hyphessobrycon eques) (Steindachner, 1882) é um bom bioindicador. 

Objetivos: Assim, os objetivos deste estudo foram estimar a concentração letal (CL50;48h) do 
florfenicol, da enrofloxacina, do toltrazuril e do thiamethoxan e avaliar a interatividade das 
substâncias nas misturas FFC+TH e EF+TOL para o mato grosso (H. eques). 

Material e Métodos: Para tanto, os peixes da espécie H. eques foram aclimatados por dez dias 
em sala de bioensaio a 25,0 ± 2,0 ºC. Os peixes foram expostos aos farmoquímicos e as misturas 
por 48 horas em sistema estático com três réplicas e três peixes por réplica. Para a avaliação da 
interação das substâncias foi calculada a soma (S) e o índice de aditividade (IA), utilizando os 
valores de CL50 de cada farmoquímico isolado e da mistura.  

Resultados e Discussão: A toxicidade aguda (CL50;48h) estimada do FFC, da EF e da mistura 
FFC+THI foi > 100,0 mg.L-1; do TOL, 6,22 mg.L-1 (intervalo de confiança de 5,41 - 7,16 mg.L-1); do 
THI, 49,78 mg.L-1 (42,82 – 57,83 mg.L-1); e da mistura EF+TOL, 37,92 mg.L-1 (30,60 – 46,99 mg.L-

1). As misturas causam uma interação menos que aditiva, ou seja, antagônica, sendo S > 1; S = 
1,16 e S = 1,52, para a mistura FFC+TH e EF+TOL, respectivamente. O IA caracteriza que a 
toxicidade da mistura FFC+TH é 0,16 vezes menor que a soma da toxicidade dos terapêuticos 
individualmente e a mistura EF+TOL é 0,52 vezes menor que a soma da toxicidade dos 
terapêuticos isolados, para este organismo não alvo.  

Conclusão: O TOL foi moderadamente tóxico (1,0 < CL50 < 10,0 mg.L-1); o TH e a mistura 
EF+TOL, pouco tóxicos (10,0 < CL50 < 100,0 mg.L-1) e o FFC, a EF e a mistura FFC+TH, 
praticamente não tóxicos (CL50 > 100,0 mg.L-1), para o mato grosso. A interação do antibiótico 
FFC com o inseticida THI e do antibiótico EF com o parasiticida TOL são menos tóxicas do que 
cada terapêutico individualmente para o mato grosso. 
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Introdução: Os alcalóides pirrolizidínicos (APs) são constituintes comuns de centenas de 
espécies de plantas. A Crotalaria spectabilis, uma leguminosa com ampla distribuição no Brasil, é 
uma das plantas mais importantes de interesse na criação animal no nosso país, pois produz 
muitos prejuízos na pecuária. Deve-se também considerar que os APs podem ser veiculados 
através do leite representando risco para a saúde humana. Esta planta possui como princípio ativo 
principal a monocrotalina (MCT), AP de grande potencial tóxico. A hepatotoxicidade e a 
nefrotoxicidade são comumente encontradas nos animais intoxicados pela planta, podendo ainda 
ser estabelecido um quadro de hipertensão pulmonar. Estudos prévios relatam uma diminuição da 
celularidade da medula óssea em animais com MCT; porém, não houve investigação sobre os 
possíveis efeitos da toxina em hematologia e bioquímica sérica. Objetivo: Avaliar os efeitos 
tóxicos da C. spectabilis por meio da administração de diferentes doses da toxina ativa MCT em 
ratos machos, adultos através de análises hematológicas e bioquímicas sérica de animais tratados 
com as doses de 0, 1, 3 e 5 mg/kg, durante 28 dias consecutivos. Materiais e Métodos: Ratos 
machos, Wistar, com 90 dias de idade foram separados em 4 grupos e tratados com MCT uma 
vez ao dia, com 0, 1, 3 e 5 mg/kg de peso via gavage, durante 28 dias. Foi feito controle do 
consumo de ração, do peso e consumo de água dos animais. No 29o dia os animais foram 
anestesiados e a coleta de sangue total foi feita por via transcardíaca. Foram feitas análises de 
hematologia e bioquímica Sérica de diversas enzimas relacionadas às funções hepática e renal. A 
seguir, os ratos foram submetidos à eutanásia e material proveniente de diferentes órgãos foi 
coletado para realização do estudo histopatológico. Resultados e Discussão: Os resultados 
mostram que não houve diferença no consumo de água, ração e variação de peso dos animais 
tratados com diferentes doses de MCT quando comparados ao grupo controle. Dados 
preliminares de hematologia mostram um aumento de 76% no número de leucócitos totais e de 
25% no número de globulinas do grupo 5 mg/kg em relação ao grupo controle. As análises 
bioquímicas mostram uma diminuição de 5% nos níveis séricos de albumina no grupo 5 mg/kg, 
aumento de 24% no grupo 3 mg/Kg e de 21% no grupo 5 mg/kg nos níveis séricos de colesterol e 
aumento de 33% no HDL no grupo 3 mg/kg, quando comparados ao grupo controle. Conclusão: 
Os resultados preliminares evidenciaram que o tratamento com MCT foi capaz de atuar na 
modulação do sistema imunológico, mesmo em doses baixas, as quais não produziram sinais 
clínicos significantes ou grande alteração nos parâmetros bioquímicos e histopatológicos 
avaliados.  
 
 
 
 



Agradecimento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio financeiro. 

O ROMPIMENTO DE UM PARADIGMA EM MEDICINA VETERINÁRIA: EFEITOS TIREOTÓXICOS 
DA MIMOSINA DE Leucaena leucocephala EM ANIMAL MONOGÁSTRICO 

DIPE V. V.1, SÁ L. R. M.1, GÓRNIAK, S. L.1 

1 Centro de pesquisas em toxicologia (CEPTOX), Departamento de Patologia, Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, São Paulo-SP. 

 
Introdução: A Leucaena leucocephala, popularmente conhecida no nosso país como leucena, é uma 
planta difundida por todo o mundo e utilizada como forrageira para animais de criação; no entanto, 
seu uso é limitado, uma vez que possui uma fitotoxina cuja natureza química é de um aminoácido não 
proteico denominado de mimosina. Em ruminantes, principalmente em bovinos, esta substância 
causa efeitos tóxicos como alopecia, anorexia, perda de peso, salivação excessiva, lesões esofágicas 
e bócio; além disto, a mimosina é veiculada em produtos de origem animal como o leite, além de 
estar sendo estudada para ser empregada como fitoterápico no tratamento de alguns tipos de 
cânceres. Vem sendo relatado que a mimosina não possui efeitos tireotóxicos em animais 
monogástricos, uma vez que se propôs que tal efeito devia-se à formação intraruminal de uma 
substância denominada 3,4-diidroxi piridina (3,4 DHP). Além disto, outros efeitos descritos, em 
monogástricos e poligástricos são: alopecia, alterações reprodutivas e diminuição do ganho de peso. 
Objetivo: Avaliar os possíveis efeitos tóxicos da mimosina em ratos Wistar.  
Materiais e Métodos: 40 ratos, divididos em 4 grupos iguais, receberam as diferentes doses de: 0,  
25, 40 e 60mg/Kg p.v./dia de mimosina, por via oral, a ratos Wistar, machos, adultos, durante um 
período de 28 dias, de acordo com o protocolo nº407 da OECD, para avaliação de toxicidade 
subaguda de xenobióticos. Foram observados o consumo de ração, o ganho de peso, as possíveis 
alterações clínicas e/ou histopatológicas renais, hepáticas e tireoidianas.  
Resultados: Embora não terem sido detectadas lesões renais e hepáticas, alterações clínicas que 
indicassem toxicidade e/ou diminuição no consumo de ração e do ganho de peso, nos animais 
expostos às diferentes doses de mimosina, estes apresentaram lesões consistentes na tireoide como: 
folículos com necrose evidenciada por restos celulares e material hialino misturados ao colóide, 
folículos dilatados com epitélio achatado na região medular e com grande quantidade de coloide, 
folículos dilatados com epitélio achatado na periferia e com grande quantidade de coloide e número 
aumentado de mastócitos no interstício. Discussão: É possível teorizar que a mimosina possa ser 
degradada no trato gastrintestinal de ratos, por enzimas semelhantes àquelas encontradas na flora 
ruminal, produzindo o 3,4 DHP e este promover a ação lesiva nas tireoides. Conclusão: Este 
trabalho mostra claramente que a mimosina, nas baixas doses aqui empregadas, possui efeito 
tireotóxico; portanto, futuros estudos vão avaliar a hipótese aqui levantada de que o 3,4 DHP estar 
sendo produzido ao nível trato gastrintestinal de monogástricos. 
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Introdução: Atualmente, estima-se que quase 2 bilhões de pessoas no mundo consomem álcool 
e que os acidentes de trânsito matam  mais de um milhão de pessoas a cada ano deixando entre 
20 a 50 milhões de feridos. As conseqüências relacionadas ao uso de bebidas alcoólicas vêm 
sendo enfatizadas como um importante problema de saúde pública. A probabilidade de um 
indivíduo, após a ingestão de álcool, ser vítima de acidente fatal é sete vezes maior do que a de 
uma pessoa sóbria. Um dos ensaios mais utilizados para constatar a embriaguês de condutores 
de veículos é por meio do etilômetro. Porém, em algumas situações é solicitada ao Perito Criminal 
a conversão puramente matemática da concentração de etanol determinada no ar exalado para a 
alcoolemia do indivíduo, mas tal extrapolação carece de evidências científicas para sustentação 
legal. 
Objetivo: Assim, o objetivo principal desse trabalho foi realizar um estudo comparativo da 
concentração do etanol no sangue periférico e no ar exalado de voluntários (n=10) após a 
ingestão de uma quantidade de bebida alcoólica destilada (0,40 g/Kg). 
Materiais e Métodos: A cromatografia em fase gasosa com extração por headspace e detecção 
por ionização em chama foi a técnica analítica escolhida para quantificação do etanol, usando o n-
propanol como padrão interno. As amostras de sangue (0,5 mL) foram extraídas a 80°C por 10 
minutos e injetadas no equipamento. Concomitantemente à coleta do sangue, foi realizada a 
análise do ar alveolar por meio do etilômetro nos tempos 0, 30, 60, 90 e 120 minutos após a 
ingestão da bebida.  
Resultados e Discussão: A curva de calibração apresentou-se linear na faixa de concentração 
de 0,5 a 4,0 g/L (R2=0,999). As amostras controles (0,5; 2,0 e 4,0 g/L) apresentaram recuperações 
aceitáveis (98 a 103%). Observou-se que a concentração de etanol no sangue de homens e 
mulheres foi diferente, sendo que as mulheres atingiram maiores níveis de alcoolemia (p<0,05). 
Porém, no ar exalado, não houve diferenças entre os níveis de etanol em ambos os sexos 
(p>0,05). A relação da concentração de etanol no sangue/ar exalado correspondente a 1:2000 
relatada na literatura não foi obtida neste estudo em nenhum intervalo de coleta, sendo 
constatada uma relação média de 1:1842, porém bastante variável (CV=20%). A velocidade de 
depuração do etanol no sangue foi maior nas mulheres (0,16 g/L h-1) do que nos homens (0,08 g/L 
h-1)  (p<0,05).  
Conclusão: Deste modo, os resultados das análises realizadas com etilômetros só servem como 
indicativo de teor alcoólico no ar alveolar, não podendo ser extrapolados para o sangue, uma vez 
que não foi constatada uma relação constante entre a concentração de etanol no sangue/ar 
exalado. 
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Introdução: O ambiente aquático reflete efeitos de várias atividades que ocorrem ao seu redor, 
pois está exposto a diversos poluentes que podem prejudicar o desenvolvimento da biota. A falta 
de controle no descarte de resíduos contaminados com metais pesados faz com que estes 
elementos se tornem um problema global de contaminação ambiental. Alguns metais, como ferro, 
cobre e zinco, são considerados metais essenciais, pois desempenham funções nos sistemas 
biológicos. No entanto, o cádmio, assim como o chumbo e o mercúrio, é um metal não essencial, 
sendo tóxico mesmo em pequenas quantidades. O cádmio está entre os poluentes ambientais 
mais tóxicos, sendo capaz de causar disfunções bioquímicas na maioria dos organismos, 
causando danos a diversos órgãos. Atualmente, ele ainda é um metal de grande importância 
industrial, pois está presente em diversos produtos, como baterias e pilhas, pigmentos, 
revestimentos de metal, plásticos e ligas metálicas. Segundo a Resolução 357/05, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), sobre a qualidade da água, o limite máximo permitido de 
c dmio no meio aqu tico   1 μg/L. 
Objetivo: Avaliar os efeitos tóxicos do cádmio em diferentes concentrações em peixes da espécie 
Rhamdia quelen, utilizando biomarcadores bioquímicos. 
Material e Métodos: Indivíduos machos adultos de R. quelen (n=50) foram divididos em 5 grupos 
experimentais, sendo um deles o controle, sem cádmio, e os demais os expostos a 0,1 µg/L, 1 
µg/L, 10 µg/L e 100 µg/L de cádmio. O bioensaio foi do tipo semi-est tico, com troca de ⅓ da 
água e reposição do contaminante a cada 24hs, por via hídrica. Após 15 dias os animais foram 
anestesiados em benzocaína e eutanasiados e o rim posterior, o fígado e uma porção da 
musculatura foram retirados para as análises dos biomarcadores bioquímicos. Todos os 
procedimentos foram aprovados pelo CEUA-BIO/UFPR. 
Resultados e Discussão: No músculo a atividade da enzima acetilcolinesterase não apresentou 
alteração nos grupos expostos em relação ao grupo controle, indicando que o cádmio não 
apresentou neurotoxicidade nestes indivíduos. No fígado foi observado uma diminuição da 
glutationa S-transferase (GST) e um aumento da lipoperoxidação (LPO) na menor concentração. 
Porém, na maior concentração houve um aumento da GST, da LPO e diminuição da concentração 
de metalotioneína. No grupo de 1 μg/L a atividade da superóxido dismutase e a LPO aumentaram. 
No rim foi observado uma inibição da GST no grupo 10 μg/L e diminuição da glutationa oxidada na 
maior concentração. Estes resultados indicam que mesmo em concentração menor que a 
permitida pelo CONAMA foi observado um dano nas membranas celulares hepáticas. 
Conclusão: O cádmio, tanto no rim posterior como no fígado de jundiás, causou alteração no 
sistema antioxidante em todas as concentrações testadas. 
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Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é apresentado 
como a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Existe um grande número de 
fumantes crônicos atualmente e conforme este número cresce, demonstra a importância 
de pesquisas relacionadas aos danos relacionados ao tabaco. Objetivo: Assim, o objetivo 
deste estudo foi avaliar os marcadores de alterações na função renal: uréia, creatinina e 
ácido úrico, em indivíduos que fumavam a no mínimo cinco anos. Materiais e Métodos: 
Participaram do estudo 20 (vinte) indivíduos do sexo masculino com idades entre 25 e 35 
anos, para que fosse avaliada somente a exposição ao fumo a nível sub-crônico 
(considerando como crônico os indivíduos que tinham o habito de fumar a mais de 15 ou 
20 anos) e, portanto, não tendo como interferentes as demais patologias que 
frequentemente atingem pessoas com mais de 40 anos (Oga, 2008). Além disso, foram 
excluídos desta pesquisa, indivíduos com patologias crônicas, como: sífilis, síndrome da 
imunodeficiência adquirida (SIDA), diabetes, que ingeriam suplementos vitamínicos, 
etilistas crônicos (que consumiam bebidas alcóolicas mais de 3 vezes por 
semana),usuários de drogas ou que estivessem fazendo tratamento para parar de fumar. 
As análises bioquímicas foram realizadas conforme as normas do fabricante do kit nas 
amostras de plasma (creatinina e uréia) e soro (ácido úrico) dos indivíduos fumantes. 
Resultados e Discussão: Os resultados encontrados foram: uréia: 30,66 ± 2,74 mg/dL, 
creatinina: 1,21 ± 0,11 mg/dL e ácido úrico: 4,78 ± 0,56 mg/dL, portanto, os 
biomarcadores da função renal estavam todos dentro do valor de referência de 5 - 39 
mg/dL para uréia, 0,4 – 1,3 mg/dL para creatinina e 2,5 – 7,0 mg/dL para ácido úrico, 
demonstrando que os rins dos indivíduos fumantes encontram-se em bom funcionamento. 
Conclusão: Assim, com relação aos valores de uréia, creatinina e ácido úrico, todos os 
pacientes estão com valores dentro dos desejáveis. No entanto, é importante que 
continue o monitoramento destes indivíduos devido aos severos danos que o tabaco pode 
causar a saúde de seus usuários. 
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Introdução : Devido ao seu amplo período de detecção, a análise de drogas em cabelo é um 
instrumento útil na exclusão de usuários de drogas em setores onde essa prática é incompatível 
com as atividades para as quais serão empregados [1,2].  
Objetivo : Neste trabalho apresentamos os resultados de amostras de cabelo de candidatos a 
postos de trabalho nas forças das Polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros de diferentes 
estados do Brasil, durante o primeiro semestre de 2013. 
Materiais e Métodos:  Foram extraídas e analisadas por LC-MS/MS as amostras de cabelo ou pêlo 
corporal de 3.320 candidatos que se apresentaram a diversas instituições, após terem sido 
aprovados em concursos públicos e convocados para admissão. 
Resultados:  A maioria das amostras era constituída de pêlo corporal (66%), porque o comprimento 
do cabelo da cabeça dos candidatos não era suficientemente longo para a análise. Pelo menos um 
grupo de drogas estava presente em 38 (1,1%) amostras, sendo 30 para cocaína e metabólitos, 4 
para THC, 3 para MDMA e 1 para alprazolam. Durante o processamento da cromatografia foi 
observado um grande número de amostras com resultados acima do limite de detecção do método, 
mas abaixo do valor de corte (cut-off) para cocaína.  
Discussão e Conclusões:  A convocação de pessoal Militar e Civil para a Polícia e Corpo de 
Bombeiros no Brasil segue uma série de exames e testes rigorosos. A análise do cabelo está agora 
integrada nesses exames e testes, pois além de excluir usuários de drogas em atividades de alto 
risco, também pode ser um elemento de dissuasão, forçando o usuário a desistir. Atualmente, as 
diferentes Forças dos Estados brasileiros promovem licitações específicas em termos de período 
abrangido pelas amostras de cabelo e quanto às drogas a serem analisadas. Com base em nossa 
experiência, podemos fazer as seguintes recomendações aos dirigentes das Forças: 1) Algumas 
licitações solicitam um período de detecção irreal de 365 dias, apenas possível quando os pêlos do 
corpo tem um comprimento superior a seis centímetros [3]. 2) Outras Forças exigem a avaliação da 
quantidade de drogas utilizadas, o que não é possível, visto que existem inúmeros fatores que 
regulam a quantidade de drogas no cabelo ou pêlo [1, 2]. 3) Os critérios de escolha das drogas a 
serem analisadas deveriam enfocar as drogas utilizadas no Brasil. 4) Antes da efetivação nas 
Forças, os candidatos admitidos deveriam ser re-testados aleatoriamente, para eliminar usuários de 
drogas que se abstiveram apenas para atender a exigência do concurso. 
Referências bibliográficas: 
[1] SOHT, Society of Hair Testing, Forensic Sci. Int., 84: 3-6, 1997. 
[2] Tsanaclis, L.; Wicks, J.F.C.. Forensic Sci. Int., 170 (2-3): 121-128, 2007. 
[3] Seago, S.V, Ebling, F.J.G. British J. of Dermatology 113: 9-16, 1985. 
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Introdução: Os possíveis efeitos prejudiciais de agrotóxicos à saúde são informados oficialmente 
no Brasil a partir das seguintes fontes: a bula do produto, que informa sobre os efeitos adversos 
conhecidos em geral;1 a Ficha de Emergência, que relata somente os efeitos imediatos da 
exposição ou do contato;2 e a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ), que contêm as informações toxicológicas em conformidade com o Sistema Harmonizado 
Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS).3 

Objetivo: Avaliar de forma sistemática a abrangência da informação nas bulas sobre os 
conhecidos efeitos adversos de agrotóxicos à saúde, causados pelo seu uso prolongado. 
Materiais e Métodos: A partir das monografias publicadas pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária foram identificados os ingredientes ativos (IAs) de agrotóxicos aprovados no Brasil. 
Dados sobre suas características toxicológicas, gerados por métodos amplamente aceitos, 
avaliados e publicados por instituições competentes em nível internacional, foram levantados pela 
internet. As informações sobre efeitos adversos relevantes para a saúde foram comparadas com 
aquelas comunicadas pelo Ministério da Agricultura no sistema AGROFIT, disponível pela internet, 
e supostamente de acordo com as respectivas bulas. Foram excluídos casos justificáveis, IAs 
sujeitos a uma regulamentação diferenciada (biológicos, bioquímicos, domissanitários exclusivos, 
preservativos de madeira exclusivos e semiquímicos), sem dados acessíveis, com dossiê 
incompleto quanto às exigências legais no Brasil e sem produtos formulados (PFs) aprovados 
neste país. 
Resultados e Discussão: De um total de 438 monografias publicadas em agosto de 2012 foi 
possível identificar somente  24 IAs em conformidade com os critérios especificados, formando a 
base para 169 PFs. Em quase todos os casos foram constatadas deficiências na comunicação de 
conhecidos efeitos adversos para a saúde após uso repetido. Essas deficiências variam desde 
omissão parcial, afirmações erradas e até a completa falta do capítulo sobre precauções de uso 
(Saúde) na bula. No caso do alacloro, por exemplo, não há nenhum aviso sobre a indução de 
tumores em animais. 
Conclusão: Deficiências na comunicação oficial dos perigos conhecidos de agrotóxicos foram 
identificadas, indicando a necessidade de reavaliação ampla e sistemática. 
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�n�roduço� Pesquisas têm registrado os efeitos de muitos produtos derivados de plantas sobre o 
crescimento, morfogênese e metabolismo fúngico, somado a esses fatos, extratos de condimentos 
e especiarias são reconhecidamente eficazes como compostos fungitóxicos. O óleo essencial de 
Cu�cuma longa  (OEC) tem sido relatado em diferentes estudos por suas atividades biológicas, 
entre  elas,  sua atividade  antioxidante  e antimicrobiana.  Fungos toxigênicos,  como  Aspe�gillus 
�lavus,  são importantes contaminantes de alimentos, ocasionando perdas econômicas e risco à 
saúde humana e animal.
Objetivo: Avaliar a atividade antifúngica do óleo essencial de  Cu�cuma longa L no controle de 
Aspe�gillus �lavus in vit�o.
Materiais e Métodos:  O fungo  A. �lavus  Link,  cepa produtora de aflatoxinas B1 e B2, obtido do 
banco de isolados do Laboratório de Química e Fisiologia de Micro-organismos da Universidade 
Estadual de Maringá (DBQ/UEM), foi utilizado para os experimentos. Os efeitos do OEC sobre o 
desenvolvimento  micelial,  esporulação  e  morfologia  microscópicas  das  colônias  foram 
determinadas através da inoculação de A. �lavus em meio de cultura Yeast Ext�act Su��ose (YES) 
sólido,  com adição  do  OEC nas  concentrações  0,10,  0,25,  0,50,  1,00,  2,50  e  5,00%.  Como 
controle  positivo,  o fungo foi  cultivado na ausência dos tratamentos.  Todas as determinações 
ocorreram  em  quadruplicata.  Análises  estatísticas  foram  realizadas  por  meio  do  teste  de 
comparações múltiplas não paramétricas para pares de tratamentos com 5% de significância. O 
efeito  do  OEC  sobre  a  morfologia  de  A.  �lavus foi  observado  por  captura  de  imagem  em 
microscopia eletrônica de varredura (MEV).
Resultados e Discussão: O OEC apresentou ação fungitóxica sobre A. �lavus, cepa toxigênica, 
sendo essa ação dose-dependente. O OEC reduziu o desenvolvimento micelial do fungo em todas 
as concentrações testadas, com porcentagem de redução de 74,34 e 77,78% nas concentrações 
de 2,5 e 5,00% do OEC, respectivamente. A esporulação do fungo foi inibida em 95,78% quando 
a concentração de 1,00% do OEC foi utilizada, alcançando 99,67% de inibição na concentração 
de  5,00%.  Os  resultados  obtidos  por  meio  da  MEV  evidenciaram  inibição  na  produção  de 
conidióforos  de  A.  �lavus exposto  a  diferentes  concentrações  do  OEC,  os  dados  ainda 
demonstraram que as estruturas membranosas do citoplasma das hifas foram os principais alvos 
do composto. 
Conclusão: O  óleo  essencial  de  C.  longa apresentou  atividade  antifúngica  sobre  A.  �lavus, 
evidenciada na inibição do crescimento micelial e esporulação levando a efeitos deletérios nas 
características morfológicas, podendo ser uma importante alternativa para o controle adequado da 
contaminação fúngica e produção de aflatoxinas.
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Int<odução: Fertilizantes,  fungicidas,  inseticidas  e  herbicidas  podem  conter  combinações  de 
metais  pesados,  tanto como constituintes ativos quanto como impurezas.  Metais  como cobre, 
zinco  e  manganês,  constituintes  de  grande  parte  dos  fungicidas  utilizados  na  viticultura,  são 
elementos capazes de modificar reações enzimáticas e gerar sintomas que não são facilmente 
identificados pelos médicos. Um efeito importante ocorre na síntese hematopoiética com inibição 
de  algumas  enzimas,  entre  elas  a  δ-aminolevulínico  desidratase  (ALA-D). Para  agrotóxicos 
inseticidas inibidores da colinesterase são exigidos dosagens de colinesterase plasmática e/ou 
total. Entretanto,  para outros agrotóxicos não existem exames laboratoriais viáveis para uso em 
estudos populacionais realizados em área rural. O estudo da exposição a outros grupos químicos 
torna-se, portanto, um desafio. A avaliação da atividade dessa enzima pode fornecer subsídios 
para  novos  modelos  de  monitorização  da  atividade  agrícola  que  possibilitem  a  redução  da 
exposição química e melhoria na qualidade de vida desta população. 
Objetivo: Avaliar a atividade da enzima ALA-D no sangue de viticultores em períodos de baixa e 
alta exposição aos fungicidas contendo metais em sua formulação.
Materiais e Métodos: A população estudada foi constituída por um grupo de oitenta viticultores, 
residentes no município de Marialva - PR. As coletas de material biológico ocorreram em dois 
períodos distintos, de acordo com a exposição aos fungicidas na região estudada, sendo o mês de 
novembro de 2011, caracterizado como período de pré-exposição aos fungicidas e os meses de 
janeiro a março de 2012, período de maior utilização de fungicidas.  A atividade da ALA-D foi 
determinada  pelo  Método  Padronizado  Europeu,  sendo  os  resultados  expressos  em  U/L  de 
ALA/minuto/litro  de  eritrócito,  adotando-se  como  referência  valores  entre  30  e  60  U/L.  Os 
resultados foram comparados estatisticamente, por meio do Teste t Pareado Bilateral com 95% de 
intervalo de confiança, e o p valor foi calculado para observar se os dois conjuntos de dados eram 
ou não significativamente diferentes.
Resultados e Discussão:  Os resultados indicaram inibição  da atividade  da enzima nos dois 
períodos de coleta. A análise estatística mostrou um p valor menor que 0,05, indicando variação 
significativa  entre  os  valores  de acordo com a  data  da coleta.  Na  primeira  coleta,  quando  a 
exposição  a  fungicidas  era  menor,  20% dos resultados obtidos  estavam fora  dos valores  de 
referência. Entretanto na segunda coleta, quando a exposição aos fungicidas era intensa, esse 
valor  alcançou  57,5%,  evidenciando  um  aumento  significativo  do  número  de  viticultores 
apresentando redução na atividade da enzima ALA-D. 
Conclusão: As análises mostraram que a atividade da enzima ALA-D diminuiu em períodos de 
maior exposição aos fungicidas contendo metais em sua formulação, levantando a possibilidade 
da  avaliação  dessa  enzima  como  bioindicador  de  exposição.  Entretanto,  novos  estudos  são 
necessários em outras populações expostas e não expostas a esses compostos. Os resultados 
reforçam a necessidade de ações educativas direcionadas aos trabalhadores rurais, de forma que 
a  manipulação  correta  de  agrotóxicos  seja  uma  prática  comum,  minimizando  o  risco  de 
intoxicações.
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Introdução: As Designer drugs são drogas sintetizadas normalmente por meio de outras drogas 
já existentes, através da modificação de suas estruturas químicas, visando burlar a legislação 
vigente ou produzir efeitos similares às drogas ilegais. São de fácil síntese, vendidas no mercado 
paralelo e existem poucas informações no que diz respeito aos efeitos destas substâncias. São 
comercializadas sem nenhuma pesquisa, podendo causar efeitos tóxicos aos usuários e até 
mesmo o óbito. Os derivados das fenetilaminas e dos canabinóides sintéticos são as classes que 
possuem maior quantidade de análogos comercializados atualmente no mercado ilícito.  
Objetivo: Em função desta problemática, o objetivo do presente trabalho foi desenvolver um 
método analítico para identificação simultânea de algumas designer drugs e adulterantes 
presentes em drogas brutas, utilizando como técnica analítica a cromatografia líquida acoplada à 
espectrometria de massas (LC-MS). 
Materiais e Métodos: As amostras utilizadas foram originadas de apreensões da Polícia Civil de 
Minas Gerais no ano de 2013 e encaminhadas para identificação definitiva no Laboratório de 
Química Legal do Instituto de Criminalística de Minas Gerais. Foram analisadas um total de 24 
amostras, sendo 11 comprimidos, 1 cápsula e 12 selos, os quais foram extraídos com metanol em 
vórtex, filtradas e diluídas com fase móvel (A: ácido fórmico 0,1%; B: metanol) para injeção no LC-
MS (Shimadzu, modelo 8030). Para separação dos compostos foi utilizada uma coluna C18 (100 
mm x 3 mm x 2,2 μm) e empregada a fonte de ionização por electrospray. As amostras foram 
analisadas no modo Multiple Reaction Mode (MRM), sendo os compostos identificados pela suas 
transições e tempos de retenção. 
Resultados e Discussão: Nas amostras de comprimidos foram identificadas a presença de 
anfepramona, anfetamina, cafeína, clobenzorex, femproporex, ketamina, MDMA e mefedrona. Nas 
amostras de selos constatou-se a presença de cafeína, clobenzorex, DOB, MDMA, LSD, 
25BNBOMe, 25CNBOMe e 25INOBOMe. Na cápsula foi identificada a presença de apenas 
anfepramona. Dentre os compostos constatados, alguns são atualmente controlados pela 
legislação brasileira (anfepramona, anfetamina, ketamina, clobenzorez), outros proibidos (MDMA, 
femproporex, mefedrona, LSD), porém alguns, apesar de possuírem efeitos toxicológicos similares 
aos proscritos, ainda não possuem nenhum tipo de controle nacional (derivados das NBOMe). 
Entre as substâncias pesquisadas no método, não foi detectada a presença de metanfetamina, 
flúor-anfetamina, butilona, DOC, BZP, TFMPP, mCPP, levamisol e JWH 073 em nenhuma 
amostra analisada.   É importante salientar que a presença de MDMA, clobenzorex e cafeína em 
selos pode estar relacionado à contaminação cruzada com outras drogas, devido ao manuseio ou 
acondicionamento junto com comprimidos ou pós contendo estas drogas. 
Conclusão: A técnica de LC-MS é considerada uma das melhores técnicas analíticas para 
identificação de drogas devido à alta sensibilidade e seletividade. O método desenvolvido se 
mostrou adequado para ser utilizado na análise de designer drugs e empregado na rotina de 
laboratórios forenses. A identificação de derivados da NBOMe nas amostras analisadas, tornam 
os achados pioneiros para área forense no Brasil. 
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Introdução:  Benzimidazóis (BDZ) e nitroimidazóis (NDZ) são comumente utilizados como 
antiparasitários em animais produtores de alimentos. Resíduos destes compostos podem 
permanecer nas matrizes alimentícias caso não sejam observados os períodos de carência ou as 
doses recomendadas. Análises confirmatórias de BDZ e NDZ nessas matrizes são realizadas, em 
geral, por LC-MS/MS com extração por solventes e cleanup com cartuchos de SPE. Por vezes, 
SPE eleva os custos das análises e comumente requer mão-de-obra especializada sendo, então, 
necessária a pesquisa por métodos alternativos. 
Objetivo:  Obtenção de procedimento alternativo à SPE para a extração dos resíduos dos NDZ 
dimetridazol e metronidazol e dos BDZ albendazol, fenbendazol, oxfendazol, tiabendazol, febantel 
e o imidazotiazol levamisol em músculo e fígado bovino e fígado suíno, que também possibilite 
análise por LC-MS/MS.   
Materiais e Métodos: 5g de amostra (músculo e fígado bovino e fígado suíno), com ou sem 
adição dos analitos, foram extraídas com acetonitrila (2:1, solvente:amostra). Cleanup foi realizado 
em freezer (-20 °C) por 1h, sendo a fase  líquida  coletada para posterior análise. Utilizou-se 
HPLC (Agilent, USA) acoplado a um espectrômetro de massas (API 5000, ABSciex, USA) 
equipado com fonte ESI+. Os experimentos foram conduzidos em MRM. O método cromatográfico 
consistiu em coluna Synergi Polar (150 x 3 mm, 4 µ; Phenomenex, USA) e fase móvel 0,1% ácido 
fórmico e acetonitrila 0,1% ácido fórmico, em gradiente. Os procedimentos foram avaliados por 
curvas de calibração em a) solvente, b) extrato e c) extrato adicionado por analitos; considerando 
seus coeficientes angulares e % recuperação dos analitos (%R). 
Resultados e Discussão:  A extração dos resíduos de BDZ e NDZ foi considerada satisfatória 
(%R>80%). Por outro lado, cleanup não removeu os interferentes mais polares que eluem no 
início da cromatografia, reduzindo as intensidades dos analitos menos retidos (dimetridazol, 
tiabendazol e levamisol). Esse efeito foi atenuado com a utilização de curvas de calibração 
matrizadas e padronização interna com Metronidazol-OH deuterado. Para os resíduos que eluem 
acima de 6 minutos, este efeito não foi observado provavelmente devido à resolução 
cromatográfica entre intereferentes da matriz e os analitos. Limites de detecção (LD) e 
quantificação (LQ) foram de 1 e 3 µg kg-1 para fenbedazol, febantel, e oxfendazol. Para os demais 
resíduos, LD = 3 µg kg-1 e LQ = 5 µg kg-1. 
Conclusão: Cleanup em baixa temperatura por 1h, não removeu os interferentes mais polares 
dos extratos. Curva matrizada e padrão interno atenuaram os efeitos de matriz e perdas dos 
analitos. Porém, LD e LQ para os resíduos de dimetridazol e metronidazol devem ser melhorados, 
considerando que o limite máximo desses resíduos em músculo é 3 µg kg-1. 
 
 
Referências: MAPA, 2012. D.O.U., 05/04/2012 - Seção 1; Danaher, et al.(2007) J Chrom B, 845, 
pg. 1-37. 
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Introdução:  A administração de sedativos em animais produtores de alimentos, especialmente 
em suínos, objetiva a redução do estresse animal durante o transporte. Resíduos destes 
compostos podem permanecer em diferentes órgãos comestíveis, caso o animal seja abatido 
poucas horas após a administração, e ocasionar problemas de saúde pública. Esses resíduos 
geralmente são determinados por LC-MS/MS, com extração por solventes seguida de cleanup por 
Extração em Fase Sólida (SPE-C18) que confere maior custo nas análises. 
Objetivo:  Obtenção de um procedimento alternativo à SPE para cleanup de extratos de rim suíno 
para determinação de acepromazina, clorpromazina, azaperona, azaperol e carazolol por LC-
MS/MS. 
Materiais e Métodos: Amostras brancas (5g) foram adicionadas por padrões nos limites máximos 
de resíduos (LMR) (MAPA, 2012). A extração foi realizada com acetonitrila (ACN) e o cleanup 
consistiu em 1) extrato mantido à -20°C por 1h e 2)  por 12h, 3) extrato mantido à -20°C por 1 h 
com dispersão em amina primária-secundária (PSA) e 4) por 12 h com PSA. Utilizou-se UPLC 
Agilent 1286 (Agilent, USA) e espectrômetro de massas API 5500 (ABSciex, USA), com fonte de 
electrospray (ESI+), no modo de monitoramento de reações múltiplas. Coluna Poroshell C18 (3.0 
x 50 mm, 2.7 µ; Agilent, USA); fase móvel (A) 0,1% ácido fórmico e (B) ACN 0,1% ácido fórmico, 
em gradiente. Os procedimentos foram avaliados por efeito de matriz (EM) com infusão de padrão 
pós-coluna (Bonfiglio et al.,1999); por curvas de calibração em a) solvente, b) extrato e c) extrato 
adicionado por analitos; considerando % recuperação dos analitos (%R). 
Resultados e Discussão:  Os procedimentos 3 e 4 apresentaram %R < 60% para clorpromazina 
e > 120% para carazolol (exp. 3). Os experimentos 1 e 2 apresentaram resultados satisfatórios, 
especialmente 1, com %R aprox. 100%. Embora os procedimentos 1 e 2 tenham apresentado 
baixo EM, não foi possível mensurá-los devido elevado fluxo do UPLC. Já com o método das 
curvas, comprovou-se o menor EM do procedimento 1 devido aos coeficientes angulares mais 
elevados da regressão.  
Conclusão: Demonstra-se que cleanup em baixa temperatura por 1 h proporciona condição 
favorável para a determinação de sedativos em rim suíno por LC-MS/MS, sendo, portanto, uma 
alternativa interessante à técnica de SPE. 
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Spectrom. 13 (1999),1175–1185. 
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Introdução: Com o controle e regulamentação das emissões atmosféricas por fontes 
estacionárias, ainda no século passado, hoje o município de São Paulo tem o tráfego veicular 
como a principal fonte poluidora da atmosfera. Estudos epidemiológicos indicam que os níveis 
atuais de poluição do ar na cidade de São Paulo estão relacionados ao aumento na mortalidade e 
morbidade sendo, o grande responsável pelo aumento de internações ocasionadas por problemas 
respiratórios e cardiovasculares. Objetivo: Avaliar a influência dos poluentes atmosféricos sobre a 
saúde da população exposta por períodos prolongados em ambientes internos e externos ao 
longo da Avenida Radial Leste – SP, por meio dos testes de micronúcleos da mucosa oral (MCN-
Oral) e pela concentração no ar de dióxido de nitrogênio (N02). Materiais e Métodos: O grupo é 
composto por 43 voluntários de ambos os sexos, com idade mín de 21 e máx de 56 anos. A 
população está distribuída por três setores censitários ao longo da Av. Radial Leste (Guaianazes, 
Carrão e Parque Dom Pedro), e um ponto controle (Parque da Mooca). As coletas de material 
biológico e de NO2 ocorreram no período de jan, fev e mar de 2013. Utilizou-se o teste MCN-Oral 
para avaliar o efeito mutagênico da poluição do ar. E amostradores passivo para determinar os 
níveis de NO2. A análise estatística foi realizada com o programa SPSS v17.0, com intervalo de 
confiança de 95%. Para a variável MCN-Oral e NO2 passivo aplicou-se o teste ANOVA para 
avaliar as diferenças entre grupos, em seguida foi aplicado o teste T de student para comparar o 
grupo interno com o grupo externo, e o teste de análise univariada de variância, onde 
encontramos diferença estatística (p<0,05). Em seguida aplicou se o teste pairwise comparison 
para a variável dependente MCN-oral e o teste Post Hoc Tests para a variável local. Resultados e 
Discussão: Resultados preliminares apresentam 60 ug/m3 como valores médios de concentração 
do NO2 e concentração máxima de 75 ug/m3. Entretanto, não encontrou se diferença na 
concentração desse poluente, entre os ambientes internos e externos ao longo da Avenida. Já os 
índices de MCN-Oral para os voluntários do ponto PDP externo foram estatisticamente maiores 
em relação aos encontrados nos voluntários do Parque da Mooca, tanto em ambientes interno 
quanto em ambientes externos (p= 0,019 e p=0,022). Conclusão: As concentrações de NO2 ao 
longo da Av. Radial Leste estão elevadas em todos os pontos atingindo níveis superiores aos 
padrões estabelecidos pela legislação atual para o estado de São Paulo (CETESB). O fato de não 
ter sido encontrada diferença significante na concentração de NO2, mas encontrar diferença nos 
índices de MCN-Oral indica que algum outro fator pode estar influenciando a resposta mutagênica 
nesta população.  
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Introdução: O metanol é um solvente usado extensivamente na indústria. Seu alvo de 
toxicidade é a retina, e quando ingerido é narcótico como o etanol, e seus vapores 
provocam irritação em mucosas. A concentração de etanol na urina reflete a ingestão 
de bebidas alcoólicas nas últimas horas, correlacionando-se em 1:3 com a 
concentração sanguínea na fase de eliminação, uma vez que a meia-vida do etanol no 
sangue é de 10 a 30 minutos. A acetona é um líquido incolor, miscível em água em 
todas as proporções, muito usada na indústria química como solvente. É rapidamente 
absorvida pelo trato respiratório, em torno de 70%. É neurotóxica e narcótica. 
Objetivo: Determinar a concentração de metanol, etanol e acetona em urina pela 
técnica de Cromatografia Gasosa em coluna capilar e detector de ionização de chama 
com Head-Space, numa mesma corrida cromatográfica. 
Materiais e Métodos: Em 7 mL de urina foram adicionados 25 µL de padrão interno 
(Acetonitrila 10 mg/L). Os frascos de head-space foram fechados com lacres de 
alumínio e septos de silicone e teflon, colocados em estufa de ar forçado a 70ºC, por, 
aproximadamente, 30 minutos. Após este tempo, injetou-se 500 uL do vapor no 
cromatógrafo com seringa gas-tight aquecida. Seguiu-se as seguintes condições 
cromatográficas: Coluna capilar DB-WAX 15m; Temperatura da coluna: 38ºC em 
modo isotérmico por 2 minutos; temperatura do injetor: 180ºC; temperatura do 
detector: 220ºC; pressão do Hélio em 3 psi. Split 1:10. A metodologia desenvolvida foi 
aplicada em amostras de trabalhadores expostos ocupacionalmente aos respectivos 
solventes. 
Resultados e Discussão: Os limites de detecção para os solventes foram abaixo de 1 
mg/L. Observou-se boa linearidade na faixa de concentração estudada (2,5 - 100 
mg/L), com coeficiente de linearidade maior que 0,98. Os tempos de retenção dos 
analitos foram: Acetona 0,16 min; Metanol 0,25 min; Etanol 0,32 min e Acetronitrila 
0,45 min.  
Conclusão: A metodologia desenvolvida mostrou-se bastante sensível, robusta, 
prática, rápida e de baixo custo. Com especificidade e linearidade bastante 
satisfatórias, confirmando-se como um método de grande aplicabilidade na rotina de 
um laboratório de análises toxicológicas na monitorização da exposição ocupacional, 
pois é um método que possibilita em apenas uma corrida cromatográfica, a análise 
simultânea de três analitos, com redução de aproximadamente 30% no custo final da 
análise. 
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Introdução - A exposição de trabalhadores a tório (Th), cério (Ce) e lantânio (La), nas áreas de 
mineração e beneficiamento, é tratada apenas sob o ponto de vista da exposição e incorporação 
do Th, por se tratar de elemento radioativo. Por outro lado, o efeito biológico de misturas dos três 
elementos é um aspecto ainda não explorado, mas de extrema importância.  Objetivo - analisar in 
vitro os efeitos de Th, Ce e La (isolados ou associados) sobre células osteoblásticas humanas da 
linhagem MG63. Materiais e Métodos - Os metais foram usados sob a forma de nitratos e como 
indicadores de efeito, avaliou-se a proliferação e a adesão, e as sínteses de fosfatase alcalina e 
osteocalcina, sendo os resultados originados por espectrofotometria. Já os dados quantitativos 
decorrentes da exposição das células às misturas foram analisados utilizando-se o modelo 
matemático de Loewe e o programa CompuSyn. Resultados – De acordo com a dose utilizada 
dos metais, as células apresentaram ativação (0-1mM) ou inibição (5-10mM) de proliferação. Os 
indicadores de diferenciação celular sugerem que, nas concentrações mais elevadas, os três 
metais, e mais fortemente Ce e La, foram capazes de estimular a diferenciação de osteoblastos 
expressa pela síntese aumentada de fosfatase alcalina (5-10mM)  e osteocalcina (0,1-10mM). Os 
lantanídeos também interferiram no processo de adesão dos osteoblastos a substrato inerte 
(0,1mM). Dependendo do tipo de mistura ou associação dos metais, os efeitos celulares variaram 
entre sinergismo (caso da proliferação para as misturas Th+Ce e Ce+La), antagonismo (síntese 
de fosfatase alcalina após exposição às misturas Th+Ce, Th+La e Ce+La; e síntese de 
osteocalcina para todas as combinações binárias) e não interação.. Conclusão – Os osteoblastos 
humanos da linhagem MG63 expostos a cada um dos metais, revelaram algumas alterações 
sobre os valores dos indicadores escolhidos, de acordo com o elemento (Th, Ce e La) presente no 
meio de cultura, com as concentrações utilizadas e com o tipo de mistura aplicada. Ficou evidente 
a interação entre os metais para algumas misturas. Os resultados sugerem que a exposição a tais 
metais pode vir a provocar alterações de densidade óssea ou em marcadores de diferenciação 
óssea. É possível que estes indicadores possam ser utilizados em pesquisas sobre os efeitos de 
metais, com características químicas semelhantes aos aqui apresentados, em trabalhadores 
envolvidos em mineração e beneficiamento. 
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Introdução: O Rio Grande do Sul(RS) foi o maior produtor de vinhos do Brasil e no ano de 2012 
produziu 579,31 milhões de litros de vinhos, sucos e derivados (MELLO, 2013). Sabe-se que o o 
comércio informal de produtos coloniais como o vinho e seus derivados constitui parte da renda 
familiar de muitos agricultores, e mesmo que seja produzido em grande escala, a produção 
artesanal é muito comum. A produção de metanol em vinhos é resultado da hidrólise da pectina 
metilada presente nas uvas pela ação da enzima pectinametilesterase, que ocorre naturalmente 
durante o processo de maturação e fermentação das uvas e bagaços (ZOECKLEIN et al., 2001).  
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi quantificar as concentrações de metanol em vinhos 
coloniais obtidos de diferentes produtores rurais da região da Campanha-RS, a fim de comparar 
os resultados encontrados com a legislação brasileira vigente que é a portaria 229, de 25 de 
outubro de 1988. 
Materiais e métodos: O estudo realizou-se no Laboratório de Farmacognosia, Botânica e 
Toxicologia do Centro Universitário Franciscano e no Laboratório de Análises Micotoxicológicas 
(LAMIC) da Universidade Federal de Santa Maria, ambos localizados no município de Santa 
Maria, Rio Grande do Sul, no período de março a maio de 2013. Utilizou-se 14 amostras de vinhos 
coloniais, obtidas de diferentes produtores rurais da região da Campanha-RS. Primeiramente as 
amostras foram destilas e após utilizou-se cromatógrafo a gás, marca Agilent GC 6890, acoplado 
a um espectrômetro de massa (GC-MS) e coluna Agilent HP- 5MS 5% Phenyl Methyl Siloxane, 
comprimento 30m (250µm x 0,25µm), o gás de arraste foi hélio na vazão de 1,2 mL/min. O 
programa de gradiente térmico foi: 60ºC (5 minutos), 6ºC/min até 133ºC e após 3ºC/min até 
160ºC. As amostras de vinho foram destiladas e o volume injetado foi de 3µL. Utilizou-se como 
padrão uma solução 50% (v/v) contendo metanol e solução de álcool etílico a 40% (v/v), ambos 
grau cromatográfico. As análises foram realizadas em duplicata através de metodologia adaptada 
de acordo com ZENEBON et al. (2008) e os resultados foram expressos em gramas por litro.  
Resultados e discussão: Obteve-se uma média de 0,31g L-1 de metanol nos vinhos coloniais 
analisados,  no entanto, ficou constatado que 28,6% das amostras, apresentaram teores acima do 
limite estabelecido pela legislação brasileira, que é no máximo 0,35 g L-1 (BRASIL, 1988).  
Conclusão: Pode-se concluir pelos resultados obtidos a determinação de metanol em vinho 
colonial é de suma importância, pois constatou-se que algumas amostras encontravam-se fora da 
legislação, uma vez  que o metanol é um composto volátil naturalmente presente nos vinhos e 
bebidas alcoólicas e que se ingerido em grandes quantidades pode causar intoxicação aguda 
levando à cegueira. 
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Introdução: Dentre as micotoxinas conhecidas o desoxinivalenol (DON) é uma micotoxina do 
grupo dos tricotecenos, também é conhecida como vomitoxina1. A contaminação dos alimentos, 
tanto para alimentação humana quanto para animais, por fungos e micotoxinas é um dos 
principais fatores relacionados à segurança dos consumidores. O trigo representa a segunda 
maior cultura de grãos em produção no mundo. No Brasil são consumidos em média cerca de 10 
milhões de toneladas de trigo por ano e a contaminação por DON ocorre predominantemente em 
grãos de trigo e seus derivados.  
Objetivo: Determinar o percentual de contaminação  do trigo e da farinha por DON. 
Materiais e Métodos: Analisou-se 81 amostras de trigo e 119 de farinhas de trigo, todas de 
diferentes lotes oriundos de vários Estados do Brasil. Pesou-se 3 g ( 0,1g) de amostra  e 
colocou-se em tubo Falcon. Para efetuar a extração das análises de DON, acrescentou-se 24 mL 
da solução, metanol: água (70:30 v/v), homogeneizando-se durante 20 minutos em agitador. A 
seguir o extrato foi filtrado em papel filtro qualitativo, destes retirou-se uma alíquota de 40 µL, 
acrescentando-se 955 µL de diluente água:metanol:acetato de amônio(95:900:5 v/v/v) e, 5 μL de 
padrão interno DOM-1 (Deepoxy-deoxynivalenol) com 1000 µg kg-1de concentração e submetidos 
à análise cromatográfica, composta de sistema de cromatografia líquida acoplado em 
espectrômetro de massas (LC-MS/MS 4000 API). 
Resultados e Discussão Verificou-se positividade para DON em amostras de trigo em 73 
amostras e na farinha de trigo, 96 apresentaram-se positivas, sendo que o máximo de 
contaminação por DON encontrado no trigo foi de 5.400 µg kg-1 e na farinha 1.310 µg kg-1. Sendo 
o trigo um dos alimentos mais consumidos na dieta humana, cabe a preocupação em um 
monitoramento continuo destes alimentos propensos a estas contaminações, para prevenção de 
doenças humanas e animais. Uma nova regulamentação para os limites toleráveis de micotoxinas 
em alimentos a RDC 07 de 20112, determina limites máximos de diversas micotoxinas em uma 
grande variedade de gêneros alimentícios, segundo a RDC 7 de 2011 DON em trigo e seus 
derivados  são  3000 µg kg-1  e 1250 µg kg-1, respectivamente a partir de 2014, neste estudo 
encontrou-se 10 amostras de trigo  com valores de DON superior ao estabelecido pela legislação 
brasileira. Estes limites são comparáveis aos estabelecidos por outros países e recomendado pela 
Organização Mundial da Saúde e pela Organização para Alimentação e Agricultura. 
Conclusão: Programas de fiscalização dos níveis de contaminação de alimentos por micotoxinas 
são essenciais para estabelecer prioridades em ações de vigilância sanitária. de monitoramento 
por parte da indústria alimentícia possibilitará que esta avalie a qualidade da matéria-prima 
utilizada na elaboração dos seus produtos  
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Introdução: O contato cutâneo com artrópodos da classe Diplopoda, popularmente conhecidos 
como piolho-de-cobra, pode causar uma lesão cutânea hipercrômica com aspecto sugestivo de 
necrose superficial. Tal lesão é decorrente da ação de quinonas, nitrilas e outros agentes 
irritativos e pigmentares liberados pelo animal ao ser comprimido e não possui gravidade. 
Geralmente é indolor ou pouco dolorosa e pode persistir por meses. Porém a intensidade da 
coloração muitas vezes pode ser confundida com isquemia tecidual e confundir profissionais de 
saúde que não estão habituados a atender estes casos.  
Objetivo: Descrever os casos de acidente com piolho-de-cobra, atendidos e que foram 
documentados através de fotos para um Centro de Informações Toxicológicas (CIT). 
Método: Estudo retrospectivo das fichas de atendimento referentes aos acidentes por piolho-de-
cobra documentados entre janeiro de 2003 e junho de 2013. 
Resultados e Discussão: Foram atendidos 241 casos de acidentes por piolho-de-cobra. 
Destes, 20 casos (8,29%) foram comprovados com fotos. Dos 20 casos, 45% eram do sexo 
feminino. A idade variou de 2 a 83 anos (mediana de 9 anos). A maioria das lesões (90%) ocorreu 
nos pés ao calçar sapatos ou pisar no animal.  Todos os pacientes apresentaram lesão 
hipercrômica marrom, roxa ou preta a qual, em alguns casos, foi descrita pelo médico solicitante 
como equimose, hematoma ou necrose. Outros sintomas apresentados foram: dor, calor local, 
prurido, parestesia e hiperemia. Os acidentes ocorreram igualmente em todos os meses. Não 
houve complicação em nenhum dos casos. É importante ressaltar que a lesão causada por este 
agente não tem gravidade e costuma vir acompanhada de pouca ou nenhuma dor, não sendo 
necessário atendimento médico ou qualquer medida terapêutica na maioria dos casos. Pode-se 
utilizar álcool tópico na tentativa de solubilizar o veneno e analgésicos em caso de dor. Os 
pacientes devem ser orientados de que a lesão pode permanecer por semanas ou meses. Em 
casos de contato com a mucosa ocular, pode ocorrer lesão da conjuntiva e ulceração de córnea, 
sendo importante a lavagem ocular e encaminhamento ao oftalmologista. O encaminhamento de 
fotos foi importante em muitos casos, pois observou-se discrepância entre a descrição das lesões 
por telefone e a realidade das mesmas.  
Conclusão: Grande parte dos contatos com o CIT foi motivado pela preocupação do solicitante 
com o quadro clínico e revela o desconhecimento de muitos profissionais quanto ao atendimento 
destes casos. Além de orientar quanto à baixa toxicidade é importante informar a respeito de 
medidas ambientais como limpeza de terrenos, evitar o acúmulo de lixos e vistoriar roupas e 
calçados, pois são de fácil aplicabilidade e importantes, inclusive na prevenção de acidentes por 
outros animais. 
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Introdução: Hepatotoxicidade é uma complicação clínica que pode ocorrer com o uso de vários 
fármacos, entre eles, anabolizantes esteróides, antiinflamatórios e anti-fúngicos.  
Método: Relatar o caso de um paciente com quadro de hepatotoxicidade induzida por fármacos.  
Resultado: Paciente masculino, 38 anos, preparador físico, com história de icterícia, colúria e 
prurido há 40 dias. Em uso de estanozolol (3ml/semana IM) e testosterona (2ml/semana IM), 
ambos há 45 dias, para ganho de massa muscular. Fazia ciclos de anabolizantes a cada dois 
anos. Nos últimos 5 meses fez uso semanal de fluconazol 150mg VO para tratamento de 
onicomicose. Há 2 meses fez uso  de antiinflamatórios (meloxican 7,5mg/dia por 10 dias e 
etoricoxib 60mg/dia por 3 dias) por dores musculares. Previamente hígido, com história de 
mastectomia bilateral há 10 anos por ginecomastia, sem relato de malignidade. Negava uso de 
álcool. Exames iniciais: sorologias para hepatites virais e HIV negativas, bilirrubina total 
43,42mg/dL, BD 36,31mg/dL, TGO 59 U/L (15 a 37), TGP 67 U/L (30 a 65), FA 276 U/L (até 136), 
GGT 72 U/L, creatinina 1,68mg/dL, RNI 1,07, albumina 2,7g/dL. Investigação negativa para 
hemocromatose hereditária, hepatite auto-imune, cirrose biliar primária e doença de Wilson. USG 
abdome: fígado homogêneo, com aumento de dimensões, sem cálculos intra ou extra-hepáticos. 
Biópsia hepática: avaliados 20 espaços-porta com edema e discreto infiltrado inflamatório. Grande 
quantidade de pigmento biliar em canalículos e em hepatócitos (hepatite colestática com necrose 
confluente). Pesquisa para pigmento de ferro negativa. Foram administrados anti-histamínico e 
colestiramina. Após 15 dias, houve redução da sintomatologia e após dois meses, normalização 
laboratorial.  
Discussão: A hepatotoxicidade por fármacos pode ser devido a vários mecanismos (lesão 
hepatocelular, colestática ou vascular). A colestase é o padrão mais comum de lesão hepática 
induzida por anabolizantes. A maioria dos casos resolve-se com a retirada do agente, mas as 
alterações laboratoriais podem levar meses para normalizarem. O uso conjunto de anabolizantes, 
antiinflamatórios e anti-fúngicos pode ter contribuído para o quadro de hepatopatia. Porém, pelo 
padrão de acometimento canalicular e o uso crônico de anabolizantes, este agente foi 
provavelmente o principal causador do quadro apresentado. 
Conclusão: O uso de anabolizantes para ganho de massa muscular é comum em academias. 
Este relato alerta para possíveis complicações do uso destas substâncias. Como os fármacos 
podem induzir a anormalidades semelhantes às observadas em outras doenças hepáticas e 
alguns podem provocar mais de um tipo de lesão, a história detalhada e exposição anterior a 
qualquer agente suspeito são importantes ao diagnóstico de hepatopatias. 
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Introdução: O índice elevado do uso de drogas de abuso, geralmente, é acompanhado por 
problemas sociais, econômicos, legais, e de saúde que envolvem violências e criminalidade, 
problemas no trabalho e desagregação de famílias e leva a diversas consequências nas relações 
pessoais  do usuário. O aumento da violência ocorrido nas últimas duas décadas ampliou a 
percepção e a discussão sobre os problemas sociais existentes e o impacto das drogas na 
qualidade de vida e saúde da população.  
Objetivo: Investigar a percepção social sobre drogas de abuso e violência em uma comunidade 
com indicadores elevados de violência relacionados ao uso de drogas de abuso, localizada em um 
município do Noroeste do Paraná.  
Materiais e métodos: Pesquisa transversal e descritiva com amostragem probabilística aleatória dos 
5.140 moradores de uma comunidade localizada em um município da Região Noroeste do Paraná. 
Considerando um nível de confiança igual a 95%, erro de 0,05 e, valor de p igual a 0,10, obteve-se 
uma amostra de 358 pessoas. Utilizou-se questionário estruturado, adaptado do instrumento do 
Sistema de Indicadores de Percepção Social. A coleta dos dados foi realizada nos meses de maio e 
junho de 2012 e os dados foram analisados no software Statistical Software Analisys (SAS).  
Resultados e discussão: Dos 358 entrevistados, 98,6% referiram que percebem a presença de 
drogas de abuso na comunidade e a maioria considerou que as drogas estão presentes em 
elevada intensidade (82,4%). Esta situação foi considerada ‘preocupante’ para 56,1% e motivo de 
sofrimento para 61,5% dos entrevistados. Setenta e oito entrevistados (22,1%) informaram que a 
presença de drogas na comunidade causou alteração em sua vida familiar e social (29,5%) e no 
comportamento familiar (24,9%), e 72,6% apontaram restrições em suas atividades habituais pelo 
medo de sofrer atos violentos: evitavam sair do domicílio no período noturno ou em qualquer hora 
do dia. Os principais motivos da circulação e consumo de drogas de abuso na comunidade, foram 
relacionados à ausência de policiamento para combate ao tráfico de drogas (31,4%), à 
desestrutura familiar (26,6%), e à ausência de educação, moradia e emprego (12,2%). A maioria 
(90,2%) percebe a presença de violência na comunidade e destes 93,8% a relacionaram com o 
uso de drogas de abuso. Para os 285 entrevistados que afirmaram medo de atos violentos no 
cotidiano da comunidade, 33,8% referiram medo de assalto.  
Conclusão: A presença de drogas de abuso na comunidade influencia a vida dos entrevistados, 
que se mostraram preocupados com esta presença, sendo este um motivo desencadeador de 
sofrimento. A ausência de policiamento foi considerada o motivo da forte circulação e consumo de 
drogas de abuso na comunidade, sendo que a violência na comunidade foi majoritariamente 
relacionada ao uso de drogas. Tal situação levou ao enclausuramento, com restrições ao trabalho 
para as mulheres e diminuição de atividades cotidianas que exigem deslocamento dos 
entrevistados pelas ruas do bairro, principalmente no período noturno. 
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Introdução: Sabe-se que os efeitos negativos das drogas de abuso afetam homens e mulheres, 
de todos os grupos raciais e étnicos, pobres e ricos, jovens, adultos e idosos, pessoas com ou 
sem instrução, mas alguns fatores socioeconômicos desfavoráveis associam-se à violência.  
Objetivo: Estabelecer o perfil socioeconômico e demográfico de moradores residentes em uma 
comunidade com indicadores elevados de violência relacionados às drogas de abuso.  
Materiais e métodos: Trata-se de uma pesquisa transversal e descritiva com amostragem 
probabilística aleatória dos 5.140 moradores de uma comunidade localizada em um município da 
Região Noroeste do Paraná. Considerando um nível de confiança igual a 95%, erro de 0,05 e, valor de 
p igual a 0,10, obteve-se uma amostra de 358 pessoas. Utilizou-se questionário estruturado, adaptado 
do instrumento do Sistema de Indicadores de Percepção Social. Os entrevistados foram questionados, 
sobre a percepção da presença de drogas de abuso na comunidade, se faziam uso de drogas, se 
algum familiar utilizava drogas, e se tinha conhecimento de moradores da comunidade que eram 
usuários de drogas. A coleta dos dados foi realizada nos meses de maio e junho de 2012 e os dados 
foram analisados no software Statistical Software Analisys (SAS). 
Resultados e discussão: Os entrevistados possuíam idade média de 44,1 ±14,9 anos, apresentando 
mediana de 45,5 e a moda de 30 anos, a maioria era do sexo feminino (68,2%), de raça/cor branca 
(57,5%) e 36,3% apresentavam de nove a 11 anos de estudo. A renda familiar média per capita 
correspondeu a 534 reais, 12,9% não tinham ocupação remunerada e 5,6% desenvolviam atividade 
autônoma como fonte de renda. Das 244 mulheres entrevistadas, 29,9% declararam-se do lar e 36 
estavam desempregadas, representando 78,3% do total de desempregados da amostra. O tempo 
médio de residência na comunidade era 14,3 anos e apenas 1,4% dos entrevistados referiram 
desconhecer o uso de drogas de abuso na comunidade. O uso de drogas foi referido por 18,2% 
entrevistados: o tabaco foi a droga mais utilizada pelas mulheres (69,2%) e o álcool pelos homens 
(83,3%). Duzentos e noventa (81,0%) ‘conheciam’ outros moradores usuários de drogas de abuso, 
192 destes (66,2%) residiam próximos a suas residências. O uso de drogas na família foi referido por 
19,8% dos entrevistados, sendo o uso de crack referido por 2,5%.  
Conclusão: O perfil socioeconômico e demográfico dos entrevistados é compatível com aqueles de 
moradores de comunidades periféricas, principalmente quanto à renda e nível de ocupação, o que os 
torna mais susceptíveis aos reflexos sociais inerentes às drogas.  
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Introduction: Urera baccifera (L.) Gaudich Ex. Wedd, popularly known as stinging nettle, is used 
to inflammatory diseases and rheumatic pains in folk medicine. Their rubefacient effect is used by 
Costa Rican Amerindians that chastise themselves with the spiny stems to ward off chills1.Oxalic 
acid, a compound related with the stinging in nettles2 was quantified in U. baccifera leaves by our 
research group (crude extract: 0.44±0.05, n-butanol fraction: 0.36±0.04, ethyl acetate fraction 
0.23±0.04 mg oxalic acid/g sample) (not published work). 
Objective: In order to determine the potential antimitotic and genotoxicity actions of U. baccifera, 
leaves infusions were analyzed using Allium cepa test with standard oxalic acid, substance already 
identified in this nettle, as reference.�
Material and Methods: Genotoxic activity used Allium cepa test. Mitotic index (MI), Prophase (PI), 
Metaphase (MeI), Anaphase (AI) and Telophase (TI) indexes were the cytological parameters 
studied, as well as chromosomes abnormalities (AN%), production of micronuclei (MN) and 
binucleate cells (BN) at interphase in the test plant. The leaves infusions (75, 30 and 1 g/L) and 
oxalic acid (1 mg/mL in distillated water) were analyzed with 5 replicates, using distilled water as 
negative control and glyphosate 2% and 15% as positive control. The obtained values were 
statistically analyzes by means of the Chi-Square test. 
Results and Discussion: Gliphosate 2% (MI:3.66%) allow the mitosis in the A. cepa cells, as  
leaves 75 g.L-1 (MI:4.00%), being not statistically different from distillated water (MI:3.38%), the 
negative control taken as background. Oxalic acid induced mitosis, observed by increase of 
division cells (PI, MeI, AI and TI), statistically different when compared to distillated water. 
Gliphosate 15% inhibit the mitosis (MI: 0.16%), forbidding to observe division cell and cell 
abnormalities. The same occurs to Leaves 1 g.L-1 (MI:1.40%) and 30 g.L-1 (MI:1.84%), with 
significant differences. Taken in consideration the abnormalities perceptual (AN), leaves 1 g.L-1 
(AN:1,43%) presented no statically different from negative control (AN:1,78%), with few 
chromosomic abnormalities, different to oxalic acid (AN:4,62%). Leaves in 30 g.L-1 and 75 g.L-1 
demonstrated the biggest chromosomes abnormalities perceptual (7.61 and 11.0, respectively). 
Significant production of chromosome abnormalities were recorded to U. baccifera roots 
previously, as well as a no significant reduction in the mitotic index3. 
Conclusion: Oxalic acid can be responsible by part of the chromosomal abnormalities caused by 
U. baccifera leaves, although, there must have more metabolites that evoke the same effect, and 
act with synergy promoting the genotoxic effect. 
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Introduction: Urera baccifera, known as nettle or stinging nettle1 are used to treat urinary 
infections. Oxalic acid, a compound related with the stinging of the nettles, had been found in 
Ur
ica 
hunbergiana (Urticaceae) stinging hairs2 and also were quantified in U. baccifera leaves by 
our research group (crude extract: 0.44±0.05, n-butanol fraction: 0.36±0.04, ethyl acetate fraction 
0.23±0.04 mg oxalic acid/g sample and not evidenced in chloroform fraction). 
Aim: Due the fact that genotoxicity of U. baccifera have never been tested yet, this study aimed to 
analyze the leaves using oxalic acid, previously quantified, as reference.�
Material and Methods: Leukocyte cultures were prepared using samples collected from human 
donors3. The cells were placed in an incubator (37°C/72 hours). The crude extract (CE) and 
fractions chloroform (CH), ethyl acetate (EA) and n-butanol (NB) of leaves and 0.8 mg/mL oxalic 
acid (Sigma standard), diluted in PBS buffer, were added into the blood (final concentration: 100 
µg/mL). After 72 hours, the genetic parameters were analyzed: Viability using the trypan blue4; 
amount of total leukocytes (proliferation)3 and genotoxicity test by Comet Assay5. 
Results and Discussion: In the evaluation of U. baccifera effect in the proliferation of leukocytes 
cultures, the oxalic acid caused a reduction of 30.7% and the NB fraction show similar effects 
(23.28% of reduction). The oxalic acid caused 15% of leukocytes death and NB fraction showed 
the highest values in this assay (7.0%), followed by the CE (2.33%). The mitotic index in the 
leukocytes culture was lower in NB fraction (8.7%), similarly to the oxalic acid index, that was 
6.0%, considering the negative control. However, there no statistically differences between these 
treatments. The production of micronucleus was higher in oxalic acid (7 micronucleus/100 cells) 
and statistically different from others. Once again, the NB fraction presented similar results, with a 
median of 2,7 micronucleus. DNA damage index in cultured leukocytes were observed in the oxalic 
acid (19.33), and the same effect were observed in the NB fraction (22.67), although no statistically 
differences were observed from oxalic acid and this fraction. 
Conclusion: Oxalic acid standard and n-butanol fraction presented similar results, what can 
explain the toxicity of this fraction. On the other hand, crude extract do not cause so much damage 
and the oxalic acid amount in this extract were the lowest. Thus, some compounds in crude extract 
which could inhibit or prevent this genotoxicity, or more metabolites can be envolved in the 
genotoxic effects of the n-butanol fraction.  
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Introdução: Dirigir sob a influência de drogas tem sido um tema de crescente preocupação em 
países desenvolvidos, bem como o estudo dos riscos e causas de acidentes de trânsito. Embora 
haja previsão na legislação brasileira de trânsito para punição de motoristas que dirigem sob 
efeito de drogas ilícitas, há poucos trabalhos sobre a pesquisa de drogas em motoristas no Brasil. 
Os acidentes de trânsito, além de constituírem um importante problema de saúde pública, 
representam um elevado custo anual. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) estima 
que os acidentes de trânsito ocorridos nas vias urbanas e rodovias brasileiras são responsáveis 
por prejuízos da ordem de R$ 30 bilhões a cada ano. 
Diante do exposto, um método de cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas 
(GC-MS) foi completamente validado para a análise de anfetaminas, cocaína e maconha em 
amostras de sangue total coletadas de vítimas fatais de acidentes de trânsito ocorridos na Região 
Metropolitana de Vitória - ES. 
Objetivo: Avaliar a presença de drogas (álcool, cocaína e metabólitos, Delta-9 THC e metabólito e 
anfetaminas) em amostras de sangue colhidas de vítimas fatais de acidentes de trânsito na 
Região Metropolitana de Vitória. 
Materiais e Métodos – Foram coletados 4mL de sangue de veia femoral de 382 vítimas fatais de 
acidentes de trânsito ocorridos nos anos de 2011 e 2012. As amostras foram coletadas em tubos 
contendo EDTA/Fluoreto de Sódio e armazenadas a -20o C até a análise. 
As amostras de sangue total foram extraídas por técnica de extração em fase sólida (SPE) 
usando os cartuchos Bond Elut Certify® e analisadas por GC-MS. 
Resultados e discussão – 43,5% das amostras foram positivas para álcool e/ou drogas ilícitas. 
35,4% das amostras foram positivas para álcool e 17,4% foram positivas para drogas ilícitas. A 
droga ilícita mais prevalente foi a cocaína, seguida pela maconha e anfetaminas. Dentre as 
amostras positivas para cocaína, 25,5% apresentaram positividade para a anidroecgonina metil 
éster, um marcador para o uso de crack. 
O uso concomitante de álcool e cocaína foi a combinação de drogas mais comum, encontrada em 
7,2% das amostras estudadas. 
A presença de álcool e/ou drogas ilícitas foi mais frequente entre homens do que entre mulheres e 
a faixa etária de 25 a 34 anos foi a que apresentou o maior número de resultados positivos, para 
ambos os sexos. 
A presença de álcool e/ou drogas ilícitas foi bastante similar em motoristas, passageiros e 
pedestres, embora mais frequente nos atropelamentos e acidentes motociclísticos que nos 
acidentes automobilísticos. 
A elevada positividade para álcool e drogas ilícitas em vítimas fatais de acidentes de trânsito 
sugere fortemente a participação dessas substâncias como uma importante causa de acidentes. 
Conclusão: Diante do exposto, fica clara a necessidade do Brasil desenvolver programas 
específicos para a identificação e prevenção do uso de outras substâncias psicoativas, além do 
álcool, dado o prejuízo causado por estas na capacidade de conduzir veículos automotores, 
contribuindo para o elevado número de acidentes observado. 
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Introdução:  O laboratório  de  prótese dentária  pode reunir  riscos  de naturezas  diversas,  que
podem ser prejudiciais à saúde dos trabalhadores. As ligas metálicas estão entre os materiais
mais utilizados pelos  trabalhadores,  entretanto,  solventes,  ácidos,  gases,  vapores e partículas
geradas durante a polimerização das resinas, confecções de porcelanas também podem estar
presentes.  A  investigação  da  exposição  ocupacional  desse  grupo  de  trabalhadores  se  faz
necessária pela importância da prevenção à saúde e possibilidade de obtenção de subsídios para
novos modelos de processo de trabalho que possibilitem a redução da exposição química e a
melhoria na qualidade de vida desta população.
Objetivo: Avaliar os conhecimentos e atitudes sobre riscos ocupacionais a que estão expostos os
trabalhadores  de  laboratórios  de  prótese  dentária  da  cidade  de  Maringá  -  PR,  procurando
identificar  as  medidas  de biossegurança  dos indivíduos  expostos  e  realizar  ações  educativas
visando à promoção da saúde.
Materiais  e  Métodos:  Foi  realizado  um  estudo  observacional,  através  de  visitas  em  32
laboratórios de próteses dentárias de Maringá, PR. Participaram do estudo 109 profissionais aos
quais  foram aplicados  questionários  específicos  para  observação  do processo  de  trabalho  e,
principalmente,  do  conhecimento  em  relação  aos  riscos  ocupacionais  a  que  estão  expostos,
percepção sobre biossegurança e sinais e sintomas apresentados. 
Resultados e Discussão: Os resultados mostraram deficiências em conhecimentos e práticas de
biossegurança e utilização de agentes químicos de toxicidade importante. Dos 32 laboratórios
visitados,  24 trabalham com ligas  metálicas,  principalmente  ligas  de cromo,  níquel  e  cobalto.
Foram  identificados  46  trabalhadores  com  contato  direto  com  as  ligas  metálicas,  o  restante
mantinha contato maior com resinas, cerâmica, gesso, cera e porcelana, realizando processos de
polimento, escultura, ortodontia, enceramento, acrilização, serviço de office-boy e secretariado.
Alguns dos sintomas relatados pelos trabalhadores podem estar relacionados a intoxicação por
metais,  porém apenas  4  trabalhadores  relacionaram  diretamente  com o  emprego  de  metais.
Através  da  observação  da  conduta  dos  profissionais  entrevistados  pudemos  verificar  a
necessidade de uma reavaliação das atitudes dos profissionais  no que se refere aos riscos à
saúde. Também foi  observada a necessidade de inclusão de temas de saúde no trabalho na
formação dos profissionais, e melhores informações para os que já estão trabalhando. 
Conclusão: No presente estudo, observamos que o nível de conhecimento desses trabalhadores
acerca da toxidade dos produtos por eles manipulados diariamente, principalmente os metais, se
mostrou insuficiente, havendo, assim, a necessidade de medidas educativas direcionadas para
este grupo de profissionais. Considerando os riscos observados e a conduta dos profissionais
diante  deles,  pode-se  concluir  que  há  necessidade  de  capacitação  constante,  visando  a
promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde.  Os  riscos  precisam  ser  adequadamente
reconhecidos e investigados, de modo que informações obtidas possibilitem elaborações de meios
e estratégias de prevenção para os que já estão em atividade e para a formação dos futuros
profissionais.

Agradecimentos: À Fundação Araucária/UEM pelas bolsas AFIS aos quatro primeiros autores.



MONITORAMENTO DA FARMACODEPENDÊNCIA EM UMA COMUNIDADE TERAPÊUTICA
DO NOROESTE DO PARANÁ

Silva F.P.1; Ranghetti I.M.K.1; Vieira A.C.1; Bando E2.; Oliveira M.L.F.3; Froemming E.O.2; Mossini
S.A.G.2; Nishiyama P.2

1 Curso de Farmácia, Universidade Estadual de Maringá; 2 Laboratório de Toxicologia,
Departamento de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Estadual de Maringá; 3Centro de
Controle de Intoxicações de Maringá, Hospital Universitário Regional de Maringá. Maringá –

Paraná.

Introdução: O uso abusivo de substâncias psicoativas leva a complicações clínicas, psicológicas
e sociais, onde o usuário apresenta dificuldades para reconhecer seus deveres, limites, regras,
códigos e leis que regem a convivência social. Movidos pela busca quase única do próprio prazer,
acabam transgredindo, chantageando ou envolvendo-se em situações de violência. A ênfase no
aspecto sadio do dependente, bem como a reflexão sobre hábitos, atitudes e sentimentos podem
auxiliar o usuário a construir um novo plano de vida, sem a presença da droga. Nesse aspecto do
manejo, reside a grande contribuição dos profissionais, programas e/ou serviços implantados em
empresas, comunidades terapêuticas, etc.
Objetivo: relatar  o  monitoramento  da  farmacodependência  em  internos  de  uma  comunidade
terapêutica, localizada na região noroeste do Paraná.
Materiais e Métodos: As atividades foram pactuadas e tiveram início no mês de maio de 2013.
Amostras  de  urina  foram  coletadas  semanalmente  para  a  triagem  de  maconha  e  cocaína.
Adicionalmente,  a  cada  quinzena  realizaram-se  palestras,  cujos  temas  são  de  interesse  dos
internos. Também foi aplicado um instrumento denominado teste de triagem do envolvimento com
álcool, tabaco e outras substâncias (ASSIST) desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde
(OMS).
Resultados e Discussão: Foram acompanhadas 13 pessoas no mês de maio e 14 em junho. No
total, o questionário ASSIST foi aplicado em 14 internos. Os dados revelaram que as principais
drogas consumidas na vida foram o alcool e o tabaco – utilizadas por 92,9% dos internos, e tanto
a maconha como a cocaína/crack foram utilizadas por 78,6% dos internos. As análises realizadas
para o acompanhamento do farmacodependência, indicaram positividade no uso de drogas em
três internos (23,1%) no mês de maio e em oito internos (57,1%) no mês de junho. Nas palestras,
solicitadas pelos internos, foram abordados os seguintes temas: alcoolismo, tabaco, maconha,
cocaína e crack. 
Conclusão: O fato de se constatar o uso de drogas por algumas pessoas durante o período de
tratamento, embora a princípio se revele assustador, pode auxiliar e nortear os profissionais e a
direção desta comunidade terapêutica a estabelecerem medidas de maior segurança e controle
nos dias de visita e também para implantação de medidas para melhorar a efetividade para a
recuperação dos usuários de drogas.
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Introdução: A análise do citocromo P450 da família 1, subfamília A (CYP1A) em peixes tem sido 
utilizados para detectar a contaminação ambiental por substâncias tóxicas, como hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos (HPAs), estando o CYP1A envolvido na biotransformação destes 
compostos. O peixe Phalloceros caudimaculatus possui alta densidade populacional no Rio 
Grande do Sul e tem sido utilizado para estudos ambientais. Para a realização das análises de 
indução do gene, até então, é necessário à retirada de seus órgãos internos. Porém, acredita-se 
na possibilidade de que recém-nascidos do referido peixe possam apresentar indução de CYP1A, 
e poderia representar algumas vantagens em relação ao uso de indivíduos adultos para 
bioensaios toxicológicos. 
Objetivo: Avaliar a indução temporal do gene CYP1A em alevinos de Phalloceros caudimaculatus 
expostos ao composto ß-Naftoflavona (BNF). 
Materiais e Métodos: Alevinos com uma semana de vida foram divididos em grupo e expostos 
por 1, 2, 4, 8, 24, 48 e 96 horas à 1uM de BNF (n=10 alevinos) ou ao carreador DMSO (controle, 
n=10). Os animais foram sacrificados e conservados em RNA later, o RNA total foi extraído, e 
transcrito reversamente para cDNA. Foram realizadas análises em PCR em tempo real, utilizando 
iniciadores específicos. Os valores de níveis de transcrição de CYP1A foram calculados utilizando 
o método de E-deltaCt e beta-actina como normalizador. Para comparação da análise de expressão 
gênica, foi utilizado o teste Tukey-HSD. 
Resultados e Discussão: Foi possível constatar que a expressão de CYP1A nos controles dos 
diferentes tempos experimentais foram semelhantes. A exposição à 1 µM de BNF causou uma 
indução significativa do gene CYP1A em todos os tempos de exposição testados, em relação ao 
grupo controle (p<0,05), com valores de até 50 vezes de indução. O pico de indução encontrou-se 
entre 4 e 8 horas de exposição ao HPA. A queda na indução de CYP1A após estes tempos de 
exposição pode estar associado à capacidade do alevino em sintetizar a proteína CYP1A 
detoxificante de BNF. Ainda foi possível relacionar com o fato de o animal ter sido utilizado por 
inteiro para a realização da análise e não apenas um órgão, o que pode acarretar com que vários 
órgãos tenham uma alta indução simultânea em determinado tempo e em outro não. O uso de 
alevinos em bioensaios toxicológicos pode representar vantagens em relação aos indivíduos 
adultos. 
Conclusão: Este é o primeiro estudo a demonstrar que alevinos recém-nascidos de P. 
caudimaculatus são capazes de induzir CYP1A quando exposto à HPA. Pode-se ressaltar 
também, que a indução já ocorre a partir da primeira hora de exposição. 
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Introdução: Uncaria tomentosa (UT) is a medicinal plant 
employed worldwide for its anti-inflammatory and 
immunomodulatory activities.  
Objetivo: The purpose of the present studies was to verify if 
UT could promote toxic and/or immunotoxic effects in rats 
following exposure for 90 days.  
Materiais e Métodos: Forty male rats were orally treated with 
15, 75 or 150mg/kg of UT. At the end, the rats were sacrificed 
for evaluations of the biochemistry, haematology, 
histopathology, status of the lymphoid and non-lymphoid 
organs.  
Resultados e Discussão: The results revealed an increase in 
the levels of ALT in the animals treated with 75mg/kg and a 
reduction in the glycaemic levels of rats treated with 75 and 
150mg/kg of UT. Histology revealed hepatocyte alterations. 
Despite the mild centrilobular hepatic vacuolation and the ALT 
level change, these data alone are suggestive of a hepatic 
adverse effect of UT following long-term treatment. Moreover, 
UT promoted a reduction in blood glucose levels of the rats.  
Conclusão: This effect could present an important risk for 
diabetic humans, who are susceptible to the development of 
hypoglycaemia and who might use UT for purposes other than 
anti-diabetes. In closing, these studies demonstrated that, 
while UT has no immunotoxic effect, long-term UT treatment at 
high doses can promote hepatotoxicity and hypoglycaemia. 
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Resumo:   
Introdução:  A quimioterapia neoadjuvante do câncer de mama visa à redução da 
extensão tumoral e da área cirúrgica, favorecendo a conservação da mama e a 
sobrevida pós-mastectomia. O grau de resposta patológica, baseado no tamanho do 
tumor residual e no grau de acometimento linfonodal após ressecção tumoral, tem sido 
proposto como desfecho primário da eficácia antineoplásica, auxiliando a identificação 
de causas de falha terapêutica. Objetivo:  Avaliar o impacto de fatores clínico-
patológicos sobre o grau de resposta à quimioterapia neoadjuvante do câncer de 
mama. Métodos:  Uma coorte de mulheres com câncer de mama unilateral não-
metastático, submetidas à quimioterapia neoadjuvante com doxorrubicina e docetaxel, 
foi avaliada quanto ao grau de resposta patológica. Resultados e Discussão:  Foram 
avaliadas 227 pacientes com desfecho clínico definido após tratamento quimioterápico 
neoadjuvante, dentre as quais 4,8% tiveram resposta patológica completa (ausência 
de remanescentes tumorais na mama e nos linfonodos axilares) e 5,7% apresentaram 
progressão de doença.  As variáveis associadas a maior risco de falha terapêutica 
foram: comprometimento linfonodal em qualquer grau (OR = 15,25; IC95% = 2,11 - 
110,01) e positividade para receptor de estrogênio (OR = 14,62; IC95% = 3,05 - 
70,01). Como conseqüência, houve melhor perfil de resposta para pacientes com 
tumores do subtipo molecular HER2 (OR = 0,04; IC95% = 0,00 - 0,40) ou triplo-
negativo (OR = 0,08; IC95% = 0,00 - 0,60) em comparação ao tipo luminal A. 
Conclusão:  A resposta tumoral à quimioterapia neoadjuvante não foi afetada por 
comorbidades sistêmicas, mas é influenciada pela expressão de receptores de 
estrogênio.  
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Introdução: O formaldeído (FA) é uma substância de ampla utilização industrial, 

especialmente na fabricação de resinas que são utilizadas na indústria moveleira. Além de 

ser irritante às vias aéreas, o FA é um carcinógeno humano reconhecido, de ação dose-

dependente. O FA é rapidamente absorvido, sendo metabolizado à formato no local de 

absorção. O objetivo deste trabalho foi validar uma metodologia para a quantificação 

urinária de ácido fórmico, empregando amostragem por headspace e análise por 

cromatografia a gás com detector de ionização em chama. Material e Métodos: O ácido 

fórmico foi derivatizado a formato de metila através da adição de 2 mL de amostra, 

juntamente com 500 µL de H2SO4 e 100 µL de metanol, em um frasco de headspace 

contendo 100 µL da solução de padrão interno (acetonitrila 2 mg/mL), seguido de 

incubação a 50ºC por 10 min. Após, foi injetado 1 mL do headspace em uma coluna DB-

WAX com 30 m de comprimento, diâmetro interno de 0,25 mm e revestimente interno de 

0,25 µm. A vazão do gás de arraste (hélio) foi mantida constante a 1 mL min
-1

. O injetor 

foi mantido a 220 ºC.  A temperatura do detector foi de 250ºC. O programa de 

temperatura do forno foi a seguinte: temperatura inicial de 30 ºC por 6 min, seguido de 

rampa de 35 ºC/min até temperatura final de 135ºC. A linearidade foi avaliada nas 

concentrações 2, 4, 8, 12, 16, 20 mg/L, em sextuplicata. A precisão e a exatidão foram 

avaliadas nas concentrações 3 (CQB), 10 (CQM) e 18 mg/L (CQA), analisadas em 

triplicata em 5 dias diferentes. A estabilidade foi avaliada em temperatura ambiente, 

refrigeração (4 ºC) e congelamento (-20 ºC), através da análise das amostras durante 13 

dias nestas condições. Resultados: O formato de metila e o padrão interno apresentaram 

tempos de retenção de 3,05 e 7,44 min, respectivamente. Considerando a 

heteroscedasticidade dos dados de calibração, foi empregado um modelo de regressão 

com 1/x como fator de ponderação. As curvas de calibração apresentaram linearidade 

adequada, com r
 
superior

 
a 0,995. A exatidão foi 101,01 a 102,71%. A precisão intra-dias 

apresentou valores entre 2,33 a 4,76 % e a precisão entre-dias entre 2,72 a 6,04%. As 

concentrações de formaldeído foram estáveis durante 13 dias nas diferentes condições 

avaliadas, apresentando exatidão na faixa de 87,6 a 111,7%.  Discussão e Conclusão: Um 

método simples, rápido e facilmente automatizável para a determinação de ácido fórmico 

em urina empregando amostragem por headspace e CG-DIC foi validado, apresentando 

desempenho analítico adequado para o monitoramento da exposição ocupacional ao 

formaldeído.  
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Introdução: Os inseticidas são amplamente utilizados na agricultura para o controle de pragas, 
com a finalidade de reduzir as perdas de produção. São relatados inúmeros casos de intoxicação, 
principalmente por organofosforados e carbamatos, que atuam no organismo inibindo a enzima 
acetilcolinesterase (AChE), provocando o acúmulo de acetil colina nas fendas sinápticas, desta 
forma, poderá haver uma hiperestimulação dos receptores muscarínicos e nicotínicos (receptores 
colinérgicos), desencadeando uma variedade de sinais e sintomas que caracterizarão a “síndrome 
colinérgica”. Para avaliar e prevenir possíveis casos de intoxicação é recomendado um 
monitoramento dos trabalhadores através da dosagem de AChE no sangue. 
Objetivo: Aplicar um questionário e realizar a determinação da enzima colinesterase plasmática 
em um grupo de agricultores.   
Materiais e métodos: O estudo foi realizado em agricultores do sexo masculino, com idade  
mínima de 24 anos e a máxima de 58 anos, totalizando 15 agricultores, que possuíam contato 
direto com agrotóxicos, de no mínimo 10 anos que atuavam no cultivo de soja no município de 
Boa Vista do Cadeado - RS.  A dosagem da enzima ACHe foi realizada no período de baixo uso 
de agrotóxicos. Para a avaliação de possíveis intoxicações aplicou-se um questionário coletando 
dados sobre exposição ocupacional aos agrotóxicos, e coleta de amostras biológicas (sangue) 
para análise de colinesterase sérica. Os participantes assinaram o Termo de consentimento livre e 
esclarecido (TCLE), onde constavam os esclarecimentos sobre o projeto e ainda o termo de 
Confidenciabilidade. Os dados do presente trabalho foram analisados utilizando um estudo 
transversal observacional descritivo (média, desvio padrão, percentuais, máximos e mínimos). O 
presente projeto de pesquisa foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos Universidade de Cruz Alta, sob o número 041.09. 
Resultados e discussão: Verificou-se que 93,33% dos agricultores apresentaram algum sintoma 
característico da exposição por agrotóxicos, porém os níveis da enzima AChe plasmática estavam 
dentro dos valores normais (valores de referência entre 4620-11500 U/L), sendo que os valores 
médios da colinesterase encontrados foram de 7265,9 U/L, possivelmente isso se deve ao período 
em que foi realizada a pesquisa, onde os trabalhadores estavam fazendo baixo uso de 
agrotóxicos e os valores da enzima já poderiam ter normalizado. Outro fato que chama a atenção 
é o aparecimento de sintomas, onde  40% dos trabalhadores relataram apresentar alguns efeitos  
muscarínicos e/ou nicotínicos.  Isto se deve ao fato dos trabalhadores não utilizarem de forma 
adequada os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 
Conclusão: Concluí-se que o monitoramento de trabalhadores a aplicação de pesticidas se torna 
importante, visto que mesmo os valores da colinesterase encontrarem-se dentro dos parâmetros 
normais, verificou-se a presença de alguns sintomas clínicos da exposição a estes produtos. 
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Introdução: A indústria de couros brasileira é formada por empresas de pequeno e médio porte e 
de capital predominantemente nacional. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de 
couro e de calçados do mundo, sendo que o Estado do RS é um dos principais produtores. A 
industrialização de couros em curtumes demanda recursos materiais e serviços. As peles são 
submetidas a diversos tratamentos químicos, principalmente o uso de cromo usado em larga escala, 
porque confere estabilidade, flexibilidade e resistência ao couro. O cromo na sua forma hexavalente 
apresenta maior toxicidade devido a grande habilidade deste em penetrar nas células, e gerar 
radicais livres podendo ocasionar efeitos carcinogênicos. Desta forma, os trabalhadores desses 
curtumes podem estar expostos a diferentes formas de contaminantes, através da introdução por 
via pulmonar ou contato com a pele. 
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a exposição ocupacional ao cromo em uma indústria 
de curtume, verificando se os níveis deste metal estão dentro dos limites permitidos na legislação 
bem como identificar possíveis casos de lesões cutâneas ocasionadas pela exposição.   
Materiais e métodos: O estudo realizou-se em uma indústria de curtume, através da coleta de 
urina dos trabalhadores do sexo masculino, ao final da jornada de trabalho. Foi aplicado um 
questionário para avaliar a história clínica e ocupacional e o uso de Equipamentos de proteção 
individual (EPIs).  Após a coleta da urina as amostras foram enviadas ao laboratório para serem 
analisadas através do método de Espectrofotometria de Absorção Atômica. Os dados do presente 
trabalho foram analisados utilizando um estudo transversal observacional descritivo (média, desvio 
padrão, percentuais, máximos e mínimos). O presente projeto de pesquisa foi previamente 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos Universidade de Cruz Alta. 
Resultados e discussão: Verificou-se que os níveis de cromo na urina dos trabalhadores estão 
dentro dos valores normais permitidos pela legislação, foi constado que 100% dos trabalhadores 
utilizavam as EPIs (luva, máscara, macacão e botas), porém somente 50% dos operários usavam 
todos os equipamentos fornecidos. Foi verificado que 31,5% destes apresentaram irritações ou 
lesão na pele, enquanto que 68,7% não apresentaram sintoma algum. 
Conclusão: Apesar de não ter sido encontrado indícios de intoxicação através dos exames 
laboratoriais, foram relatadas irritações e lesão cutânea, mesmo entre aqueles que usam algum tipo 
de EPI. Portanto, com base nestas evidências torna-se necessário manter os treinamentos e 
conscientização dos funcionários sobre a toxicidade do cromo e também sobre o uso correto de 
EPIs, bem como uma monitorização frequente destes trabalhadores. Além disso, sugerem-se 
estudos adicionais para elucidar a real fonte causadora das lesões encontradas. 
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Introdução: O uso de plantas medicinais pela população mundial tem sido muito significativo nos 
últimos tempos. Dentro deste contexto, destaca-se o uso de Maytenus officinalis Mabb, uma 
planta pertencente à Família das Celastráceas, originária do Brasil, conhecida popularmente como 
espinheira santa. A Maytenus officinalis Mabb é utilizada popularmente para distúrbios do 
estômago e por possuir ação tônica, analgésica, anti-séptica, cicatrizante,  diurética,  laxativa, 
além de possuir propriedade ulcerogênica. Objetivo: Verificar a atividade anti-inflamatória do 
extrato etanólico de Maytenus officinalis Mabb sobre a inflamação induzida por óleo de Cróton na 
orelha de camundongos Swiss. Materiais e Métodos: Foram utilizados 18 camundongos machos 
Swiss, divididos em três grupos: induzido, induzido + dexametasona e induzido + extrato. O grupo 
induzido não recebeu nenhum tratamento; o grupo induzido + dexametasona, recebeu 
dexametasona 10mg/kg (droga de referência) via intraperitoneal e; o grupo induzido + extrato 
recebeu o extrato etanólico de Maytenus officinalis Mabb na dose de 500 mg/kg, via oral. Os 
animais dos diferentes grupos receberam a aplicação tópica de óleo de cróton, na orelha direita 
para a indução do edema. A indução do edema foi realizada 1 hora após o tratamento de cada 
grupo. Decorridas às 6 horas da indução, foi feita a eutanásia de todos os animais por Câmara de 
CO2 e foi realizada a coleta das orelhas direita e esquerda. Em seguida foi realizado o peso e 
medida da orelha para avaliação do edema e índice de inibição. Os resultados foram analisados 
através do teste ANOVA, onde p<0,05 foi utilizado como nível de significância.  Resultados e 
Discussões: O peso da orelha do grupo induzido + extrato e do grupo induzido + dexametasona 
apresentaram uma redução significativa no peso quando comparado ao grupo induzido, 
mostrando eficácia do extrato testado na redução do edema. O índice de inibição de edema foi 
maior no grupo induzido + extrato em relação ao grupo induzido + dexametasona e induzido, 
mostrando efeito anti-inflamatório do extrato da Maytenus officinalis Mabb. Essa resposta anti-
inflamatória do extrato pode estar associada aos constituintes químicos como taninos e 
flavonoides da planta, conforme já visto em outros estudos de ação antiulcerogênica e efeito 
antiespasmódico. Quanto à medida do edema de orelha, foi verificada uma redução significativa 
do edema do grupo induzido + dexametasona em relação ao grupo induzido + extrato e grupo 
induzido, sendo que o extrato mostra uma redução na medida mas não tão eficaz quanto à droga 
de referência. Conclusão: Pode-se concluir que a administração oral aguda do extrato etanólico 
de Maytenus officinalis Mabb na dose de 500 mg/kg propiciou redução do edema, mostrando 
efeito anti-inflamatório. 
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Introdução: A Ruta graveolens L. (arruda) é um membro da família Rutaceae, utilizada 
popularmente no tratamento de desordens menstruais, inflamações de pele, dor de ouvido, febre, 
câimbras, doença hepáticas, verminose e abortivo. A arruda possui efeitos cientificamente 
comprovados, sendo esses antimicrobiano, citotóxico, herbicida, anti-inflamatório, contraceptiva, 
anti-helmíntica, febrífuga, emenagoga, abortiva, além de propriedades hipotensoras. Objetivo: 
Avaliar a toxicidade hepática e renal do óleo essencial e do extrato hidroalcoólico de Ruta 
graveolens L. na dose de 200mg/kg em camundongos machos e fêmeas por meio de análise 
histológica. Materiais e Métodos: A avaliação toxicológica seguirá o Guia para Realização de 
Estudos de Toxicidade Pré-clínica de Fitoterápicos - Resolução n. 90 da ANVISA (BRASIL, 2004), 
sendo que todos os protocolos utilizados neste experimento foram aprovados pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da URI Campus de Erechim. Foram utilizados 48 camundongos Swiss, sendo 
24 machos e 24 fêmeas. Estes foram divididos em três grupos com 16 animais cada (8 fêmeas e 8 
machos/grupo) a seguir: grupo CLT,onde foi administrado  o veículo; grupo EH, em que foi 
administrado o extrato hidroalcoólico de Ruta graveolens L. na dose de 200mg/kg/dia; e o grupo 
OE que recebeu óleo essencial de Ruta graveolens L. na dose de 200mg/kg/dia. Os animais dos 
diferentes grupos receberam o veiculo, extrato ou óleo essencial por sonda gástrica num período 
de 14 dias consecutivos, 1x/dia. No 15º dia de exposição, os animais foram eutanasiados com 
Zoletil 50® para a realização da laparotomia com coleta do fígado e rins. Os órgãos foram imersos 
imediatamente em formol tamponado 10% para posterior processamento e inclusão em parafina. 
As lâminas histológicas foram coradas em Hematoxilina/Eosina para análise histológica em 
microscópio de luz. Os dados foram analisados pelo teste paramétrico do ANOVA.  Resultados e 
Discussões: Avaliando os parâmetros histológicos renais e hepáticos dos animais machos e 
fêmeas tratados com o óleo essencial de Ruta graveolens L., não foram encontradas alterações 
significativas, o que demonstra ausência de danos causados pelo óleo essencial na dose de 
200mg/kg nos tecidos renal e hepático. Entretanto, o tratamento com EH de arruda altera o tecido 
renal aumentado o espaço de filtração quando comparado ao grupo controle em machos. 
Conclusão: Esses resultados sugerem que o OE na dose de 200 mg/kg não causa toxicidade 
subcrônica hepática e renal em camundongos machos e fêmeas, contudo, deve se considerar que 
o EH de Ruta graveolens L. na dose de 200 mg/kg, induz a  indícios de toxicidade subcrônica em 
camundongos machos. 
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Introdução: Os setores de Saúde e Educação possuem uma forte relação no campo das políticas 
públicas, baseando-se na universalização de direitos. Alguns temas como tabagismo, uso de 
drogas, automedicação e intoxicação, conhecidos por produzir efeitos negativos sobre a saúde, 
devem ser abordados no ambiente escolar, com o intuito de promover a difusão de 
comportamentos preventivos. Dentre os temas supracitados, merecem destaque a prevenção das 
intoxicações, visto que constituem um sério problema de saúde pública na infância e 
adolescência. 
Objetivo: Relatar proposta de oficinas para sensibilização de alunos do ensino médio quanto a 
prevenção de intoxicações e formação de multiplicadores. 
Materiais e Métodos: Será apresentado relato de projeto de extensão universitária Centro de 
Controle de Intoxicações: Proposta de Prevenção das Intoxicações para Alunos do Ensino Médio. 
Os dados foram coletados do relatório anual do projeto e do caderno de temas.  
Resultados e Discussão: A infância e adolescência são fases decisivas na construção de 
hábitos e atitudes. Neste período, pode-se desenvolver um trabalho sistematizado e contínuo que 
promova a este grupo comportamentos favoráveis à saúde. A escola por sua vez é vista como a 
principal mediadora desse processo, tendo como missão primordial desenvolver metodologias de 
ensino-aprendizagem juntamente com outros espaços sociais, dessa maneira ela cumpre papel 
decisivo na formação dos estudantes, tornando-se lócus para ações de promoção da saúde para 
crianças, adolescentes e jovens adultos.As atividades serão desenvolvidas por meio de cinco 
Oficinas de Prevenção de Intoxicações, com os temas: Acidentes e intoxicações: contextualizando 
o problema; Prevenção de intoxicações infantis por medicamentos; Prevenção de intoxicações 
infantis por domissanitários; Prevenção de intoxicações infantis por plantas e Prevenção de 
queimaduras com enfoque em queimaduras químicas. As oficinas envolverão acadêmicos de 
graduação e pós-graduação em Enfermagem da Universidade Estadual de Maringá (UEM), 
vinculados ao Centro de Controle de Intoxicações do Hospital Universitário Regional de Maringá e 
alunos do Colégio de Aplicação Pedagógica da UEM, serão desenvolvidas através de exposição 
dialogada, realização de teatros e atividades de dispersão. Cada oficina terá carga horária total de 
04h/aula, com aplicação de pré e pós-teste aos alunos, com a finalidade de avaliar o ganho de 
conhecimento que estes adquiriram. Como recursos serão utilizados multimídia e atividades 
impressas. 
Conclusão: Espera-se criar um ambiente que proporcione o debate dos temas ministrados, onde 
o aluno possa sanar suas dúvidas e adquirir novos conhecimentos visando principalmente à 
prevenção das intoxicações. Pretende-se que estes alunos tornem-se disseminadores do 
conhecimento adquirido, realizando práticas seguras e transmitindo-as aos seus familiares, 
amigos e à comunidade na qual estão inseridos. 
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Introdução: No Brasil, nas ultimas décadas houve um aumento significativo no consumo de 
agrotóxicos, com destaque para o herbicida glifosato. No entanto, apesar da larga utilização e dos 
riscos à saúde descritos na literatura científica, são escassos os estudos em territórios de 
agricultura familiar. 
Objetivo: Analisar aspectos clínicos e epidemiológicos de intoxicações por herbicida glifosato, 
notificadas a um centro de informação e assistência toxicológica (CIAT). 
Materiais e Métodos: Estudo transversal e descritivo, com dados coletados de fichas 
epidemiológicas de Ocorrência Toxicológica de um CIAT do Noroeste do Paraná, correspondentes 
ao triênio 2010 a 2012, digitados e processados no programa Epi Info® (versão 3.5.3). 
Resultados e Discussão: Foram notificados 73 casos de intoxicação envolvendo o herbicida 
glifosato, com aumento anual do número de casos, que variou de 20 (27,4%) em 2010 a 31 
(42,5%) em 2012. A maioria envolveu homens (67,1%), com idade entre 20 e 59 anos (74,0%), 
com perfil semelhante ao o encontrado na literatura para exposição e intoxicações envolvendo 
agrotóxicos. Em relação à circunstância da intoxicação, 23 casos (31,5%) foram acidentais, 37 
(50,7%) tentativas de suicido e 13 (17,8%) ocupacionais. O elevado percentual de tentativas de 
suicídio com agrotóxicos associa-se ao fácil acesso e à crença da alta toxicidade dos mesmos, o 
que é de conhecimento da população; os casos acidentais ocorrem, em sua maioria, com crianças 
devido ao armazenamento inadequado desses produtos; já os acidentes ocupacionais podem ser 
atribuídos à economia fortemente agrícola da região, associado à ausência de uso de 
equipamento de proteção individual. Dez pacientes (13,7%) foram registrados como 
assintomáticos e, naqueles sintomáticos, predominaram alterações no sistema digestório (61,9%), 
nervoso central/periférico (57,1%) e cardiocirculatório (23,8%), sendo que a maioria teve dois ou 
mais sistemas afetados. Em 44 casos (60,3%) houve necessidade de internação hospitalar, sendo 
que 27,3% necessitaram de dois a três dias de internação e 11,4% cinco dias ou mais. Um dos 
pacientes evoluiu a óbito, cuja circunstância foi a tentativa de suicídio. A internação hospitalar 
nesses casos é considerada um critério de gravidade e mostra que são onerosos os custos para o 
sistema de saúde decorrentes desses eventos. 
Conclusão: Os aspectos clínicos e epidemiológicos encontrados fornecem subsídios para 
elaboração de medidas de prevenção e controle do uso de herbicidas glifosato, visando diminuir o 
número desse tipo de intoxicação no estado do Paraná. 
 
 
 
 
 
 
Agradecimentos: À CAPES, pela concessão da bolsa de mestrado. 



GLUTATHIONE S-TRANSFERASE  CONTRIBUTION AND POSSIBLE INVOLMENT OF 
CYP450 ENZYMES  IN THE METABOLIZATION OF THE DISPERSE RED 1 DYE IN DAPHNIA 

SIMILIS 
 

Tsai H.Y.1; Dafre A.L.2; Umbuzeiro G.A.1; Franciscon, E.1 

 

1 Laboratory of Ecotoxicology and Environmental Microbiology, Technlogy Faculty, Campinas 
State University-UNICAMP, Limeira, São Paulo; 2 Laboratory of Cell Defenses, Department of 

Biochemistry, Federal University of Santa Catarina -UFSC, Florianópolis, Santa Catarina. 

 
Introduction: Azo dyes are used in textile activities and can reach the aquatic environment 
through the discharge of industrial wastewaters.  Disperse Red 1 (DR1), a common used dye, is 
highly toxic to aquatic organisms, especially for Daphnia, a microcrustacean used in 
ecotoxicological studies. These compounds are highly hydrophobic and, when absorbed by living 
organisms, known to be metabolized by phase I and phase II enzymes in bacteria and human cells. 
CYP and glutathione S-transferase (GST) are important enzymes of phase I and II, respectively, 
and are known to be expressed in Daphnia, but no information about DR1 metabolic pathways in 
microcrustacea is available in the literature. 
Objective: The aim of this study was to verify whether the enzymes CYP and GST are involved in 
the metabolization of Disperse Red 1 in Daphnia similis.  
Materials and Methods: The determination of glutathione S-transferase (GST) was performed 
with 50 organisms Daphnia similis juvenile (7 days old) exposed for 48 h to two sub lethal 
concentration of DR1 (0.2 and 5 mg.L-1). The SKF525A, a known CYP450 enzymatic inhibitor was 
used in the concentration of 4 mg.L-1 to provide indirect evidence of the involvement of this group 
of enzymes in the metabolization of the dye. GST activity was determined in the whole organism 
cell-free extracts using the method described by Habig et al. (1981) and standardized to protein 
content. DR1 was determined in the media by spectrophotometric analysis in the presence or 
absence of Daphnia similis and the amount adsorbed and/or absorbed calculated. Data was 
obtained in at least two independent experiments, using appropriate controls. 
Results and Discussion: The results showed that 50% of the dye was adsorbed and/or absorbed 
by the testing organisms. We observed a statistical significant increase in the GST activity in 
organisms exposed to both DR1 azo dye concentrations, as compared to untreated controls. When 
the CYP450 inhibitor (SKF 525-A) was added GST activity induction was no longer observed.  
Conclusions: Data strongly indicate GST, a phase II enzyme, is involved in the metabolization of 
the DR1 in Daphnia. Inhibition of CYP450, a phase I enzyme, prevented GST-activity induction, 
comprising an indirect evidence of its role in the biotransformation process. More studies are under 
way to confirm this hypothesis. 
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Introdução: Na região Amazônica envenenamentos em seres humanos por picada de 
serpentes do tipo Bothrops atrox é bastante comum. Há poucos estudos sobre essa espécie, 
mas, já se sabe que o seu veneno tem maior efeito local em comparação com outras serpentes 
do mesmo gênero, estando entre esses sintomas locais o edema, eritema, dor, isquemia, 
necrose e incoagubilidade sanguínea. O soro antiofídico é eficaz no combate dos sintomas 
sistêmicos, mais não é muito eficiente em reverter os efeitos e danos locais. No estado do Pará, 
a maioria das pessoas acidentadas por Bothrops provem de zonas de difícil acesso, onde 
podem demorar horas ou dias para conseguir chegar até o local mais próximo para iniciar o 
tratamento, alguns vêm a óbito e muitos outros obtêm as sequelas incapacitantes ocasionadas 
pela ação do veneno no tecido. Há muitas pesquisas sobre como neutralizar ou amenizar os 
efeitos locais, porém, os pesquisadores ainda não encontraram um tratamento eficaz para 
impedir o surgimento e como também, tratar eficazmente as lesões ocasionadas pela ação do 
veneno nos tecidos.  Há muito se houve falar do gás ozônio, mais muitos desconhecem suas 
propriedades germicidas, antiinflamatória e bioestimulante. Atualmente, a ozonioterapia tem 
sido usada como uma alternativa terapêutica no tratamento de muitas doenças agudas e 
crônicas. O ozônio é um potente oxidante e quando em contato com fluidos orgânicos acarreta 
na formação de moléculas reativas de oxigênio, que influenciam eventos bioquímicos do 
metabolismo celular, o que pode proporcionar efeitos antibacterianos e de reparação tecidual. 

Objetivo: Analisar os efeitos do azeite de oliva ozonizado como agente reparador e 
antiinflamatório, através da avaliação dos aspectos clínicos, histológicos e histometricos das 
lesões induzidas por envenenamento experimental de peçonha de Bothrops atrox. 
Materiais e Métodos: Neste trabalho foram utilizados os venenos de 02 serpentes adultas do 
gênero Bothrops atrox liofilizado e 18 ratos Wistar, machos, com peso entre 250-300g 
(CEUA:035/2011), divididos em três subgrupos com seis animais cada: grupo veneno (G1); 
grupo veneno e soro antiofídico (G2) e o grupo veneno, soro antiofídico e terapia tópica com 
azeite de oliva ozonizado (G3), após devidamente anestesiados (20mg/kg de Xilazina e 
80mg/kg de Cetamina via intraperitoneal) receberam na coxa esquerda injeção de 40µl via 
intradermica de veneno de Bothrops atrox. Os animais, de acordo com a ordem cronológica, 
foram sacrificados em 01, 07 e 14 dias, a partir da aplicação do veneno. As áreas de ulceração 
foram analisadas macroscopicamente e microscopicamente. Com os dados das analises 
microscópicas foi realizado o estudo estatístico (ANOVA, Tukey-Kramer) e a contagem de 
células inflamatórias mononucleares e fibroblastos. 
 Resultados e Discussão: Foi observado que o uso tópico de azeite de oliva ozonizado nas 
ulcerações necrosantes aumentou o número de fibroblastos e diminuiu o número de células 
inflamatórias mononucleares, favorecendo o processo de reparação tecidual. 
Conclusão: Foi evidenciado que a terapia com azeite de oliva ozonizado mostrou-se 
clinicamente uma maior uniformidade cicatricial do tecido lesado. 
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Introdução: A espécie de serpente de maior importância médica na Região Norte do Brasil é a 
Bothrops atrox, que é a responsável pelo maior número de acidentes ofídicos. Estudos indicam 
que o veneno dessa espécie possui maior efeito local, como reação inflamatória intensa, 
relevante ação hemorrágica, ação coagulante tipo trombina, apresentando, também, intensa 
atividade iniciadora de lesões locais e ação miotóxica deletéria sobre os tecidos provocando 
necrose. Existe uma variação entre os venenos de serpentes da mesma espécie em relação à 
toxidade e composição bioquímica conforme as regiões geográficas que habitam. Estudos 
sobre essa variação são importantes a fim de se estabelecer o grau de toxidade de cada 
espécie conforme sua região, a fim de estabelecer terapias mais eficazes no tratamento das 
lesões cutâneas provocadas pela ação do veneno.  

Objetivo: Estabelecer um protocolo experimental para evidenciar in vivo, os efeitos locais 
deletérios da ação do veneno de Bothrops atrox em ratos induzindo ulcerações cutâneas. 
Materiais e Métodos: Neste trabalho foram utilizados os venenos de 02 serpentes adultas do 
gênero Bothrops atrox liofilizado e 15 ratos Wistar, machos, com peso entre 250-300g (CEUA: 
035/2011), que após devidamente anestesiados (20 mg/kg de Xilazina e 80 mg/kg de Cetamina 
via intraperitoneal), receberam injeção via intradérmica de veneno de Bothrops atrox diluído em 
salina, três destes espécimes passaram por testes prévios de indução de ulceração. Foi 
realizada analise microscópica da lesão em 01 dia para visualização de necrose, a partir da 
aplicação do veneno. As áreas de ulceração foram analisadas macroscopicamente através do 
acompanhamento clínico diário e microscopicamente através de amostras do tecido epitelial da 
coxa esquerda. 
Resultados e Discussão: Os achados macroscópicos demonstraram sinais e sintomas locais 
clássicos de envenenamento por serpente Bothrops atrox. Os 12 animais que receberam 
veneno diluído evoluíram para ulceração com tecido necrosado, sem apresentar os sintomas 
sistêmicos graves que poderiam levá-los a morte. A microscopia de 01 dia mostrou a formação 
de extensa necrose e destruição da derme. 
Conclusão: Considera-se que este protocolo de indução de úlceras dermicas por veneno de 
Bothrops atrox é altamente relevante, uma vez que permite inferir o desenvolvimento de 
trabalhos futuros para conduzir experimentos que estabeleção novas terapias para a os efeitos 
teciduais locais. O protocolo proposto foi eficaz para o desenvolvimento de úlcera dermica em 
ratos. 
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Introdução: O uso de drogas de abuso por uma população implica, necessariamente, na 
excreção de parte da droga ou de seus metabólitos no esgoto bruto. Recentemente, uma nova 
ferramenta, baseada na determinação analítica destes resíduos no esgoto seguido de um retro-
cálculo, tem sido empregada para estimar o consumo de drogas por uma população-alvo. 
Estimativas sobre o consumo de cocaína no DF já foram realizadas com sucesso por meio da 
análise de amostras de esgoto bruto empregando cromatografia líquida de alta eficiência acoplada 
à espectrometria de massas em triplo quadrupolo (HPLC-MS/MS). O desafio, neste momento, é 
ampliar o rol de drogas investigadas buscando contemplar diferentes classes e origens. 
Objetivos: Desenvolver e otimizar parâmetros instrumentais e analíticos voltados à determinação 
de drogas de abuso e metabólitos em um cromatógrafo líquido de ultra eficiência (UPLC) acoplado 
à um espectrômetro MS/MS. Estão sendo investigadas substâncias canabinoides (carbóxi-THC, 
hidróxi-THC, canabinol, canabidiol), cocaínicas (cocaína, nor-cocaína, benzoilecgonina, nor-
benzoilecgonina, ecgonina, ecgonina-metilester, anidroecgonina, anidroecgonina-metilester) e 
anfetamínicas (MDEA, MBDB, MDMA, MDA, anfetamina e metanfetamina), além adulterantes 
associados ao uso da cocaína, como fenacetina e levamisol. 
Materiais e Métodos: Padrões analíticos e equipamentos foram cedidos pelo INC-PF. Parâmetros 
instrumentais baseados em MRM (multiple reaction monitoring) foram otimizados para 
determinação das 20 substâncias-alvo em um UPLC 1290 (Agilent) acoplado à um MS/MS 
API3200 (AB Sciex) empregando ionização por eletronebulização no modo positivo.  
Resultados e Discussão: Para cada analito, parâmetros MRM foram otimizados de maneira 
univariada observando-se a variação da intensidade do sinal. Para obtenção de transições 
precursor-produto voltadas à quantificação e confirmação dos analitos, utilizou-se o mesmo 
método, porém variando a energia de colisão e observando-se os três íon-produto de maior 
intensidade. A otimização do método cromatográfico baseou-se em testes empregando diferentes 
gradientes e fluxos para a fase móvel (água:metanol + ácido fórmico 0,01%), temperaturas da 
coluna cromatográfica e volumes de injeção. Observou-se boa separação cromatográfica para 
determinação simultânea dos analitos em um tempo total de análise de somente cinco minutos. 
Curvas analíticas foram construídas e utilizadas para obtenção de limites de detecção que 
variaram na faixa de µg/L.  
Conclusão: Foi possível otimizar parâmetros instrumentais para determinação de 20 analitos por 
UPLC-MS/MS em um tempo considerado adequado à aplicação da ferramenta proposta. Etapas 
futuras envolverão o estudo do efeito de matriz durante a extração e a quantificação das 
substâncias-alvo em amostras de esgoto. 
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Introdução: Crianças menores de dez anos são as maiores vítimas de intoxicação acidental, 
principalmente em ambiente domiciliar. Nos últimos oito anos foram registrados mais de 42.000 
exposições tóxicas neste grupo etário no estado, envolvendo principalmente medicamentos e 
saneantes.   Em um projeto que contou com a parceria da ANVISA e do GHC possibilitou o 
desenvolvimento de uma campanha de prevenção de acidentes tóxicos na infância por meio de 
visita orientada em uma casa modelo, que envolveu usuários do Hospital da Criança Conceição.  
Objetivo: Prevenir acidentes tóxicos na infância causados por medicamentos, e saneantes, por 
meio de uma visita orientada a uma casa modelo.  
Materiais e Métodos: Desenvolveu-se uma maquete em tamanho real (cerca de 4m2), de uma 
residência com sala, cozinha, quarto, banheiro e área externa. O processo educativo se deu por 
meio de visita orientada através da interação com crianças e pais/responsáveis, mimetizando o 
ambiente doméstico e orientando sobre a guarda correta de medicamentos, produtos de higiene, 
saneantes como detergente, desinfetante, sabão, além de inseticidas e raticidas. Ao final da visita 
os pais recebiam um folheto contendo orientações do manejo adequado e seguro dos produtos e 
as crianças recebiam material educativo com atividades lúdicas sobre prevenção de acidentes 
tóxicos.  
Resultados: Participaram da campanha 1.356 crianças e 1.226 adultos, usuários do Hospital 
Criança Conceição, que receberam orientações sobre a forma segura de armazenar produtos com 
potencial tóxico em ambiente domiciliar, assim como de se proteger de animais peçonhentos e 
evitar contato com plantas tóxicas. Para avaliar a eficácia da proposta, foram entrevistados 723 
adultos que foram questionados se a casa modelo representava sua realidade (92,0% afirmaram 
que refletia a realidade de seus domicílios) e se as informações foram úteis e compreensíveis. A 
quase totalidade dos entrevistados (99,9%) referiram que ao chegar em casa conseguiriam 
identificar lugares e produtos de risco apresentados durante a atividade interativa permitindo lidar 
de forma segura com potenciais agentes tóxicos em ambiente domiciliar e, consequentemente, 
vivenciar o processo educativo.  
Conclusão: A proposta de uma campanha de prevenção de acidentes tóxicos baseada em visita 
orientada permite a conscientização sobre os perigos de guarda desses produtos, sendo este, o 
primeiro passo para uma mudança de comportamento de risco. A eficácia desta atividade 
educativa se deve ao fato de viabilizar a vivência de situações reais, contribuindo assim, para a 
redução da incidência de acidentes tóxicos em crianças menores de dez anos.   
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Introdução: As práticas modernas de manejo na produção animal têm como uma das principais 
ferramentas a utilização de fármacos que podem ser utilizados para propósitos tratativos, 
profiláticos ou ainda como aditivos na ração com a finalidade de atuarem como promotores de 
crescimento. O uso indiscriminado dos antimicrobianos pode favorecer o aparecimento de 
bactérias resistentes, o que consiste em um problema de saúde pública sendo esta prática 
proibida por diferentes agencia gestoras de risco ao redor do mundo. A ração é uma matriz 
complexa o que implica em desafios técnicos para a sua análise e de extrema relevância para os 
propósitos de segurança dos alimentos já que representa uma das principais vias de introdução 
de contaminantes na cadeia produtiva.  
Objetivo: Este trabalho tem por objetivo avaliar a ocorrência de antimicrobianos de diferentes 
classes (sulfonamidas, tetraciclinas, fluorquinolonas e trimetoprima) no período de 2012 e 2013 
em rações para consumo animal. 
Materiais e Métodos: Os fármacos avaliados foram sulfadiazina, sulfametazina, sulfametoxazol, 
sulfaquinoxalina, sulfaclorpiridazina, enrofloxacino, ciprofloxacino, norfloxacino, oxitetraciclina, 
clortetraciclina, doxiciclina e trimetoprima. O monitoramento foi realizado de Janeiro/2012 até 
Julho/2013, considerando o total de amostras analisadas, o total de amostras positivas, bem como 
a identificação e quantificação das mesmas.  A metodologia utilizada foi cromatografia líquida 
acoplada à espectrometria de massas em tandem (LC-MS/MS).   
Resultados e Discussão: Foram analisadas um total de 503 amostras no período considerado no 
presente trabalho. Deste total, 38 amostras foram consideradas positivas (7,5 %). Das amostras 
positivas foram identificados oxitetraciclina em 13 (34,2%), doxiciclina em 14 (36,8%), 
clortetraciclina em uma (2,6 %), enrofloxacino em 2 (5,3 %), trimetoprima em 3 (7,9 %), 
sulfaquinoxalina em uma (2,6 %) , norfloxacino em 2 (5,3 %), sulfametoxazol em uma (2,6 %) e 
sulfametazina em uma (2,6 %). De acordo com os resultados apresentados o somatório da 
oxitetraciclina e doxiciclina correspondeu a 27 (71,0 %) das amostras positivas.  
Conclusão: O monitoramento de antimicrobianos em rações para alimentação animal é de 
grande importância como forma de controlar o uso não autorizado de compostos como também 
validar procedimentos implementados pelas empresas para limpeza e controle de carry-over em 
plantas produtoras entre diferentes lotes de produção.  É um ponto importante de controle já que 
atua em conjunto com os controles nos produtos ofertados aos consumidores através de 
programas de monitoramento como o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, 
permitindo um controle efetivo sobre desfechos como o aparecimento de cepas resistentes a 
antimicrobianos.  
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Introdução: A cromatografia a gás é uma técnica empregada para separação de substâncias 
volatilizáveis e termicamente estáveis baseando-se na diferença de distribuição destas entre uma 
fase estacionária e uma fase móvel. A confirmação da presença de drogas e metabolitos é 
geralmente alcançada por uma técnica cromatográfica acoplada à espectrometria de massa, 
sendo esta última de ampla aplicabilidade, tais como, determinação das estruturas de moléculas 
inorgânicas, orgânicas e biológicas, composição qualitativa e quantitativa de misturas complexas, 
determinação das razões isotópicas de átomos nas amostra, dentre outras aplicações. A 
determinação do perfil de impurezas em amostras de crack apreendidas é importante não apenas 
do ponto de vista toxicológico, mas também forense, já que tem o potencial de auxiliar na 
identificação das rotas de tráfico. 
Objetivos: Identificar interferentes presentes nas amostras, estabelecendo dessa forma o perfil de 
impurezas do crack apreendido pela Polícia Científica na cidade de João Pessoa, PB, utilizando-
se para tanto a técnica de cromatografia a gás acoplada ao espectrômetro de massas. 
Materiais e Métodos: O presente trabalho utilizou-se de um método baseado na cromatografia a 
gás acoplada a espectrometria de massas(GC/MS) para determinação do perfil de impurezas de 
47 amostras de cocaína na forma de Crack apreendidas pela Polícia Científica do estado da 
Paraíba. As amostras de crack foram pesadas, diluídas em diclorometano obtendo concentrações 
de 1 mg/mL para cada amostra, e em seguida 1 μl de cada solução foi diretamente injetado no 
GC/MS.  
Resultados e Discussão: Os resultados obtidos do perfil de impurezas na biblioteca WSL11.L 
considerou graus de similaridade iguais ou superiores a 95%. A biblioteca WSL11.L permitiu a 
identificação de cocaína nas 47 (100%) amostras. As impurezas predominantes foram o fármaco 
fenacetina (46,8%) e o alcalóide tropacocaína (17,0%). As demais impurezas identificadas, tais 
como, benzosulfonamida, cafeína, lidocaína, tetramisol, aminopirina, benzocaína e levamisol 
estavam presentes em 2,1% das amostras.  
Conclusão: A metodologia aplicada mostrou-se eficiente quanto a identificação de impurezas, 
que incluíram fármacos, produtos de degradação e componentes naturais da Erythroxylum spp. 
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Introdução: – Índigo carmim é um dos corantes mais antigos e importantes, usado na indústria 
têxtil principalmente no tingimento. Cerca de 20 mil ton / ano são produzidos no mundo. A 
indústria têxtil produz efluentes que podem ser tóxicos, já que 5-20% do corante é desperdiçado 
na etapa de tingimento, sendo que a maior parte dos efluentes não recebem nenhum tratamento. 
O índigo é considerado tóxico para seres humanos e há poucos estudos ecotoxicológicos, sendo 
este trabalho o primeiro com minhocas, abordando a exposição ao índigo e aos produtos de 
fotodegradação por processo oxidativo avançado (TiO2). 
Objetivo: Expandir o conhecimento dos efeitos ecotoxicológicos do índigo e seus foto produtos, 
através de parâmetros como teste de contato, de fuga e viabilidade celular para Eisenia andrei. 
Materiais e Métodos: Os foto produtos do índigo foram previamente preparados conforme 
Saggioro1 em diferentes tempos de irradiação. Em seguida, minhocas adultas, da espécie Eisenia 
andrei, 2 meses de idade, clitelo bem desenvolvido e peso individual em torno de 300-600 mg 
foram submetidas ao índigo e à mistura de seus foto produtos em 2 abordagens experimentais. O 
teste de contato contou com 16 diferentes níveis de concentração de índigo (0,5 μg.cm-2 -166, 67 
μg.cm-2) e 15 réplicas (uma por frasco), por tratamento, em períodos de 24h e 48h. Após 
exposição, os organismos vivos foram submetidos a extrusão de coelomócitos para determinação 
da densidade e viabilidade celular. O teste de fuga, 3 replicatas (10 minhocas / replicata), 
empregou 200g de solo em cada seção, controle ou contaminados (50, 250, 500 e 1000 mg.kg-1). 
Resultados e Discussão: Os diversos testes realizados tanto para o corante índigo carmim como 
seu produto de fotodegradação mostram números insuficientes de mortes para a estimativa de LC 
50. Este estudo demonstra que a estimativa de LC 50 está acima de 166,67 µg.cm-2. Entre os 
tratamentos com índigo não foi observada diferença significativa quanto a densidade e viabilidade 
celular. Na exposição aos foto produtos os valores de viabilidade, todos superiores a 80%, não 
apresentaram diferença significativa. No entanto a densidade celular apresentou redução com 
aumento da concentração. O resultado do teste de fuga foi análogo para os tratamentos com 
índigo e com seus foto produtos não demonstra tendência preferencial quanto ao solo controle ou 
contaminado nas concentrações testadas e não há variação significativa entre as diferentes 
concentrações. 
Conclusão: Em ambas as abordagens não se observa toxicidade aguda para o índigo. Para os 
foto produtos os testes não são conclusivos. 
Referências: 
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Introdução: O bisfenol A (BPA), monômero para a fabricação de resinas epóxi e de 
policarbonato, usado em embalagens para alimentos, é das substâncias produzidas em maior 
volume no mundo, com expectativa de exceder 6,3 milhões de toneladas até 2015. A toxicologia 
do BPA tem sido extensivamente investigada para mamíferos, com a preocupação de que o BPA 
possa atuar como desregulador endócrino, afetando negativamente o desenvolvimento físico, 
neurológico e comportamental. Até 2002 não havia disponibilidade de dados para toxicologia do 
BPA quanto a organismos terrestres, surgindo apenas em 2007 trabalhos com exposição de 
minhocas. Parâmetros de toxicidade aguda como LC50 para Eisenia andrei são desconhecidos 
até este trabalho. 
Objetivo: Expandir o conhecimento dos efeitos ecotoxicológicos do BPA, através de parâmetros 
como teste de contato, fuga, densidade e viabilidade celular para Eisenia andrei. 
Materiais e Métodos: Os organismos da espécie Eisenia andrei foram criados em laboratório, 
sendo utilizadas minhocas adultas, cerca de 2 meses de idade, com clitelo bem desenvolvido e 
peso individual em torno de 300-600 mg. O teste de contato contou com 4 diferentes níveis de 
concentração de solução aquosa de BPA (0,001 mg.cm-2 - 1 mg.cm-2) e 15 réplicas (uma por 
frasco), para cada tratamento e para o controle, por períodos de 24h e 48h. Após o tratamento, os 
organismos foram submetidos à coleta de coelomócitos por extrusão, para determinação da 
densidade e viabilidade celular. O teste de fuga, realizado em triplicata (10 minhocas / replicata), 
empregou 200g de solo em cada seção, controle ou contaminados (125, 250, 500 e 1000mg.kg-1). 
Resultados e Discussão: No teste de contato foi observada reação imediata das minhocas 
quando expostas às maiores concentrações de BPA, algumas chegando a extruir 
espontaneamente. Houve 100% de mortes para organismos expostos ao BPA por 24h nas 
concentrações de 0,1 e 1 mg.cm-2 enquanto 90% de mortes são alcançadas na concentração de 
0,01 mg.cm-2 na exposição por 48h. A estimativa de LC 50 é de 17,1µg.cm2 para Eisenia andrei 
exposta ao BPA por 24h e para exposição de 48h é de 2,5 µg.cm-2. Entre os tratamentos com 
BPA não foi observada diferença significativa quanto a viabilidade celular entre as minhocas 
controle e as expostas até 0,01 mg.cm-2. O resultado prévio do teste de fuga para o BPA 
demonstra que apenas para a concentração de 500 mg.kg-1mg houve tendência de fuga do solo 
contaminado para o controle, necessitando ser confirmado. 
Conclusão: O teste de toxicidade aguda do BPA foi suficiente para estimativa de LC50 nos 
diferentes tempos de amostragem. O teste de fuga não demonstrou tendência de atração ou 
repulsão. A viabilidade celular em 48h não demonstrou efeito tóxico até 0,01 mg.cm-2. 
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Introdução: O suicídio é um fenômeno complexo, multifatorial e que constitui um grave problema 
de saúde pública1. São muitos os fatores que podem ser associados ao suicídio, tais como: 
doenças afetivas, tentativas prévias e isolamento social, que somadas a variáveis demográficas e 
socioeconômicas, formam uma gama muito complexa de relações. Acrescentando-se ainda 
adição de drogas, eventos estressores e doenças terminais2.  
Objetivo: A partir de dados coletados nos arquivos do Instituto de Análises Forenses de Santa 
Catarina (IAF/SC), investigar o perfil dos suicidas e a relação entre o uso de substâncias 
psicotrópicas nestes casos, de janeiro a dezembro de 2011.  
Materiais e Métodos: Os dados relativos às vítimas de suicídios foram obtidos no IAF/SC, por 
meio dos arquivos do setor de Toxicologia Forense, no ano de 2011, bem como os resultados das 
análises realizadas no material biológico destas vítimas. Além destes resultados, que trazem a 
informação de qual o tipo de droga psicotrópica foi utilizada pela vítima, também foram analisados 
dados referentes ao sexo e idade das vítimas envolvidas. 
Resultados e Discussão: O total do número de casos de suicídio no período de janeiro a 
dezembro de 2011 registrados nos arquivos do IAF foi de 271 casos. A maior parte (79%) das 
pessoas envolvidas em suicídios é do sexo masculino. A real causa dessa diferença é 
amplamente discutida no meio científico. Embora as mulheres sejam propensas a tentar o suicídio 
mais vezes, chegando a valores proporcionais aos do suicídio consumado pelos homens, estes 
têm êxito mais frequente. Isto sugere que os homens têm uma intenção de morte mais forte e, 
assim, tendem a usar métodos mais letais. A análise das faixas etárias das vítimas de suicídios 
em Santa Catarina no período estudado revelou que a maioria das vítimas possui idade entre 25 a 
44 anos (39%). Foi detectada a presença de pelo menos um dos psicotrópicos pesquisados pelo 
IAF em 21,40 % das amostras relacionadas a suicídio. As drogas mais utilizadas e relacionadas a 
suicídios detectadas nestas vítimas no estado de SC são os benzodiazepínicos (25%) e a cocaína 
(25%). Quanto às demais drogas detectadas, encontram-se a maconha, os antidepressivos 
tricíclicos, os derivados barbitúricos e os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de 
serotonina. 
Conclusão: Os resultados obtidos corroboraram com os dados existentes na literatura nacional e 
internacional. Mesmo considerando-se que os números encontrados referentes aos casos de 
suicídios estejam subestimados, devido aos casos não-relatados ou não enviados ao IAF, a 
incidência de suicídios no estado de Santa Catarina continua alta e crescente.  
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Introdução: Atualmente  óleos  essenciais  têm sido utilizados  contra  uma ampla  variedade  de 
micro-organismos.  O  óleo  essencial  de  tomilho  (OET)  tem  demonstrado  efeito  inibidor  no 
crescimento de fungos deterioradores e patogênicos veiculados por alimentos. A cepa toxigênica 
A.  flavus  é  a  segunda  maior  causadora  de  aspergilose  invasiva,  além  de  ser  produtora  de 
aflatoxinas, que são classificadas pela agência internacional de pesquisa sobre o câncer (IARC) 
como grupo 1, hepatocarcinogênica em humanos.
Objetivo: Avaliar a atividade antifúngica do OET sobre o desenvolvimento micelial e viabilidade 
de esporos do fungo toxigênico A. flavus.
Materiais  e  Métodos:  O  A.  flavus (AF49),  obtido  do  banco  de  isolados  do  Laboratório  de 
Toxicologia da Universidade Estadual de Maringá (UEM), foi utilizado para os experimentos. A 
Concentração Inibitória  Mínima (CIM) e a Concentração Fungicida Mínima (CFM) foram feitas 
segundo a metodologia preconizada pelo NCCLS-M38-A com adaptações para microdiluição em 
caldo para fungos filamentosos. O fungo foi cultivado no meio Yeast Extract Sucrose (YES) com e 
sem o OET. A viabilidade foi calculada de acordo com a fórmula de Abbott: [(Gc-Gt)/Gc)]x100, 
onde Gc é a germinação no controle e Gt é a germinação do tratamento. A porcentagem de 
inibição  do  crescimento  micelial  foi  determinada  no  sétimo  dia,  sendo  obtida  pela  seguinte 
fórmula: Porcentagem de inibição micelial = [(Dc -Dt)/Dc]x100, onde Dc é o diâmetro médio de 
colônias  do controle  positivo,  sem tratamento,  e  Dt  é  o  diâmetro  médio  de colônias  para  os 
conjuntos de tratamentos.
Resultados e Discussão: A viabilidade dos esporos de A. flavus de acordo com a porcentagem 

de inibição da germinação foi 80% em 50 e 100 µg/ml; 85% em 150 µg/ml e inibição total em 200 

µg/ml. O OET reduziu o desenvolvimento micelial do fungo nas concentrações de 50, 100, 150 e 

200  µg/ml,  com  porcentagem  de  redução  de  15,3,  9,4,  40  e  95,9%,  respectivamente.  Os 
resultados demonstraram que o  A. flavus teve seu desenvolvimento micelial afetado a partir da 

concentração de 50 µg/ml de OET, e inibição total em 200 µg/ml.
Conclusão: O OET demonstrou ser uma importante alternativa para o controle do fungo A. flavus 
e,  portanto  apresentar  impacto  positivo  na  minimização  da  contaminação  de  aflatoxinas  nos 
alimentos.
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Introdução: Os pesticidas são substâncias destinadas a inibir o crescimento da biota, seus efeitos 
podem ser agudos ou crônicos dependendo do tempo de exposição, concentração no ambiente, 
modo de contato com o produto e tipo de degradação. Muitas substâncias são persistentes no 
meio ambiente, acumulam-se no solo e no sedimento de mananciais, sendo facilmente 
transportadas de suas fontes por longas distâncias. Acumulam-se ao longo da cadeia trófica, 
representando sério risco à saúde daqueles que se encontram no topo da cadeia alimentar. 
Objetivo: Assim, o objetivo deste trabalho é determinar a tolerância das bactérias Klebsiella 
oxytoca (Flügge,1886), Micrococcus luteus (Schroeter,1872) e Pseudomonas aeruginosa 
(Schroeter,1872) frente aos pesticidas Aldrin, DDT e Imazapic®. 
Materiais e Métodos: Para o experimento foi preparado pré-inóculos das respectivas bactérias, a 
partir de uma amostra estoque de colônias isoladas em meio de cultura e transferidas para 
erlenmeyers de 50 mL cada, contendo caldo BHI. Posteriormente foram incubados em estufa à 
32°C por 24 horas, em seguida foi feita uma solução dos pesticidas dissolvida em acetona, na 
concentração de 5 mg Lˉ1. Na sequência adicionou-se 5 mL das culturas em 12 erlenmeyers 
contendo 200 mL caldo de BHI. O crescimento bacteriano foi acompanhado pelas absorbâncias 
obtidas através da espectroscopia visível, num comprimento de onda 620 nm. Utilizou-se um 
controle abiótico em cada concentração como branco, durante o período de 7 dias. 
Resultados e Discussão: Entre as bactérias testadas quanto à tolerância frente a cada pesticida, 
destacou-se a K. oxytoca e P. aeruginosa, cujas quais tiveram um crescimento celular intenso 
durante as primeiras 72 horas e mantiveram-se constante ao longo dos 7 dias. Nota-se que, 
possivelmente, essas bactérias desenvolveram habilidades para sobreviver em ambientes 
contendo determinados compostos, as quais podem ter sobrevivido a estes contaminantes por 
apresentarem em sua estrutura algum gene que possa utilizar compostos orgânicos em seu 
metabolismo celular. Com relação ao Micrococcus luteus, esta apresentou pouco crescimento 
frente aos pesticidas. Durante as primeiras 48 horas de cultivo, não apresentou nenhum 
crescimento celular. A inibição pode ter sido provocada por diminuição do metabolismo 
bacteriano, como por exemplo, alteração do transporte de substrato do meio externo para o 
interno, prejudicando assim a reprodução celular. 
Conclusão: O devido trabalho mostrou que as bactérias toleraram os compostos tóxicos, 
utilizados no experimento, consequentemente, essa capacidade de sobrevivência pode estar 
relacionada à utilização desses compostos como fonte de carbono para seu metabolismo. 
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Introdução:  Apesar de outras pesquisas suportarem a efetividade do potencial terapêutico do 
óleo (ozonizado) ou extrato aquoso de sementes de girassol (H. annuus L.), como por exemplo, 
alívio dos sintomas asmáticos 6, efeitos de proteção gástrica 4,5, propriedades cicatrizantes 7, anti-
inflamatória 3,12,13 e anti-microbiana 4,7,8,11, um número limitado de investigações visando o 
conhecimento dos efeitos genotóxicos e mutagênicos tem sido observado até o presente 
momento. 2,9,10 
Objetivo:  Objetivando contribuir com as informações sobre o potencial genotóxico de fitoterápicos 
e alimentos, a presente pesquisa avaliou os efeitos mutagênicos de duas fontes de óleo e da 
tintura de sementes de H. annuus L. usando o ensaio do micronúcleo in vivo na medula óssea de 
camundongos. A ação da concentração máxima permitida do H. annuus L. (óleos e tintura) sobre 
os efeitos genotóxicos induzidos pelo DOX (cloridrato de doxorrubicina) também foi estudada. 
Material e Métodos:  Grupos experimentais foram avaliados após 24-48 h de tratamento com N-
Nitroso-N-ethylurea (NEU) e DOX (controles positivos), NaCl (controle negativo), uma tintura de 
girassol (THALS) e duas fontes de óleos de girassol (POHALS e FOHALS). Ensaios anti-
mutagênicos foram realizados usando a tintura e os óleos, separadamente, e em combinação com 
aqueles controles positivos. Os dados obtidos foram submetidos à análise da variância one-way 
(ANOVA). 14 
Resultados e Discussão:  A frequência de eritrócitos policromáticos micronucleados (MNPCEs) 
foi significativamente diferente (p < 0,05) entre (i) os tratamentos dos controles positivos e 
negativos, (ii) os controles positivos e os animais tratados com THALS e (iii) os animais tratados 
com THALS e THALS combinado com os controles positivos. Contudo, uma leve genotoxidade foi 
observada nos animais tratados com a combinação de THALS+DOX. Ambas as fontes de óleos 
(FOHALS e POHALS) revelaram resultados similares; nesses grupos, as frequências de MNPCEs 
foram similares àquelas observadas nos controles negativos. Diferenças estatisticamente 
significante também foram observadas entre os tratamentos dos óleos de girassol e suas 
combinações com os controles positivos. Um estudo genotóxico do azeite de girassol e azeite de 
girassol ozonizado usando o ensaio MN em camundongos (linhagem Cenp: NMRI) foi observado 
na literatura. A hipótese de que nenhum efeito clastogênico ocorre na medula óssea dos animais 
tratados com o óleo de girassol foi também demonstrada. 1 
Conclusão:  Não houve mutagenicidade em THALS, PHALS e FOHALS independentemente da 
dose (250-2,000 mg.Kg-1), tempo (exceto FOHALS) e sexo (exceto POHALS e FOHALS). Os 
efeitos moderadamente anti-mutagênicos de THALS sugerem um potencial mecanismo de 
proteção leve contra os efeitos genotóxicos induzidos por DOX. 
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Introdução: Os óleos essenciais são produtos naturais derivados de plantas que têm uma grande 
variedade na utilização farmacêutica, cosmética, perfumaria. Estima-se que cerca de 80% da 
população nos países em desenvolvimento depende da utilização de plantas medicinais para os 
cuidados de saúde primária. Óleos naturais de plantas (p.ex., óleo de sementes de Helianthus 
annuus Linné) podem apresentar potencial terapêutico, sendo necessária a realização de vários 
testes toxicológicos para o uso seguro. 
Objetivo:  Visando contribuir com as informações acerca do potencial genotóxico de fitoterápicos, 
a presente pesquisa avaliou o efeito genotóxico do óleo de sementes de H. annuus L. (girassol) 
empregando o teste de Salmonella/microsoma (testes de AMES). 
Material e Métodos: O teste de Ames foi realizado com base no protocolo de pré-incubação (30 
min), adicionando 100 µL de cultura bacteriana recém-cultivada e diferentes concentrações de 
óleos (10, 20, 50, 100 e 200 µL/placa) em tubos de ensaio. Um total de 500 µL de mistura S9 e 
500 µL de tampão fosfato foram adicionados aos sistemas de ativação metabólica e inativação 
metabólica, respectivamente, os quais foram mantidos a 37 °C por 30 min. Logo após a pré-
incubação, 2 mL de Top Agar foram adicionados aos tubos, agitados levemente, e transferidos 
para placas contendo Agar mínimo. As colônias revertentes HIS+ foram contadas após 72 h de 
incubação a 37 °C. Soluções de 2-aminoantraceno (2,5 µg/placa) e Nitroquinolina 4-N-óxido (0,5 
µg/placa) foram usadas como controles positivos nos sistemas de ativação metabólica e 
inativação metabólica, respectivamente, para as cepas de Salmonella typhimurium TA97a, TA98 e 
TA100, enquanto que a azida sódica (5 µg/placa) e o peróxido de hidrogênio (10 µg/placa) foram 
usados para as cepas TA1535 e TA102. Solução tampão fosfato 1:13 (500 µg/placa) foi usada 
como controle negativo para todas as cepas. 
Resultados e Discussão: Todos os resultados foram negativos, mas alguma toxicidade foi 
observada com TA98 com S9 e TA100 sem S9 nas doses mais elevadas. Alguns estudos 
demonstraram que a atividade genotóxica de óleos vegetais consumidos por humanos foram 
também testados pelo teste de recombinação e mutação somática de Drosophila. Óleos de 
girassol e de oliva de baixo grau forneceram resultados inconclusivos ou diagnósticos biológicos 
negativos e o óleo de oliva extra-virgem foi claramente não-genotóxico. 
Conclusão: Os dados obtidos sugerem ausência de genotoxicidade in vitro (i.e., ausência de 
mecanismos moleculares capazes de induzir mutações pontuais), sob as condições experimentais 
testadas, do óleo de sementes de H. annuus L. (girassol). Entretanto, condições de toxicidade 
celular podem ser observadas em concentrações mais elevadas desse óleo. 
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Introdução: A satisfação do usuário é uma avaliação pessoal, baseada em protótipos subjetivos 
de ordem cognitiva e afetiva.  O conhecimento do grau de satisfação contribui no direcionamento 
de ações que visam à melhoria dos serviços oferecidos e da relação entre usuários e profissionais 
de saúde. Nesta perspectiva, avaliar a satisfação de usuários de um serviço de informação e 
assistência toxicológica - CIAT, que foram assistidos remotamente, via telefone residencial, é uma 
iniciativa inovadora, visto a atualidade e potencialidade de serviços de telessaúde. Objetivo: 
Investigar a satisfação de usuários de um CIAT da região Noroeste do Paraná. Materiais e 
Métodos: Estudo exploratório-descritivo, realizado no Controle de Intoxicações do Hospital 
Universitário Regional de Maringá (CCI/HUM), com abordagem telefônica de usuários do período 
de janeiro a junho de 2013. Foi utilizado um roteiro de entrevista, com as seguintes questões: 
Como você avalia o atendimento recebido - ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Que nota você 
daria ao Serviço, de zero a 10? Que palavra definiria o atendimento que recebeu do CCI/HUM? 
Você recomendaria o serviço para parentes e amigos? Resultados e Discussão: Quarenta e um 
usuários telefonaram ao CCI/HUM de suas residências e 25 (61%) foram entrevistados. Sobre a 
avaliação do atendimento, 92% avaliaram o serviço como ótimo ou bom; 56% emitiram nota 10 e 
36% a nota 8-9, porém 4% emitiram notas 5-4 ao Serviço. Sobre a palavra definidora, 
predominaram as positivas - excepcional, atenciosos, pontual, satisfeito parcialmente, bom, 
excelente, perfeito, amor, satisfação, rápido, ótimo, atenção, prestatividade, eficiente, alívio, ajuda, 
útil, conforto; apenas uma pessoa aludiu o termo decepcionada e outra preferiu não se manifestar. 
Noventa e seis por cento dos entrevistados recomendaria o Serviço a parentes e amigos.  
Conclusão: De modo geral, o usuário apresenta alto grau de satisfação quanto ao serviço 
prestado pelo CCI/HUM, que representa um órgão confiável, resolutivo e útil à população.  
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Introdução: O desenvolvimento do sistema nervoso central representa um período de 
vulnerabilidade e várias substâncias podem causar neurotoxicidade nesta fase. 
Estudos em roedores mostram que esses efeitos são mais evidentes quando a 
exposição ocorre durante as duas primeiras semanas pós-natal, período caracterizado 
por um rápido crescimento encefálico e por processos como a mielinização. Assim, o 
objetivo desse trabalho foi avaliar a mielinização axonal no nervo óptico e os níveis 
proteicos em diferentes estágios da mielinização: Olig-1, marcador do estágio inicial e 
proteína básica de mielina (PBM), marcador da fase final.  
Materiais e Métodos: Camundongos BALB/c foram expostos a uma mistura de 
fumaça central (10%) e fumaça lateral (90%) do cigarro referência 3R4F (Universidade 
de Kentucky, EUA) a partir do 3º dia de vida (P3) até o 14° (P14) durante 2h/dia. Os 
animais (n=6) foram eutanasiados em P15 (infância), P35 (adolescência) e P65 
(adulto) e as análises da mielinização axonal foram realizadas por contagem das fibras 
mielinizadas observadas em microscopia eletrônica de transmissão. Para avaliar os 
níveis proteicos da Olig-1 e da PBM, as estruturas cerebelo, tronco encefálico, 
diencéfalo e telencéfalo foram separadas para realização de immunoblotting. 
Resultados: Camundongos expostos à fumaça do cigarro no início do período pós-
natal apresentaram diminuição estatisticamente significativa na porcentagem de fibras 
mielinizadas quando comparadas ao grupo controle apenas na infância (p<0,05). 
Como esperado, observamos aumento estatisticamente significativo na porcentagem 
de fibras mielinizadas em camundongos adultos, tanto controle quanto expostos à 
fumaça do cigarro, quando comparados à infância e adolescência. Além disso, animais 
expostos à fumaça do cigarro apresentaram aumento estatisticamente significativo de 
PBM (p<0,05) e diminuição estatisticamente significativa de Olig-1 (p<0,05) no 
cerebelo, enquanto na adolescência houve diminuição estatisticamente significativa de 
PBM no cerebelo (p<0,05) e tronco encefálico (p<0,05). Nos adultos expostos à 
fumaça do cigarro no início do período pós-natal houve diminuição estatisticamente 
significativa de PBM no cerebelo (p<0,05).  
Discussão: A fumaça do cigarro induz diminuição no número de fibras mielinizadas na 
infância, mas esse prejuízo pode ser revertido na adolescência e na fase adulta. 
Contudo, há alterações nos níveis proteicos da PBM e Olig-1 em diferentes estágios 
da mielinização, sugerindo que a exposição à fumaça do cigarro no início do período 
pós-natal induz alterações persistentes neste processo.  
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Introdução: O manganês (Mn) é um importante microelemento essencial envolvido na 
mineralização dos ossos e cartilagens, especialmente para o feto e as crianças. Contudo, este 
pode induzir efeitos neurotóxicos se a exposição excessiva ultrapassa os mecanismos de 
controle homeostático. 
Objetivos: Mensurar os teores de Mn em bananas cultivadas nas vizinhanças de uma 
metalúrgica de ligas ferro-manganês e avaliar a capacidade de bioacumulação associada aos 
efeitos neuromotores deste elemento, usando um modelo animal. 
Métodos: Os teores de Mn na banana (Musa paradisiaca L.) foram determinados por 
espectrometria de absorção atômica eletrotérmica. Amostras de bananas foram coletadas em 
duas áreas de acordo com a distância da metalúrgica. Para avaliar o risco de bioacumulação, 
camundongos Swiss machos foram alimentados com banana desidratada cultivada na área 
contaminada. Para fins de controle negativo e positivo, animais foram alimentados com banana 
de outra procedência e outros receberam água adicionada com cloreto de manganês, 
respectivamente. Ao final dos 28 dias de exposição os animais foram submetidos a uma 
avaliação neuromotora (Rota Rod e teste em campo aberto “Open field”) e os teores de Mn 
foram determinados no sangue e nos tecidos hepático e cerebral. 
Resultados e Discussão: As concentrações de Mn nas amostras de banana variaram de 5,5 a 
188,2 mg/Kg. Esses níveis de Mn nas bananas cultivadas em Cotegipe são muito elevados 
quando comparados com os valores de literatura (4,2-6,7 mg/Kg). Os níveis de Mn no sangue 
dos camundongos permaneceram dentro dos valores normais, variando entre 5,2 e 19,9 µg/L. 
Não foi observado acúmulo de Mn no cérebro dos animais alimentados com dieta de banana, 
no entanto nos animais que beberam água suplementada com Mn, houve um aumento de 49% 
na concentração média de Mn (p=0,057). Este grupo teve maior média no número de 
quadrantes percorridos no campo aberto, este aumento de atividade motora é sugestivo de 
hiperatividade. Não foi observado efeito no equilíbrio dos animais. 
Conclusões: Nossos resultados mostram que os teores de Mn em bananas cultivadas nesta 
localidade vizinha a uma siderúrgica ferro-manganês estão muito elevados, alcançando 
concentrações de Mn que podem ultrapassar a ingestão diária segura (2-5 mg/dia). Os dados 
sugerem que o Mn presente na banana não é facilmente absorvido, não contribuindo dessa 
forma para a dose interna nesta população que tem alta exposição, predominantemente por via 
respiratória. 
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Introdução: Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) são substâncias químicas 
provenientes da combustão incompleta da matéria orgânica e reconhecidos potenciais 
carcinógenos humanos. A exposição a essas substâncias pode ser de origem dietética, 
ocupacional ou ambiental. O 1-hidroxipireno (1-HP), metabólito do pireno, é o indicador biológico 
de exposição a toda a família dos HPA’s. 
Objetivos: Padronizar e validar a metodologia analítica deste metabólito urinário e aplicar na 
avaliação de indivíduos ambientalmente e ocupacionalmente expostos. 
Métodos: Seguimos o método clássico de Jongneelen et al (1987), no qual a urina foi submetida 
à hidrólise enzim tica com β-glucuronidase/arylsulfatase, seguida de purificação, utilizando 
extração em fase sólida (SPE) em coluna de fase reversa (cartucho C18). Em seguida foi 
realizada a quantificação do 1-HP por HPLC com detector de fluorescência. Para padronizar o 
método, foi utilizado um pool de amostras de urina de não-expostos a qual foi adicionada com 
solução padrão de 1-hidroxipireno em diferentes concentrações. As figuras de mérito avaliadas 
para validação foram: linearidade, sensibilidade, precisão e exatidão. Quatro trabalhadores da 
indústria asfáltica cederam urina após o turno de trabalho. Voluntários das comunidades de 
Cotegipe e Santa Luzia (n=21), Simões Filho (BA), classificados em fumantes ativos ou passivos 
foram também avaliados. 
Resultados e Discussão: O tempo de retenção do 1-HP nas condições estabelecidas foi de 13,8 
min. A linearidade do método é melhor quando a curva é feita em urina (R²=0,9993), sendo 
recomendável, portanto, preparar a curva nesta matriz, na faixa de 0 a 15 ug/L. Ao avaliar os 
resultados para as triplicatas das concentrações de 0,10; 0,25 e 0,50 µg/L, nota-se que não foi 
obtida exatidão satisfatória: 39%, 63% e 114%, respectivamente, de modo que o método não é 
capaz de detectar concentrações muito baixas (0,10 e 0,25 µg/L, por exemplo). 
As concentrações encontradas nas amostras dos trabalhadores variaram de 0,25 a 1,00 ug/g 
creat. Dentre os moradores das comunidades próximas a indústrias químicas, apenas seis 
apresentaram concentrações de 1-HP acima do LD (0,25 ug/L). Os níveis de 1-HP variaram de 
0,013 a 0,37 ug/crea.  
Conclusões: Os resultados mostram que a técnica é adequada para a determinação do 1-HP e, 
portanto, importante para a avaliação da exposição à HPAs. Os resultados nos grupos expostos 
estão compatíveis com dados recentes da literatura. 
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Introduction: Therapeutic errors are frequent events and have been widely studied in several 
countries, but in Chile there is not comprehensible information regarding the subject. 
 
Objective: To characterize therapeutic error consultations received at CITUC during the year 
2012. 
 
Material and methods: A descriptive and retrospective study of TE consultations registered in 
CITUC during the period between January 1st and December 31st of 2012 was performed. Reports 
were recovered from the IPCS Intox DMS database. In this study, only TE registries that involved 
one agent and one call were included. For the classification of drugs the Anatomical Therapeutic 
Chemical Classification System by the WHO was used. 
 
Results: During the year 2012 CITUC received 27,457 cases, of which 1,582 were reports of 
therapeutic errors i.e. 5.8% of all registered cases. Of these therapeutic errors, 1,463 (92.5%) 
involved only one agent and one call, thus were included in the study. Children younger than 5-
years-old were affected in 40.8% of cases and 29.7% were adults, of which most were females 
(53.6%). Most of the therapeutic errors occurred at home (91.9%) and 7.5% in a healthcare setting. 
Main route of exposure was ingestion (89.8%). Most common therapeutic error circumstance was: 
wrong medication given (37.8%), incorrect dose (25.6%), inadvertently took/given medication twice 
(9.8%) and iatrogenic error (8.6%). Main group of medications involved were those that act at the 
nervous system (28.6%), respiratory system (16.9%) and anti-infectives for systemic use (11.8%). 
The risk of children younger than 5-years-old of experiencing a therapeutic error with respiratory 
drugs was 2.3 times superior to the risk of experiencing an event involving other type of agent (OR: 
2.34, CI95%: 1,75-3,13, p < 0,00001). 
 
Discussion: Most exposures involved children younger than 5-years-old, there is a predominance 
of the female gender and the main route of exposure was ingestion. These results are similar to 
those obtained in several studies of the subject. Most drugs involved were those that act at the 
nervous system level. An interesting finding was that some therapeutic errors involved non-
medicinal substances, e.g. pesticides (organophosphates), a finding that also has been 
encountered in other investigations. 
 
Conclusion: Therapeutic errors are frequent events at the world level and Chile is not alienated 
from that reality. It is important to emphasize strategies to reduce the impact of this type of events 
from the perspective of investigation, legislation and education which would allow embracing a 
safer environment for children and their environment in order to achieve an effective approach for 
the prevention of poisonings. 
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Introduction: Exposure to central nervous system drugs are one of the main causes of poisonings in 
humans and its frequency has been rising in the last few years according to the last report of the 
American Association of Poison Control Centers. During the period between 2006-2012, CITUC 
received a total of 180,955 calls, of which 38,715 (17.0%) were exposures to central nervous system 
drugs. 

Objective: To characterize the epidemiological profile of exposures to central nervous sytem drugs 
registered at CITUC between the years 2006-2012. 

Materials and methods: A descriptive and retrospective study was conducted of cases involving 
central nervous system agents registered at CITUC using the Intox IPCS DMS during the period 
between January 1st 2006 and August 31st 2012. Drug classification was made using the Anatomical 
Therapeutical Chemical Classification System of the WHO. 

Results: There were 38,715 cases analized, of which 71% were exposures of female patients. Main 
age group were adults (51.9%), teenagers (16.7%) and children (12.6%). Main circumstance of 
exposure was ingestion with suicidal intention (67.4%), followed by accidental exposure (17.9%). 
There were 50,025 different agents involved because many patients ingest more than one agent. 
Agents were anxiolytics (31.7%) mainly clonazepam, antidepressants (28.6%) mainly sertraline and 
antipsychotics (16.8%) mainly risperidone. Female sex patients in school age presented 4.9 times the 
risk of suicidal intent than male patients of the same age group (OR: 4,95; CI95%: 4.31-5.68; p < 

0.0000001). Most of the times the call was made by a physician (76.8 %). 

Discussion: Many similar investigations confirm that the incidence of exposure to these agents is 
greater in female patients. The same happens with circumstance of exposure in adults and children. 
Agents involved in exposures are frequently distributed the same way in other studies. 

Conclusion: The incidence of exposures to central nervous system, has been rising through time. It is 
a relevant problem because of the risk of serious toxicity of some of the drugs involved. Female 
patients exposures is predominant and this should raise concerns specially considering many of the 
patients are of school age. 
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Introdução:A espécie Solanum guaraniticum A. St.-Hil(Solanaceae), conhecida como falsa-jurubeba e 
popularmente utilizada para doenças gástricas e hepáticas. São freqüentes dificuldades relacionadas à 
identificação da planta e suas propriedades tóxicas não são bem conhecidas. A δ-aminolevulinato 
desidratase (δ-ALA-D) é uma enzima sulfidrílica, dependente de zinco, cuja inibição de sua atividade tem 
sido utilizada como marcadora de toxicidade. 
Objetivo: Investigar o efeito do extrato aquoso de S. guaraniticum na atividade da δ-ALA-D em eritrócitos 
humanos, sob condições in vitro. 
Materiais e Métodos:Folhas de S. guaraniticum foram coletadas em Santa Maria (RS), secas em estufa, 
trituradas e submetidas à extração com etanol (80%) em um Soxhlet. Então, todo o solvente foi evaporado 
em um rotaevaporador. Amostras de eritrócitos foram incubadas (n=10, 2h, 37oC) na presença ou na 
ausência do extrato (50-250 µg/mL) e a atividade da δ-ALA-D foi realizada pelo método de Berlim e Schaler 
(1974)(nmol porfobilinogênio/mg proteina/h). A atividade da δ-ALA-D também foi verificada na presença de 
ditiotreitol (DTT 2mM) ou cloreto de zinco (1mM ZnCl2), a fim de se verificar a influência de grupamentos 
sulfidrílicos e do metal sobre o efeito do extrato. Assim, foram medidos os respectivos índices de reativação 
da atividade da enzima (R% DTT e R% Zn). Os resultados foram representados em média ± desvio padrão, 
comparados por análise de variância (ANOVA) seguida pelo teste de Tukey e p<0.05 foi considerado 
significativo. 
Resultados/Discussão:As concentrações do extrato testadas foram capazes de inibir a atividade de δ-
ALA-D (Controle (CT)=0.051±0.0051; 50 µg/mL=0,028±0.0042; 100 µg/mL=0.019±0.0037; 250 
µg/mL=0.023±0.0034), essa inibição pode afetar a biossíntese do grupamento heme e provocar o acúmulo 
de seu substrato, o ácido aminolevulínico, que pode estar associado a uma produção excessiva de radicais 
livres, podendo ser um indicativo das propriedades tóxicas do extrato. Os resultados dos índices de 
reativação da atividade da enzima (R% DTT: CT=84.52±1.50; 50 µg/mL=82.17±3.46; 100 
µg/mL=83.01±3.79; 250 µg/mL=75.14±3.64)(R% Zn: CT=63.41±3.68; 50 µg/mL=87.95±0.97; 100 
µg/mL=89.46±1.16; 250 µg/mL=90.02±1.68), sugerem o envolvimento do íon zinco da estrutura da enzima e 
não de grupamentos sulfidrílicos na inibição da atividade enzimática. 
Conclusão:A inibição da atividade da δ-ALA-D pelo extrato de S. guaraniticum pode constituir-se em 
presença de toxicidade no extrato testado sugerindo que essa enzima pode ser uma ferramenta na 
verificação das propriedades tóxicas de extratos de plantas. Considerando o uso corrente das plantas 
medicinais pela população, estes resultados contribuem para a compreensão de suas propriedades e 
restrições em possíveis indicações como fitoterápico.  
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Introdução: Anfetaminas e anorexígenos são estimulantes do sistema nervoso central, capazes 
de gerar quadros de euforia e provocar o estado de vigília. Causam dependência química e física, 
gerando efeitos adversos como problemas neurológicos e psicológicos. O consumo indevido 
destes representa um grande problema de saúde pública. Alguns estudos realizados nos 
municípios de Porto Alegre (RS), Passo Fundo (RS) e Goiânia (GO) demonstraram resultados nos 
quais 4,5%, 5,2% e 5,8% dos adolescentes, respectivamente, relataram já ter consumido 
anfetamínicos e anorexígenos, com maior prevalência de consumo em estudantes de escolas 
particulares. No Brasil, a fim de evitar o uso indiscriminado, foi criada a resolução da diretoria 
colegiada (RDC) n° 52 de outubro de 2011, que veta alguns medicamentos destas classes. Diante 
disso, é importante conhecer o perfil de estudantes consumidores após a vigência da RDC. 
Objetivo: Analisar o uso de medicamentos anfetamínicos e anorexígenos por estudantes do 
terceiro ano do ensino médio no município de Santo Ângelo-RS.  
Materiais e Métodos: A pesquisa foi realizada com alunos, de julho a agosto de 2012, de todas 
as turmas do terceiro ano do ensino médio em duas importantes escolas do município, por meio 
de um questionário de autopreenchimento. Foram avaliados os seguintes dados: gênero, idade, 
uso de medicamentos anfetamínicos e anorexígenos, frequência e motivo de utilização, forma de 
aquisição e se houve mudança no tratamento após a RDC nº 52 de 2011.  
Resultados: Participaram do estudo 120 alunos do terceiro ano do ensino médio. Destes, 65% 
frequentavam escola pública e 35% escola privada, abrangendo 70% e 85% dos alunos 
matriculados no terceiro ano do ensino médio em 2012, respectivamente. A média de idade foi de 
17 anos e 52,4% eram do sexo feminino. A prevalência de uso dos medicamentos anfetamínicos e 
anorexígenos foi de 2,5%. Alunas, estudantes da escola pública, com faixa etária entre 16 e 18 
anos, responderam que já fizeram o uso de sibutramina e femproporex por algum período. Na 
escola particular, somente um aluno respondeu que fez uso de metilfenidato. Não houve relato 
sobre dificuldades para aquisição destes medicamentos após aprovação da RDC 52/2011. 
Conclusão: Alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio de duas escolas do município 
de Santo Ângelo não apresentaram alto consumo de anfetamínicos e anorexígenos, como foi visto 
em outros estudos em municípios brasileiros. Não houve diferença de consumo entre estudantes 
de escola pública e privada. Considerando que o estudo não incluiu todos os estudantes do 
ensino médio e de demais escolas do município, conclui-se que outras pesquisas são necessárias 
para confirmação destes dados e para monitorar o uso destes medicamentos após implementação 
da RDC nº 52/2011. 
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Introdução: O abuso de álcool e outras drogas está altamente associado com diversas 
ocorrências que aumentam drasticamente os índices de morbimortalidade. Neste contexto, 
Sergipe vem assumindo um papel cada vez mais significativo no cenário nacional em número de 
homicídios (em 100 mil) com um acréscimo de 174,8% na última década. No mesmo período, o 
estado foi responsável por uma parcela significativa dos casos de intoxicação por drogas de 
abuso, incluindo o álcool, registrados em todo país. É nesse quadro que o presente estudo 
pretende avaliar a prevalência do uso de álcool e outras drogas de abuso em vítimas fatais de 
causas externas autopsiados no Instituto Médico Legal de Sergipe (IML-SE). 
Objetivo: O estudo avaliou a prevalência do uso de álcool e outras drogas de abuso entre as 
vítimas fatais de causas externas autopsiados no IML-SE, entre os anos de 2005-2010. 
Materiais e Métodos: O estudo é exploratório descritivo, de corte transversal, com abordagem 
quantitativa. Os casos foram compostos por 100% dos óbitos registrados por causas externas no 
IML-SE. As informações foram extraídas dos protocolos de registro geral de óbitos disponibilizado 
pelo IML. 
Resultados e Discussão: No período de Janeiro de 2005 a Dezembro de 2010, foram 
registradas 8894 mortes decorrentes de causas externas. Os indivíduos mais vulneráveis são do 
gênero masculino 84,78% tendo como principais causas os acidentes de transporte e agressões. 
Foi observado maior índice de mortalidade na faixa etária de 20-29 (29,80%) anos. Por meio de 
dados extraídos dos Laudos de Exames Toxicológico/Necroscópicos do IML/SE foi possível 
analisar 205 (2,3%) casos de óbitos, entre os 437 exames solicitados. Dentre esses, 61 para 
pesquisa de psicotrópicos (drogas de abuso), com resultados positivos em apenas 2,9% dos 
casos, 77 para organofosforados, com resultados positivos em 7,25% dos casos e 65 para o 
álcool. Neste último, 52,30% das amostras de sangue analisadas foram negativas e 47,70% foram 
positivas (Concentração de Álcool no Sangue > 0,01 mg/mL). A baixa incidência de amostras 
positivas pode estar relacionada à demora na realização dos exames toxicológicos, além de 
possível transporte e armazenamento inadequados das amostras. 
Conclusão: Os exames toxicológicos foram feitos em uma pequena porcentagem da população 
total de vítimas de causas externas, o que estatisticamente é pouco relevante. A inexistência de 
uma base de dados específica para o armazenamento dos resultados dos laudos de exames 
toxicológicos compromete o reconhecimento dessa crescente problemática e sua magnitude. 
Assim os resultados obtidos indicam a necessidade de fomentar estratégias para a adequada 
qualificação desses dados complementares ao exame necroscópico que corroboram com a 
elucidação da causa da morte. 
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Introdução: O consumo de plantas com fins medicinais, para tratamento, cura e profilaxia de 
doenças, é umas das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade. O conceito de 
natural fez com que este recurso passasse a ser utilizado de forma indiscriminada na terapia dos 
males e doenças que acometem o homem, apoiado no fato de que produtos desta natureza não 
causariam danos e não representaria perigos à saúde humana. Achyrocline satureioides (Lam.) 
DC é uma planta aromática anual da América do Sul popularmente conhecida como “Marcela”. As 
inflorescências da “marcela” são tradicionalmente usadas como digestiva, anti-inflamatória, 
antiespasmódica, antidiabética e antiasmática. 
Objetivo: Este trabalho teve como objetivo determinar a atividade genotóxica do extrato etanólico 
de Achyrocline satureioides em cultura de linfócitos humanos através da presença de 
instabilidades cromossômicas e avaliação de índice mitótico. 
Materiais e Métodos: Foram utilizadas sete diferentes concentrações de extrato: 1000, 500, 100 
50, 10, 5 e 1µg/mL, as quais foram distribuídas em meio de cultura RPMI 1640, específico para 
células mononucleares de sangue periférico, suplementado com soro fetal bovino. Como controle 
negativo foi usado somente meio de cultura, e como controle positivo (controle de dano), foi 
adicionado peróxido de hidrogênio 100mM. Após 72 horas de incubação em estufa de CO2 5% a 
37°C foi realizada a técnica de cariótipo seguida de análise cromossômica. O extrato etanólico foi 
evaporado em rotaevaporador para remoção de qualquer resquício do solvente. 
Resultados e Discussão: No controle negativo foram observadas 50 metafáses com ausência de 
danos. No controle positivo, não foram observados metáfases. Nas concentrações de 1000 e 500 
µg/mL não foram observadas metáfases, demonstrando o alto potencial genotóxico quando 
comparado ao controle positivo. As concentrações de 100 e 50 µg/mL apresentaram poucas 
quebras cromossômicas e algumas alterações metanucleares do tipo cariorrexe. A partir da 
concentração de 10 µg/mL, não foram mais observadas quebras cromossômicas. O índice 
mitótico nas concentrações não genotóxicas foram superiores ao do controle negativo, sugerindo 
ao composto a causa pela proliferação celular. 
Conclusão: As concentrações de 10, 5 e 1 µg/mL não causaram danos celulares em células 
mononucleares de sangue periférico. Sugere-se possível efeito proliferativo destas concentrações 
após observar aumento do indicie mitótico superior ao controle negativo. A caracterização química 
e a identificação dos compostos serão realizadas a fim de determinar os compostos responsáveis 
pela proliferação celular. 
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Resumo 

Introdução: Diversas organizações, por menor que sejam, possuem cada vez mais 
dados e informações a armazenar. Todavia, com o grande volume de dados gerados, 
a manipulação destas informações se torna pouco viável de ser realizada de forma 
manuscrita, sendo demorada e também podendo ocorrer perdas de informações com 
o desgaste sofrido pelas fichas. Neste contexto, os bancos de dados epidemiológicos 
oferecem um bom suporte para a realização de pesquisas e representam fontes 
importantes que podem ser empregadas rotineiramente em estudos epidemiológicos e 
na vigilância de doenças e agravos à saúde, tornando-se mais fácil o manejo da 
informação numa base de dados que recorre a informatização destes.  
Objetivo: O estudo teve o objetivo de criar um sistema informatizado retrospectivo das 
fichas de atendimento arquivadas no Centro de Assistência Toxicologia (CEATOX) do 
HULW/PB no período de 10 anos.  
Materiais e métodos: O estudo é um relato da experiência adquirida por acadêmicos 
no projeto de extensão intitulado “Desenvolvimento de atividades voltadas para 
divulgação do conhecimento da Toxicologia e ações de prevenção a população da 
cidade de  oão Pessoa”, que envolveu o desenvolvimento de um sistema 
informatizado de banco de dados a partir do programa IBM SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences). Esse software é do tipo científico que confere aplicação 
analítica estatística. Foram utilizadas 26 variáveis, dentre elas 6 correspondendo à 
identificação do paciente (como exemplo: faixa etária); 11 referentes aos antecedentes 
epidemiológicos (como: tipos de ocorrência) e 8 relacionadas aos dados clínicos 
(como: tratamento inicial). A construção da base de dados foi iniciada em junho/2012 e 
os dados tabulados são correspondentes às fichas de atendimento de jun/2003 a 
jun/2013 com base na lógica de funcionamento e de produção de fichas do serviço do 
CEATOX/PB permitindo a transferência para o arquivo morto do hospital.  
Resultados e Discussão: Inúmeras instituições investem em sistemas para 
armazenar dados, porém eles enfatizam somente o aspecto quantitativo e não o 
qualitativo das informações, ou seja, focam no número de acidentes e não em outros 
aspectos relevantes (como: idade, local do acidente). O banco de dados criado 
resultou numa melhor organização dos dados e maior facilidade de acesso a estes. As 
informações ainda estão sendo compiladas no sistema. 
Conclusão: A planilha eletrônica é uma ferramenta de controle poderosa porque 
consegue operacionalizar os resultados úteis ao planejamento diário. A sugestão é 
que em um futuro próximo todos os centro de intoxicações do Brasil possam 
padronizar os dados gerados, de forma a facilitar o compartilhamento e melhor 
divulgação e gerenciamento de informações. 
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Introdução: Segundo dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas 
(SINITOX), na região Centro-Oeste do Brasil, de 2006 a 2008, foram notificados 5.649 casos de 
intoxicação por medicamentos, sendo que 45,88% dos eventos ocorreram em crianças de zero a 
14 anos. Além disso, durante esse período, Goiás contribuiu com o maior número de registros de 
intoxicação medicamentosa em relação aos demais estados da região1. Com o notável aumento 
do número de casos registrados na região e no país, verifica-se a necessidade de realização de 
estudos que avaliem a magnitude destas intoxicações e forneçam subsídios para a implantação 
de estratégias de prevenção a esses eventos toxicológicos. 
Objetivo: Descrever o perfil dos casos de intoxicação medicamentosa em crianças de zero a 14 
anos registrados no estado de Goiás no período de 2009 a 2011. 
Materiais e Métodos: Realizou-se um estudo transversal e descritivo dos casos de intoxicação 
medicamentosa em crianças de zero a 14 anos notificados pelo Centro de Informação 
Toxicológica de Goiás (CIT-GO) de 2009 a 2011. As variáveis coletadas das Fichas de 
Investigação e Atendimento Toxicológico do CIT-GO compreenderam: idade; sexo; local de 
ocorrência; dados do agente tóxico; via e circunstância da exposição.  
Resultados e Discussão: Dos 1286 registros analisados, verificou-se que 53,03% dos casos 
ocorreram com crianças do sexo feminino com idade entre 1 a 4 anos (67,41%). A maioria das 
intoxicações (74,88%) aconteceu em ambiente residencial e teve como principal circunstância a 
exposição acidental (65,39%). Adicionalmente, mais da metade (85,06%) dos eventos 
toxicológicos resultou da exposição a um único medicamento. A principal via de exposição aos 
medicamentos foi a oral (90,43%) e os ansiolíticos, anticonvulsivantes e antipsicóticos foram as 
classes farmacológicas mais reportadas pelo CIT-GO nos registros de 2009 a 2011, totalizando 
262 notificações. De acordo com os resultados, as intoxicações em crianças de zero a 14 anos em 
Goiás, no período avaliado, corresponderam a 49% do total de registros de intoxicação 
medicamentosa do estado no triênio 2006-2008 e 22,76% dos casos da região Centro-Oeste1, 
evidenciando assim, que as intoxicações envolvendo medicamentos representam um importante 
problema de saúde pública, principalmente na faixa etária pediátrica.  
Conclusão: Por serem os acidentes a principal circunstância responsável pelas intoxicações na 
infância, os pais ou responsáveis devem estar bastante atentos às atitudes das crianças e 
armazenar em local seguro os medicamentos e substâncias potencialmente tóxicas. Ademais, os 
resultados apontam para a necessidade de ações educativas junto às crianças e responsáveis 
visando a redução do número de casos de intoxicações no estado de Goiás. 
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Introdução: a CYP3A4 é a isoenzima mais abundante no fígado, responsável pelo metabolismo 
de aproximadamente 50% dos fármacos. Sua atividade é caracterizada por alta variabilidade 
interindividual, como consequência de fatores ambientais e polimorfismos genéticos. O omeprazol 
(OME) é o fármaco sonda de escolha para a fenotipagem da CYP3A4, devido a sua via única de 
metabolização pela enzima à omeprazol sulfona (OMS), além de sua segurança, raramente 
ocasionando efeitos adversos. O índice de atividade enzimática é determinado pela razão das 
concentrações plasmáticas de OME e OMS.   
Objetivo: Desenvolver e validar um método para a determinação de OME e OMS em plasma por 
cromatografia líquida de alta eficiência com detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD), como 
ferramenta para fenotipagem da CYP3A4.  
Materiais e Métodos: Foram preparados calibradores em plasma no intervalo de 30 a 1000 
ng/mL. Os analitos foram extraídos de 500 µL de plasma com a adição de 100 µL PI (sulpirida 10 
ug/mL), 400 µL de tampão TRIS pH 10 e 1 mL de acetato de etila.  Após homogeneização e 
centrifugação, foram transferidos para novo tubo 700 µL da fase orgânica e evaporado à 50ºC por 
40 min. O extrato foi retomado com 100 µL de fase móvel e 50 µL foram injetados no CLAE-DAD. 
A análise empregou coluna Lichrocart® RP18 (250 x 4,0 mm, 5 µm), mantida a 40 °C. A fase 
móvel foi mistura de tampão fosfato pH 7,6 e acetonitrila (72:28, v/v) com fluxo de 1,2 mL/min. Os 
cromatogramas foram monitorados em 302 nm. Foram testados a seletividade (n=6), linearidade 
(30 a 1000 ng/mL, n=42), precisão, exatidão (n=45, 40, 300 e 900 ng/mL), rendimento da extração 
(n=27) e sensibilidade (30 ng/mL, n=9). 
Resultados e discussão: Os tempos de retenção dos analitos foram PI 3,0 min, OMS 7,4 min e 
OME 8,7 min, com corrida de 11 minutos. Não foram observados picos interferentes com o 
mesmo tempo de retenção dos analitos. O método foi linear no intervalo de 30 a 1000 ng/mL 
(r>0,99), preciso (CV % 4,35 a 10,72%) e exato (98 e 105 %). Foram obtidos extratos com 
elevada pureza e satisfatória recuperação dos analitos (60 a 69%). O método apresentou 
sensibilidade adequada (LQ 30 ng/mL), considerando as concentrações esperadas nos diferentes 
fenótipos da CYP3A4.  
Conclusão: Foi desenvolvido e validado um método para a fenotipagem da CYP3A4 através da 
quantificação do fármaco sonda OME e seu metabólito OMS por CLAE-DAD. O método poderá 
ser aplicado na avaliação farmacogenética do metabolismo da CYP3A4. 
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Introdução: A benzoilecgonina (BZE) é o principal indicador biológico da exposição à cocaína e a 
sua detecção na urina depende da quantidade da droga utilizada e da frequência de uso. A 
facilidade no acondicionamento e transporte da urina adsorvida em papel filtro tem direcionado as 
atenções para o emprego desta técnica em testes diagnósticos. Para a detecção da BZE nas 
manchas de urina seca é necessária a utilização de sistema de separação e detecção que forneça 
resultados com alta sensibilidade e especificidade.  
Objetivo: Desenvolver um método eficaz para a determinação de BZE em amostras de urina seca 
por cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massas (CG-EM).  
Materiais e Métodos: Para a extração foram utilizados 2 discos de papel com 12 mm de diâmetro 
(equivalentes a 40 �L de urina), adicionados de 2 mL de tampão fosfato a 0,1 M de pH 6,0 e 20 �L 
de PI (BZE-D3). Homogeneizados por 1 min e mantido em banho de ultrassom por 30 min. O 
extrato foi purificado em técnica de extração em fase sólida, com cartucho Blond Elut Certify 130 
mg/ 3mL. O condicionamento foi realizado com 3 mL de metanol, 3 mL de água e 1,5 mL de 
tampão fosfato pH 6,0, após foi aplicada a amostra. A coluna foi lavada com 2 mL de ácido acético 
1M e 3 mL de metanol, seguido de vácuo para secagem. A eluição foi realizada em duas etapas 
com 0,75 mL do solvente extrator diclorometano: 2-propanol: amônia 80:20:2 (v/v/v). O extrato foi 
evaporado a 60 °C, após secura foi derivatizado com 50 �L de anidrido trifluoroacético e 20 �L de 
hexafluoroisopropanol, incubado a 80°C por 40 min. Após a evaporação, o resíduo foi dissolvido 
em 50 �l de acetato de etila e 2 µL injetados no CG-EM. Separação em coluna OV1 (30m x 
0,32mm, 1 µm), vazão do gás de arraste 3,0 mL.min-1, temperatura do forno 170°C por 0,5 min, 
rampa de 50°C/min até 300°C, mantida por 2,0 min. Foram monitorados os íons 272, 318 e 439 
(m/z) para a benzoilecgonina e 275, 321 e 442 (m/z) para o PI. Foram testados os parâmetros 
especificidade, linearidade, sensibilidade, precisão, exatidão e rendimento da extração. 
Resultados e Discussão: A corrida cromatográfica foi de 4,5 min, com tempo de retenção da 
BZE e PI em 3,41 min. Em todas as análises, a identificação da BZE foi confirmada com respeito à 
identificação do espectro de massa de referência. Nas análises de especificidade, não foram 
observados picos no tempo de retenção do analito. O método se mostrou linear r2>0,99, com 
precisão (CV % 4,4 a 10,6 %) e exatidão (100,3 a 102,5 %) adequadas. O limite de quantificação 
foi 50 ng mL-1 e o rendimento médio da extração foi 62,6%. 
Conclusão: Foi desenvolvido um método para a determinação de benzoilecgonina em amostra de 
urina seca aplicada em papel filtro, que poderá ser utilizado na avaliação do uso de cocaína. 
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Introdução: A exposição ambiental a diferentes compostos tóxicos tem promovido aumento nos 
níveis de estresse oxidativo em organismos, levando a maior incidência de doenças, sobretudo o 
câncer. A avaliação do estresse oxidativo constitui importante indicativo de toxicidade que, aliado 
a outros marcadores, pode gerar importante informação acerca dos mecanismos de resposta 
celular.  
O Benzo[a]pireno (BAP), um hidrocarboneto policíclico aromático (HPA), produzido durante a 
combustão, apresenta diversos efeitos tóxicos, incluindo adutos no DNA e alteração nos níveis de 
estresse oxidativo que são bastante conhecidos na literatura.  
Objetivo: Neste trabalho objetivamos avaliar a resposta antioxidante em D. rerio expostos ao 
BAP, como um estudo preliminar a ação deste composto em níveis bioquímicos e posteriormente 
molecular. 
Materiais e Métodos: Nos experimentos de exposição ao BAP foram utilizados 10 animais 
confinados em aquários de 20 l. Os animais foram expostos a 0,5 mg/l de BAP por 10 dias. Após o 
período de exposição, os animais foram mortos e as brânquias retiradas. Para análise das 
enzimas foi seguido os seguintes métodos: GPx (glutationa peroxidase) (SIES et al., 1979); GST 
(Glutationa S-transferase) (KEEN et al., 1976); G6PDH (Glicose 6-fosfato desidrogenase) 
(GLOCK; MCLEAN, 1953) e GR (glutationa redutase) (CARLBERG; MANNERVIK, 1985). A 
quantificação de proteínas foi feita segundo o método descrito por Bradford (1976). 
Resultados e Discussão: As análises da atividade enzimática demonstraram aumento de 5% na 
atividade da G6PDH, por outro lado a GST aumentou aproximadamente 20%, enquanto a GPx e a 
GR apresentaram aumento maior que 100% em sua atividade. A GST catalisa a conjugação de 
metabólitos à GSH (glutationa), a qual aumenta a solubilidade destes, facilitando sua excreção e 
eliminação. A GPx neutraliza o peróxido de hidrogênio (H2O2) metabólico, convertendo-o em água 
e oxigênio através da oxidação da GSH, atenuando a lipoperoxidação. A GR mantém a 
homeostase da GSH/GSSG em condições de estresse oxidativo catalisando a transformação da 
GSSG (glutationa oxidada) em sua forma reduzida (GSH) oxidando NADPH em NADP+. A G6PDH 
atua como importante regulador das vias de biotransformação de xenobióticos NADPH-
dependentes, por produzir NADPH no citoplasma. Conclusão: Os dados obtidos nesse trabalho 
demonstram significativo aumento nos níveis de enzimas antioxidantes em D. rerio expostos ao 
BAP, que corroboram com a literatura científica. A avaliação da expressão de genes 
reconhecidamente envolvidos em processos toxicológicos/carcinogênicos complementará os 
resultados obtidos até o momento. 
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Introduction: The genus Macrobrachium (Bate, 1868) is widely distributed throughout tropical and 
subtropical regions, with great importance in their habitat. Esterases belong to a group of enzymes 
which hydrolyze rather carboxylic acids esters. Organophosphate (OP) and carbamate (CM) 
compose an important group of pesticide which inhibits a large group of enzymes, including 
esterases. The evaluation of acetylcholinesterase (AChE) and carboxilesterase (CbE) activity have 
been successfully employed to monitor the presence of these pesticides in the environment.  

Objective: This study had as aim the evaluation of AChE and CbE response in the 
hepatopancreas of males and females from Macrobrachium jelskii and Macrobrachium 
amazonicum, exposed to two different pesticides. 
Material and Methods: Two species of shrimp (M. amazonicum and M. jelskii) were exposed to 
diazinon (OP) and carbaryl (CM), at concentrations of 0, 10, and 50 µg/L for 2 and 7 days (n=10). 
The animals, collected in the lake of Barra Mansa, in Mendonça/SP, were separated by species 
and by gender. After the periods of exposure, the animals were killed, the hepatopancreases was 
resected and the enzymes AChE and CbE were measured following Ellman et al. (1961). Total 
proteins of the hepatopancreas were quantified and analyzed following Bradford (1976). 
Results and Discussion: The enzyme AChE of M. amazonicum males exposed 
to diazinon showed no significant inhibition, whereas in females this enzyme showed inhibition at a 
concentration of 50μg/L over two days of exposure and the concentrations of 10µg/L and 50μg/L 
in seven days of exposure. As regards to the CbE both males and females showed inhibition 
when exposed to 50μg/L of the this compound for two days. Regarding to CbE, both males 
and females suffered inhibition only when exposed to 50μg/L of this compound for two days. On 
the other hand M. amazonicum male exposed to 50μg/L of carbaril for two days 
showed inhibition of AChE, but seven days of exposure showed no inhibition. Females 
AChE showed no sensitivity to carbaril. No inhibition of CbE was observed for this species when 
exposed to carbaril. In M. jelskii, when exposed to diazinon only females showed inhibition of 
AChE in two days of exposure (50μg/L). Moreover, this compound inhibited only CbE of males in 
50μg/L at both exposure times. Carbaril did not inhibit any enzymes tested for this species.  
Conclusion: We can conclude that differences in the pattern of inhibition between males and 
females may be related to physiological differences into reproductive processes and although the 
close phylogenetic relationship between the two species we observed variations in the pattern 
of inhibitory response. 
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Introdução: A relação entre agricultura e saúde pública sempre foi muito evidente, seja pela 
necessidade de produção de alimentos, ou pelos riscos à saúde humana e ao meio ambiente 
causados pela utilização indiscriminada de agrotóxicos. Dentre os perigos que essas substâncias 
podem representar ao homem, está o seu potencial em promover alterações no material genético, 
por meio de reações diretas com o DNA nuclear, incorporação no DNA durante a replicação 
celular e interferência na divisão celular mitótica ou meiótica. Sendo o Brasil o maior consumidor 
de agrotóxicos do mundo, é grande a preocupação, principalmente, com o trabalhador rural que 
está diretamente, e quase que diariamente, exposto aos riscos da ação dessas substâncias. 
Objetivo: Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial mutagênico de dois inseticidas 
(Standak e Thiametoxam), utilizando cultura de células de hepatoma humano (HepG2), por meio 
do teste do micronúcleo. Materiais e Métodos:  Foram testadas 3 concentrações de cada 
agrotóxico. Todas as concentrações utilizadas são menores que as de campo, uma vez que essas 
foram tóxicas para o tipo celular estudado. A metodologia para a realização do teste do 
micronúcleo seguiu o protocolo de Natarajan e Durroudi (1991)1, com modificações. As 
concentrações testadas de Standak, cujo princípio ativo é o fipronil, foram: 250 µg/mL, 25 µg/mL e 
2,5 µg/mL; já as concentrações testadas de Thiametoxam foram: 375 µg/mL, 187,5 µg/mL e 93,75 
µg/mL. Resultados e Discussão: Resultados preliminares mostraram-se estatisticamente 
significativos, quanto à formação de micronúcleos para a menor concentração do Standak e para 
todas as concentrações testadas de Thiametoxam, podendo assim serem consideradas 
concentrações potencialmente mutagênicas. O inseticida Standak parece ter um maior potencial 
mutagênico para concentrações muito menores que as utilizadas em campo (104 vezes menor), 
enquanto que a metade da concentração de campo de Thiametoxam já foi capaz de promover 
alterações significativas no material genético. Conclusão: Assim, os inseticidas estudados podem 
acarretar danos à saúde humana, promovendo mutações no DNA, evento esse diretamente 
relacionado ao desencadeamento do câncer. 
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Introdução: A Orfenadrina é um fármaco anticolinérgico, análogo da Difenidramina, utilizado em 
espasmos musculares e na rigidez causada pela Doença de Parkinson. É também usado para 
tratar extrapiramidalismo induzido por outros fármacos. Há poucos relatos de intoxicação por 
Orfenadrina em crianças, mas devido a seus efeitos, apresenta toxicidade significativa na infância. 
O presente relato descreve o caso de uma criança com alucinações persistentes após intoxicação 
aguda por Orfenadrina (em associação). 
Materiais e Métodos: Os dados foram coletados através de prontuário de atendimento do 
CIT/RS. 
Relato de caso: Feminina, 12 anos, previamente hígida, há 7 horas ingeriu em tentativa de 
suicídio, 60 comprimidos de uma associação de Cafeína + Dipirona + Orfenadrina, num total de 
2100mg do fármaco (40mg/kg de peso da paciente). Foi levada ao serviço de emergência por 
apresentar vômitos, confusão mental e alucinações. Médico emergencista contatou o CIT/RS, o 
qual orientou carvão ativado em múltiplas doses, eletrocardiograma, tratamento sintomático e de 
suporte. Após 24 horas, foi transferida para UTI devido à piora (agitação psicomotora, alucinações 
e confusão mental importantes). Evoluiu com melhora da agitação e dos vômitos, persistindo por 
mais 2 dias com alucinações auditivas. Avaliação cardiológica, renal e hepática sem 
anormalidades. 
Discussão: Apresentamos o caso de uma criança com alucinações persistentes após ingestão 4 
vezes acima da dose tóxica, alcançando a dose letal (acima de 2000mg) de Orfenadrina, a qual é 
derivada da Difenidramina - um antagonista H1, com forte ação anticolinérgica e anti-histamínica, 
e de rápida absorção. Os efeitos centrais da síndrome anticolinérgica incluem confusão, 
excitação, alucinações, convulsões e coma; os efeitos periféricos parassimpáticos incluem 
midríase, anidrose e retenção urinária. Sua atuação não está totalmente elucidada, mas o 
antagonismo em receptores NMDA é o que provavelmente leva à ação alucinógena em doses 
únicas elevadas, sobretudo em crianças e idosos. 
Neste caso, as alucinações persistiram por mais de 96 horas (tempo de meia-vida: 16 horas). Ela 
foi mantida em UTI pelo quadro neurológico e pelo início tardio da intervenção médica. Após, foi 
encaminhada à Psiquiatria. 
Conclusão: Tendo em vista que esta associação com Orfenadrina é uma das medicações mais 
vendidas no Brasil, sem necessidade de receita médica, viu-se importância em relatar esse caso 
em que os efeitos tóxicos perduraram por vários dias. Revisão da literatura mostra pouquíssimos 
relatos de intoxicação por Orfenadrina em crianças, trazendo desafios para o manejo adequado. 
No presente caso, medidas de descontaminação tardias foram pouco eficazes, sendo o manejo 
baseado em medidas de suporte, tratamento sintomático e monitorização em UTI. 
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Introdução: O Atenolol é um antagonista seletivo β¹-adrenérgico, hidrofílico, utilizado no manejo 
de hipertensão, angina, arritmia cardíaca e síndrome coronariana aguda, possuindo efeito 
cardioprotetor. Apresenta uma biodisponibilidade oral de 50-60%, meia vida plasmática de 6-7h e 
excreção por via urinária. Poucos casos de intoxicação por Atenolol são encontrados na literatura. 
Além disso, foi possível observar que condutas agressivas, logo após a ingesta, obtiveram menor 
tempo de recuperação quando comparadas ao atendimento tardio. Queremos reforçar, através de 
um relato de caso, a importância do manejo precoce e intensivo na instabilidade hemodinâmica 
por ingesta excessiva deste fármaco. 
Materiais e Métodos: Os dados foram coletados através do prontuário de atendimento do Centro 
de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul (CIT/RS). 
Relato de caso: Feminina, 47 anos, 90 kg, ingeriu 15 comprimidos (dose desconhecida) de 
Atenolol (associado a benzodiazepínico e bebida alcóolica) em tentativa de suicídio. Paciente 
fazia uso do medicamento por motivo ignorado. Chega ao Pronto Atendimento, 1h após ingesta, 
apresentando sonolência, hipotensão (80/50 mmHg), bradicardia (68 bpm) e saturação periférica 
de O₂ 90%. Em contato telefônico, o CIT/RS orientou a realização de lavagem gástrica, carvão 
ativado, eletrocardiograma (não obtivemos retorno quanto ao resultado) e tratamento de suporte. 
Por persistência da hipotensão, a paciente necessitou ser transferida para UTI de um hospital de 
referência; inicia o uso de vasopressor (Noradrenalina 0,06µg/kg/min). Dois dias após, a paciente 
evoluiu com melhora hemodinâmica, sendo encaminhada para avaliação psiquiátrica antes da 
alta. 
Discussão: A dose letal do Atenolol não é conhecida,mas, ingestas de 1000-1200mg em adultos 
produziram efeitos clínicos leves. Como principal efeito terapêutico, o medicamento atua no 
sistema cardiovascular, podendo, em superdosagem, desencadear bradicardia, bloqueio de ramo, 
hipotensão, edema pulmonar e síncope. Encontramos como terapêutica na literatura o emprego 
de glucagon, atropina, vasopressor e acompanhamento com dosagem sérica de Atenolol. 
Levando em consideração os efeitos hemodinâmicos persistentes no caso apresentado e, 
considerando a existência de comprimidos de 50 e 100 mg, é sugestivo que a ingesta desta 
paciente tenha sido de 15 comprimidos de 100 mg, totalizado 1500mg da droga. 
Conclusão: Apesar de o Atenolol apresentar uma janela terapêutica grande, devemos dar a 
devida atenção quando nos depararmos com ingestas elevadas do medicamento. A intoxicação 
com Atenolol isolado ou em associação com fármacos que apresentem repercussão 
hemodinâmica, necessita manejo agressivo precoce, uma vez que a demora em diagnosticar tal 
situação poderá colocar o paciente em risco de vida. 
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Introdução: Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a cada ano, 1.300.000 
pessoas morrem no mundo por danos causados por ocorrência de trânsito e somente no Brasil, 
este número atinge 38.000 registros. Uma parcela considerável destes registros está associada ao 
uso recreacional do etanol pela via oral. A Lei 11.705/08 foi promulgada para exercer um maior 
controle da utilização desta substância na condução de veículos automotivos. Poucos estudos de 
monitorização do etanol em condições controladas geram uma lacuna no conhecimento 
toxicológico. 
Objetivo: Aplicar de uma metodologia analítica rápida para determinação de etanol no sangue e o 
respectivo confronto no ar exalado em condições controladas. 
Materiais e Métodos: Para tal, foi proposto o desenho de um painel com amostra representativa 
para a população do município do Rio de Janeiro (n=400). Os voluntários ingeriram um volume 
total de 2,4 L de cerveja (marca padronizada) distribuídos em 3 etapas de monitorização, a cada 
0,8 L. A determinação das concentrações de etanol no sangue, foi realizada seguindo a diretriz 
DOQ-CGCRE-008 – INMETRO 2010, utilizando a cromatografia gasosa com detector de 
ionização em chama acoplada à técnica de extração em espaço confinado, desenvolvido por 
Prates (2012). Os níveis de etanol no ar exalado foram determinados em triplicata, utilizando o 
etilômetro modelo BDF-40, certificado, com intervalo de detecção de 0,10 – 20,00 dg.L-1. Este 
trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa - Parecer nº 0279.0.031.000-11. 
Resultados e Discussão: Os achados referentes às concentrações de etanol no sangue 
variaram entre 0,05 dg.L-1(1ª bateria) e 0,85 dg.L-1(terceira bateria). Os resultados iniciais 
apontaram sistematicamente, concentrações de etanol no sangue bastante superiores em relação 
ao ar exalado com diferenças percentuais da ordem de 40% (-42,15±6,18% - n=5). 
Conclusão: As evidências deste estudo, em conjunto com as demais variáveis controladas no 
painel supracitado (sexo, gênero, idade, etc.) poderão contribuir para o aperfeiçoamento das 
políticas de controle do uso recreativo de etanol associados a direção de veículos automotores. 
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Introdução:  O manuseio de resíduos químicos é uma preocupação de saúde pública, pois pode 
representar risco à saúde das pessoas e ao meio ambiente. Para um gerenciamento seguro de 
resíduos químicos, a primeira edição da norma ABNT NBR 16725 – Resíduo químico – 
Informações sobre segurança, saúde, meio ambiente – Ficha com Dados de Segurança de 
Resíduos Químicos (FDSR) e rotulagem foi publicada em janeiro de 2011.  A fim de que as 
informações relativas aos perigos dos resíduos químicos sejam comunicadas a todas as pessoas 
envolvidas no ciclo de geração, manuseio e descarte. Objetivo:  Este trabalho teve por objetivo 
mapear todos os resíduos químicos gerados nos processos de manufaturas da 3M do Brasil e 
elaborar as FDSRs e os rótulos em atendimento a referida norma. 
Materiais e Métodos:  Todas as manufaturas geradoras de resíduos químicos foram identificadas 
e estes resíduos químicos, quando possível, foram agrupados por natureza química semelhante. 
Em seguida, os engenheiros de processo, responsáveis pelas respectivas manufaturas, foram 
solicitados a preencher um formulário com informações de composição, concentração e 
propriedades físico-químicas dos resíduos. As informações obtidas por meio deste formulário 
foram enviadas ao Departamento de Toxicologia que elaborou as FDSR e os rótulos através de 
um sistema corporativo global da 3M.  
Resultados e Discussão:  Foram elaborados 39 FDSR e rótulos para diferentes resíduos 
químicos, provenientes de 19 manufaturas.  O mapeamento e a criação das FDSRs foi um 
processo extremamente complexo devido à quantidade, variedade e natureza química dos 
resíduos químicos gerados nos diversos processos de produção. Por exemplo, um único resíduo é 
composto por 137 ingredientes ou impurezas, assim como, outro resíduo é derivado do uso de 86 
diferentes matérias-primas. 
Conclusão : O mapeamento dos resíduos químicos viabilizou a elaboração das FDSRs e rótulos. 
Desta forma, o conhecimento básico dos resíduos químicos foi aprimorado, bem como as medidas 
de precauções e os procedimentos de emergência, garantindo o manuseio seguro dos mesmos o 
atendimento a norma regulamentadora ABNT NBR 16725.  
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Introdução: A poluição atmosférica de São Paulo é fortemente dependente das 
emissões veiculares, além disso, a possibilidade de ampliação da adição de biodiesel 
em diferentes proporções na atual composição do diesel indica claramente a 
necessidade de estudos sobre a toxicidade dessas emissões no sistema respiratório.
Objetivo: Analisar o efeito das partículas da exaustão do diesel e biodiesel em duas 
concentrações (600 e 1200 µg/m3 MP2,5 – Material Particulado ≤ 2,5 µm) sobre o 
sistema pulmonar de camundongos Balb/C.
Materiais e Métodos: Camundongos Balb/C foram expostos à exaustão do diesel e
biodiesel na concentração de 600 e 1200 µg/m3 de MP2,5 (D600, D1200, BD600 e 
BD1200 respectivamente) e ao ar filtrado (AF) durante 2 horas. A concentração da 
fração inalável do material particulado (MP2,5), óxido nítrico (NO), dióxido de nitrogênio 
(NO2) e óxidos de nitrogênio (NOx) foram monitorados em tempo real. Os parâmetros 
inflamatórios no lavado broncoalveolar (LBA) e a densidade numérica de PMN 
(polimorfonucleares) e MNN (mononucleares) no parênquima pulmonar foram 
avaliados após 24 horas. A comparação dos efeitos foi realizada pelo teste ANOVA 
utilizando o pacote estatístico SPSS 15. 
Resultados e Discussão: A exaustão do biodiesel emite maiores concentrações de 
NO2, NO e NOx comparado a exaustão do diesel, contudo esses gases não 
ultrapassaram os limites impostos pela CETESB (2012). A adição do combustível 
biodiesel ao diesel gera uma melhora da combustão pelo aumento da quantidade de 
oxigênio no combustível que reage com o nitrogênio, reduzindo a concentração de 
carbono, fuligem, enxofre e a opacidade da fumaça. Em contrapartida, a elevada 
densidade do biodiesel causa uma redução no tempo de injeção, ocasionando o 
aumento das emissões de NOx. Nota-se aumento dos seguintes parâmetros no LBA: 
neutrófilos no grupo BD600 (p<0,05) e BD1200 (p<0,01); células totais e macrófagos 
no grupo D1200 quando comparados ao grupo AF (p=0,001) e D600 (p<0,05). No 
parênquima pulmonar, houve aumento da densidade numérica de PMN (p=0,001) no 
grupo BD600 comparado aos grupos AF, D600, BD1200 e D1200, aumento da 
densidade numérica de MNN no grupo BD600 comparado aos grupos AF (p<0,05) e 
BD1200 (p<0,01), aumento da densidade numérica de MNN no grupo D600 (p=0,001) 
comparado ao grupo D1200 e redução da densidade numérica de MNN (p<0,05) no 
grupo D1200 quando comparados ao grupo AF. O efeito inflamatório pode ser devido 
à capacidade de essas partículas (≤ 2,5 µm) atingirem as regiões mais distais do 
pulmão, estimulando a liberação de citocinas pró-inflamatórias.
Conclusão: O combustível biodiesel emitiu maiores de concentrações de NO2, NO e 
NOx. Foi evidenciada inflamação pulmonar no grupo biodiesel, sendo estes efeitos
dependentes da concentração de 600 µg/m3 de MP2,5.

Apoio Financeiro: FAPESP n⁰ 2010/50841-3
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Introduction: Alpinia zerumbet (Zingiberaceae), a plant growing widely in the 

subtropical and tropical regions, is traditionally used for the treatment of cardiovascular 

hypertension and as an antispasmodic agent, and have been reported to possess 

antioxidant property. Objectives: The aim of the present study was to investigate the 

chemoprotective (antimutagenic) activity of the essential oil of A. zerumbet against 

H2O2 using murine fibroblasts (V79 cell line) as a model. Materials and Methods:  The 

antioxidant potential of the essential oil (50, 150 and 300 µg/mL) was evaluated by 

using 1, 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH). Also, to test whether this antioxidant 

potential might result in antimutagenesis, the cytokinesis-block micronucleus and 

alkaline comet assays were used after pre-, co-, and post-treatment for 1 h to 150 µM 

H2O2-exposed cells with the essential oil (150 and 300 µg/mL; exposure time: 3 h) in 

order to correlate the possible mechanism of modulation: intra-, extracellular reactions, 

and effect on DNA repair, respectively. Results and Discussion:  In DPPH radical-

scavenging capacity (%), the essential oil of A. zerumbet at 150 and 300 µg/mL 

scavenged DPPH• by about ~65% and ~80%, respectively, suggesting that essential oil 

possess the ability to quench free radicals. This oil did not show any statistically 

significant cytotoxicity and promutagenicity. With the co-, and post-treatment 

procedures, both concentrations of essential oil decreased the frequency of 

micronucleated fibroblasts as well the DNA strand breaks levels. The antimutagenic 

effects during co-treatment with H2O2 may be due to scavenging free radicals and 

complexing extracellular mutagenic compounds. The protective effects in post-

treatment may be due to stimulation of repair and/or reversion of DNA damage. 

However, in pre-treatment protocol, the essential oil did not protect V79 cells against 

clastogenic effects of H2O2. Conclusion: The present study shows that under certain 

conditions the essential oil of A. zerumbet may have an important role in protecting 

DNA from damage induced by free radicals generated by intra- and extracellular 

mechanisms. Due to the fact that A. zerumbet is widely used as teas and infusions, 

clearly, these results warrant further studies to characterize these properties in vivo.  
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Introduction:  Safrole is an abundant Brazilian natural product, commonly found in 
species of pepper (i.e. Piper longa), which shows great chemical reactivity at position 6 
of the piperonyl ring and shows methylenedioxy subunit which is present in natural 
antitumor agents (i.e. etoposide). Safroles have been used as a starting material in the 
synthesis of several bioactive compounds. Objectives: Evaluate the in vitro cytotoxic 
effects of twelve nitroanalogs planned from safrole against solid and hematologic 
human tumor cells. Also, investigate the cell toxicity against human lymphocytes and 
mutagenic activity in bacterial and mammalian systems. Materials and Methods:  
Cytotoxicity was evaluated by MTT assay using different cancer cell lines, such as 
SF295 (glioblastoma), HCT-8 (colon), and MDA-MB435 (melanoma), as well several 
leukemias (HL-60, Jurkat, MOLT-4, and K562) cell lines, and lymphocytes. Mutagenic 
activity was monitored by micronucleus assay in cultured lymphocytes, and through 
Ames test using Salmonella typhimurium strains TA98, TA100 and TA102 in the 
presence and absence of S9 fraction of metabolic activation. Results and Discussion:  
Over a period of 72 h exposure, only one compound (4,5-dimethoxy-2-
nitrobenzaldehyde) exerted cytotoxic effects against tumor cells. Interestingly, the most 
leukemia (HL-60, Jurkat, MOLT-4) cells were more sensitive to exposure to selected 
compound with IC50 ranging from 0.62 to 3.83 µg/mL. In contrast, the K562 cell line 
(chronic myelogenous leukemia) was practically insensitive to treatment with the active 
compound (IC50 20.22 µg/mL). Regarding solid tumors, the active nitroderivative in 
leukemias induced a very weak cytotoxicity against HCT-8 (IC50 18.44 µg/mL), SF295 
(IC50 16.64 µg/mL) and MDA-MB435 (IC50 14.69 µg/mL). Due to selectivity between 
some leukemia cell lines and solid tumors, the effect of selected compound was 
assessed in human lymphocytes, which showed a moderate cytotoxicity (IC50 7.07 
µg/mL). Cultured lymphocytes exposed to active compound (10 and 20 µg/mL) shown 
an increasing in the frequency of micronucleated cells, in comparison to vehicle 
(DMSO 0.1%) group. In the Salmonella/microsome mutagenicity assay the dose range 
between 40-200 µg/plate was used. After incubation period (48-72 h), the mutagenicity 
was observed in all strains at all tested doses in the absence and presence of 
metabolic activation. Conclusion:  The compound 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde 
elicited a great cytotoxicity against some leukemia cell lines, however, because the 
mutagenic effects in mammalian and bacterial systems, it  may have limited therapeutic 
potential as anticancer agents if administered as single drug. 
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Introdução: O selOPio (Se) W um elemento traTX essencial da dieta que apresenta diversas
propriedades biolSYicasR alWm de ser efetivo na proteTUo contra o estresse oZidativoF No entantoR
alguns estudos indicam uma neurotoZicidade entre compostos sintWticos contendo SeF Nesse
conteZtoR informaT[\s sobre as propriedades do ]^metil^_^fenil^`^(fenilseleno)oct^`^en^_^ona
(CHGHHHOSe; Se orgaPico)R um novo composto orgaPico de SeR considerado um vinil calcogOPio e
tambWm uma cetona サR ザ insaturada R sUo de eZtrema importaPMNa.Objetivo: Investigar os efeitos do Se orgaPico e inorgaPico (Selenato de SSdio; NaHSeOb; Se
inorganico)R ic vitroR sobre a viabilidade celular em fatias de cSrteZ cerebral de ratos jovensFMateriais e Métodos: Foram utilidados cSrteZ cerebral de ratos machos Wistar (e dias; n=f)F As
fatias de cSrteZ obtidas foram incubadas com tampUo adequado na presenTg/ausOncia de Se
orgaPico e Se inorgaPico nas concentraT[\s de _R_h e ]hµM (]eiC)F A viabilidade celular foi
determinada atravWs do mWtodo colorimWtrico de sal de tetradSlio (MTT) e da atividade da endNma
lactato desidrogenase (LDH)F Os resultados foram analisados atravWs da ANOVA de uma viaR
seguida do post^hoc de Tukej e representados como mWdia + SEMR sendo que valores de p <hFhk
foram considerados significativosF O protocolo eZperimental foi aprovado pelo ComitO de ltica
animal ni `]hf_Fhhem_fn`hhe^ekFResultados e Discussão: O Se orgaPico provocou um aumento significativo nos nov\is de MTT
na concentraTUo de ]huMR entretantoR o Se inorgaPico nUo alterou esse parametroFO Se orgaPico
pode ter provocado uma melhora na viabilidade celular em fatias de cSrteZ cerebralR e isto pode
estar relacionado ps propriedades antioZidantes jL apresentadas por este compostoF  AlWm dissoR
nUo foram observadas alteraT[\s na atividade da LDH quando as fatias foram eZpostas aos Se
orgaPico e inorgaPicoR demonstrando que esses compostos nUo foram capades de provocar dano
ps cWlVlas.
Conclusão: Os resultados do presente estudo demonstraram que ambos compostos nUo foram
capades de provocar dano ao cSrteZ de ratos em desenvolvimentoF
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Introdução: A avaliação da ação tóxica dos extratos de plantas medicinais é indispensável para o 
uso seguro dessas preparações. No Rio Grande do Sul, a espécie Solanum guaraniticum A. St.-
Hil, popularmente conhecida como “falsa-jurubeba”e pertencente à família Solanaceae, é usada 
tradicionalmente para o tratamento de desordens gástricas e hepáticas.  
Objetivo: Verificar o efeito do extrato aquoso das folhas de Solanum guaraniticum sobre a 
citotoxicidade de linfócitos de baço de ratos.  
Materiais e Métodos:  Os linfócitos de baço de ratos (n=6) foram isolados sob condições 
assépticas, conforme aprovado pelo Comitê de Ética Animal da UFSM (Protocolo: 
23081.009003/2012-01). Amostras de linfócitos (3×106 células/ml) foram incubadas com extrato 
de S. guaraniticum (100-1000 µg/mL, 37oC, 2h). Após o período de incubação, a viabilidade 
celular foi testada através do método colorimétrico de sal de tetrazólio (MTT) e incorporação do 
corante vermelho neutro (NR). A atividade da enzima lactato desidrogenase (LDH) foi 
determinada. Os resultados foram expressos em porcentagem de controle e representados em 
média ± erro padrão da média (EPM), comparados por análise de variância (ANOVA) seguida pelo 
teste de Duncan e considerados significativos quando p<0.05.  
Resultados e Discussão:  A partir da concentração de 500 ug/mL pode-se observar uma 
diminuição na incorporação do corante pelos lisossomas funcionais no teste NR(Controle = 100%; 
500 µg/mL = 82.46 ± 6.03%; 750 µg/mL = 69.26 ± 4.82%; 1000 µg/mL = 66.13 ± 6.93%). Ao 
mesmo tempo, as concentrações de 750 µg/mL e 1000 µg/mL provocaram aumento da liberação 
de LDH (controle = 100%; 750 µg/mL = 267.5 ± 40.42%; 1000 µg/mL = 327.5 ± 86.29%). 
Entretanto, o método de MTT não demonstrou diferenças entre as células expostas e não 
expostas ao extrato. Esses resultados indicam que o extrato pode provocar dano nas membranas 
celular e lisossomal das células testadas,porém, não afeta significativamente a atividade 
mitocondrial. 
Conclusão: Os resultados deste presente estudo sugerem que o extrato aquoso das folhas de 
Solanum guaraniticum pode apresentar propriedades citotóxicas que precisam ser mais bem 
investigados antes da sua indicação como fitoterápico.   
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Introdução: Lisdexanfetamina é um pró-fármaco estimulante de longa duração indicado para o 
tratamento  dos  sintomas  do  transtorno  do  déficit  de  atenção  e  hiperatividade  (TDAH),  uma 
condição  neuropsiquiátrica  que  afeta  crianças  e  adultos.  A  hidrólise  da  ligação  amida  da 
lisdexanfetamina ocorre  in  vivo liberando a molécula terapeuticamente ativa  d-anfetamina e o 
aminoácido l-lisina. A interpretação de resultados positivos de testes de anfetamina em amostras 
biológicas é um desafio em toxicologia clínica e forense, visto que alguns testes toxicológicos 
podem detectar anfetamina devido à utilização de alguns medicamentos. O emprego da matriz 
fluido oral tem crescido tanto no âmbito das análises toxicológicas quanto para o monitoramento 
de fármacos por possuir diversas vantagens sobre as matrizes mais convencionais.
Objetivo: Desenvolver um método bioanalítico para determinação simultânea de lisdexanfetamina 
e seu principal produto de biotransformação anfetamina em fluido oral por cromatografia líquida 
acoplada a detector de massas (CL/EM).
Materiais e Métodos: Um CL/EM Agilent Série 6100 com ionização electrospray operando em 
modo positivo foi utilizado para os testes e análises. A separação foi realizada a 25 °C em coluna 
Phenomenex Kinetex HILIC (150 mm x 4,6 mm, 2,6 μm) combinada com pré-coluna. As condições 
cromatográficas testadas incluíram a constituição da fase móvel em modo isocrático e gradiente e 
fluxo isocrático e gradiente. As condições de detecção de massa testadas incluíram os íons e o 
fragmentor para  cada analito  no  modo scan,  voltagem do capilar,  fluxo  do  gás  de  secagem, 
pressão do nebulizador e temperatura do gás de secagem. Além disso, a preparação da amostra 
foi avaliada para análise do fluido oral.
Resultados e Discussão:  As melhores condições encontradas foram gradiente de fase móvel 
consistindo de (A) acetonitrila com 0,1% de ácido acético e (B) solução tampão de acetato de 
amônio 20 mM pH 4. O gradiente foi iniciado com 20% do solvente B que foi aumentado para 50% 
em 4 minutos. O gradiente de fluxo iniciou em 1 mL/min até 4 minutos e 1,2 mL/min até 6,5 
minutos.  As  condições de detecção de massa otimizadas foram  fragmentor 80  e 140 para a 
anfetamina e lisdexanfetamina, respectivamente, alterando em 4,5 minutos, voltagem do capilar 
de 1500V, fluxo do gás de secagem de 12 L/min, pressão do nebulizador de 55 psi e temperatura 
do gás de secagem de 350 °C. Para a análise da amostra, o fluido oral coletado foi centrifugado 
após o descongelamento. Trezentos microlitros da amostra foram alcalinizados até pH 10 com 
hidróxido de amônio e 200  μL de butanol foram utilizados para a extração em vórtex durante 1 
minuto. A amostra foi centrifugada e uma alíquota de 10  μL da fase butanólica foi analisada. O 
tempo de análise foi de 6,5 minutos utilizando o monitoramento de íon selecionado (SIM) e os 
tempos  de  retenção  para  anfetamina  e  lisdexanfetamina  foram  3,1  e  5,3  minutos, 
respectivamente. Os íons (m/z) monitorados foram 136, 119, 104, 91 para anfetamina e 264, 247, 
129, 84 para lisdexanfetamina. Ambos os analitos foram lineares na faixa de 1 a 100 ng/mL (r2> 
0,99) com uma recuperação superior a 91%.
Conclusão: Foi possível otimizar os parâmetros cromatográficos e de detecção de massas para 
determinação  de  lisdexanfetamina  e  anfetamina  em  fluido  oral  por  CL/EM.  Etapas  futuras 
envolverão a validação do método.
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Introdução: A doxorrubicina (DOX) é um antineoplásico que apresenta significativa cardiotoxicidade, fator 
limitante à sua aplicação terapêutica. Com o intuito de minimizar seus efeitos tóxicos a DOX foi incorporada 
em uma microemulsão (ME) lipídica desenvolvida por pesquisadores daFCFAr/UNESP. Em estudos 
anteriores com ratos Wistar verificamos que a nova formulação proporciona menor distribuição tecidual da 
DOXquando comparada à formulação convencional do fármaco na forma de cloridrato, disponível no mercado 
para uso terapêutico. No presente trabalho determinamos a DL50 da DOX veiculada por essas duas 
formulações administradas pela via intraperitoneal em dose única em dois modelos animais. Materiais e 
métodos: Para o Cloridrato da Doxorrubicina foram utilizados 25 ratos Wistar e camundongos Swiss machos 
distribuídos em 5 grupos. Os animais do grupo controle receberam solução salina estéril (100mg/Kg) e os 
grupos experimentais (ratos e camundongos) receberam DOX nas doses 7,5; 8; 10 e 15 mg/Kg e 5; 10; 20 e 
30 mg/Kg, respectivamente. Os animais foram observados por 14 dias. Para a DOX veiculada pela ME foram 
utilizados 35 ratos Wistar e camundongos Swiss dispostos em 7 grupos: 3 controles e 4 grupos 
experimentais. Os animais do grupo controle negativo receberam solução salina estéril (100mg/Kg),o grupo 
controle positivo recebeu cloridrato de doxorrubicina [9mg/Kg (ratos) e 12,25mg/Kg (camundongos)] via i.p., e 
aqueles dos grupos experimentais (ratos Wistar e camundongos Swiss) receberam 12; 15; 18 e 20mg/Kg e 
35; 50; 60 e 70mg/Kg, respectivamente, de microemulsão contendo doxorrubicina. Os animais do grupo 
veículo receberam a microemulsão sem fármaco na dose de 100mg/Kg via i.p. Os animais foram observados 
por 14 dias. O cálculo da DL50 foi realizado através de métodos estatísticos probitos,conformeLitchfield e 
Wilcoxon (1949). Resultados: A DL50 encontrada da DOX cloridrato foi 9,05 mg/Kg e 12,25 mg/Kg para ratos e 
camundongos, respectivamente. A DL50da DOX veiculada pela ME foi 25,39 mg/Kg em ratos e 54,65 mg/Kg 
em camundongos. Conclusão: Houve aumento da DL50 em aproximadamente 6 vezes quando a DOX foi 
incorporada na ME. Esse resultado demonstra que a incorporação do fármaco nas gotículas da fase interna 
da ME proporciona modulação na velocidade de liberação da DOX para o sistema biológico com impacto 
sobre sua toxicidade. 
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Introdução: O mercúrio (Hg) é um metal altamente tóxico em quase todas as suas diversas 
formas físicas e químicas, sendo considerado como um dos poluentes mais perigosos presentes 
no ambiente para a saúde humana. 1   O mercúrio metálico (Hg0 ) é utilizado nos processos de 
extração e concentração do ouro, com grande capacidade de dispersão nos compartimentos 
ambientais. Quando presente em elevadas concentrações no organismo humano pode produzir 
sintomas agudo e crônico para o sistema neurológico, pulmonar, cardiovascular, dermatológico, 
digestivo e excretor. 2 

Objetivo: Analisar o comportamento do mercúrio total nas matrizes biológicas do tecido capilar, 
sangue e na urina nos indivíduos residentes nos garimpos do São Chico e Crepurizinho. 
Materiais e Métodos: O estudo é seccional do tipo transversal nos garimpos São Chico e 
Crepurizinho, ambos localizados na região do Tapajós, município de Itaituba-Par . “São Chico” 
cujas coordenadas são 060 25’31’’ S, 560 02’99’’ W e o Crepurizinho 060 50’ 14,1’’ S, 560 35’ 00,0’’ 
W.A população geral estudada em ambos os garimpos são de n – 696 indivíduos, em São Chico n 
- 246 e n - 450 no Crepurizinho. O valor de referência do mercúrio total no tecido capilar é de 2 
µg/g a 10 µg/g , sangue 8 ng/ml a 30 ng/ml 3 4  e na urina 5 µg/g de creatinina e o IBMP 35 µg/g de 
creatinina, corrigido pela creatinina 5. A concentração de mercúrio total foi obtida por 
espectrometria de absorção atômica, utilizando o método Akagi,2004, no tecido capilar, sangue e 
urina, através do aparelho Mercury Analyzer Hg/ 201 6. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética com seres humanos do Instituto Evandro Chagas no dia 6/7/2003 e realizado dados 
estatístico adequados. 

Resultados e Discussão: No garimpo do São Chico o mercúrio total no tecido capilar, apresenta 
o seguinte comportamento (normal n- 164 – 66.7 %, exposto n – 64 – 26.0 % e > acima do nível 
de segurança n- 18 – 7.3 %), matriz sangue ( normal n – 35 – 14.2 %, exposto n – 167 – 67.9 %, > 
acima do nível de segurança n – 44 – 17.9 %) e na matriz urina ( normal n – 125 – 50.8 %, 
expostos n – 108  - 43.9 %, > IBMP n – 13  - 5.3 %). No garimpo Crepurizinho Hg total na matriz 
tecido capilar (normal n – 410 – 91.1%, exposto n – 38 – 8.4 %, >  acima do nível de segurança n 
– 2 – 0.4%), matriz sangue ( normal n – 165 – 36.7 %, exposto n – 196 – 43.6 %, > acima do nível 
de segurança n – 89 – 19.8 %) e na matriz urina ( normal n – 304 – 67.6 %, exposto n – 130 – 
28.96 %, > IBMP n – 16 – 3.6 %). A avaliação dos resultados do Hg total no garimpo do São Chico 
é estatisticamente significante. 
Conclusão: Os moradores no garimpo do São Chico estão mais expostos ao Hg Total, 
provavelmente pelo tipo de atividade garimpeira que necessita de maior quantidade de mercúrio 
para sua lavra. 
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Introdução: A epilepsia é uma doença neurológica crônica sendo que de 0,5 a 1,0% da 
população mundial apresenta epilepsia ativa1, 2. O tratamento medicamentoso é o principal recurso 
para o controle das convulsões. Entre os fármacos anticonvulsivantes, o fenobarbital ainda é 
muito usado principalmente na rede pública pela sua eficácia em controlar alguns tipos de crises 
convulsivas e também pelo seu baixo custo¹.  
Objetivo: Caracterizar o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes atendidos no Hospital 
Universitário Alcides Carneiro (HUAC), que usem fenobarbital como anticonvulsivante, a fim de 
subsidiar futuras ações de monitorização terapêutica.  
Materiais e Métodos: Estudo descritivo, transversal e documental, do qual participaram pacientes 
epilépticos atendidos pelo serviço de neurologia do HUAC e que, no momento da coleta de dados, 
usavam fenobarbital por mais de um mês. Foram excluídas mulheres grávidas. No período de 
outubro de 2011 a setembro de 2012 entrevistaram-se 50 pacientes. As variáveis da pesquisa 
foram socioeconômicas e clínicas. O projeto foi aprovado pelo CEPE-HUAC (processo nº 
20110508).  
Resultados e Discussão: Observou-se um predomínio do gênero feminino (58%); de pacientes 
com menos de 10 anos (28%) e que estudaram até o ensino fundamental (64%). O tempo médio 
de uso do fenobarbital foi de 7,68 anos. Mais da metade dos entrevistados (74%) está sob 
monoterapia e 59,5% destes possuem suas crises controladas. Entre os pacientes sob politerapia 
(26%) o índice de controle das crises é de 23,%. Ao calcularmos o Odds Ratio para essas duas 
variáveis obtivemos um valor de 4,4, o que significa que a chance de um paciente em monoterapia 
apresentar controle das crises é mais do que 4 vezes maior que um paciente em politerapia, 
sugerindo a ineficiência da associação medicamentosa em tais casos. A principal associação 
observada foi: fenobarbital com carbamazepina (66,66%). Entre os efeitos adversos relatados 
destacam-se sedação e tontura (34%). A monoterapia parece se constituir como fator de proteção 
apenas para o efeito adverso “tontura” (Odds Ratio de 3,15).  
Conclusão: A análise dos resultados poderá ser útil no direcionamento de estratégias de 
monitorização terapêutica do fenobarbital para a prevenção de problemas relacionados ao seu 
uso e promoção do uso racional de anticonvulsivantes no HUAC. 
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Introdução: As informações sobre a incidência e prevalência das intoxicações no Brasil são 
coletadas pelos Centros de Informação e Assistência Toxicológica, consolidados e divulgados 
pelo Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox). O primeiro relatório, 
divulgado em 1985, mostrou que os medicamentos lideravam as ocorrências, em um conjunto de 
19 grupos de substâncias. No mais recente boletim, divulgado pelo Sinitox, em 2010, o perfil 
permaneceu inalterado, mostrando o risco que este grupo de substancias traz para a população 
em geral.    

Objetivo: Conhecer o padrão dos pacientes intoxicados por medicamentos, atendidos e 
notificados no Ceatox-CG, entre janeiro de 2007 a dezembro de 2012.  

Materiais e métodos: Estudo transversal, de base retrospectiva e documental de dados 
secundários (ficha do Sistema Nacional de Agravos de Notificação - Sinan/MS). A amostra 
compreendeu 1143 pacientes. Na caracterização epidemiológica da amostra, separaram-se as 
variáveis em dois grupos: referentes ao indivíduo e referentes ao evento. Foi utilizado o programa 
SPSS® (versão 17.0) para a análise de dados, considerando um nível de significância de 5% no 
teste Qui quadrado. Além disso, para estabelecer o grau de associação entre as variáveis, 
utilizou-se o coeficiente de contingência e o V de Cramer.  

Resultados e discussão: As mulheres estiveram envolvidas em 66,8% dos casos desse agravo, 
conforme as notificações do Ceatox-CG. A faixa etária predominante foi a de 10 e 19 anos 
(25,6%). A principal circunstância motivacional das intoxicações foi a tentativa de suicídio (48%). 
Observou-se, ainda, que 86,8% dos casos ocorreram na zona urbana e que boa parte dos 
pacientes possuia baixa escolaridade (47,7%). As associações medicamentosas foram mais 
envolvidas nesses eventos (35,2%), com predomínio das classes dos psicolépticos (21,5%) e 
antiepiléticos (12,4%), medicamentos sujeitos a controle especial, de acordo com a RDC n0 37 de 
julho de 2012. Isso reflete a precariedade de fiscalização e venda de medicamentos sujeitos à 
retenção de receita. Foi comprovada, através da análise estatística, uma associação significativa 
entre o gênero feminino para a tentativa de suicídio e, no gênero masculino, a relação com o 
acidente individual (р=0,035).  

Conclusão: A caracterização do risco envolve a predição da frequência e da severidade dos 
efeitos em uma população. Portanto, no manejo deste risco, através do estabelecimento de 
politicas públicas de prevenção e controle dos agravos, temos que fatores sociais e econômicos 
deverão ter um enfoque maior para este grupo da população.  

 



REPRODUCTIVE TOXICITY OF HYDROETHANOLIC EXTRACT OF Tropaeolum majus 

 
GOMES C.1, LOURENÇO, E.L.B.3, GASPAROTTO JUNIOR, A.3, LOURENÇO A.C.1, NIHI F.1, 
DUQUE A.3, MULLER J.L.1, BOARETO A.C.1, MARTINO ANDRADE A.J.1, DALSENTER P.R.1 
 

1Reproductive toxicity laboratory, Pharmacology Department, Federal University of Paraná, 
Curitiba, Paraná.  

2Toxinology laboratory, Pharmacology Department, Federal University of Paraná, Curitiba, Paraná. 
3 Pharmacology and toxicology laboratory Paranaense University, Umuarama, Paraná. 

 
Introduction: The popular use of medicinal plants is widely known around the world, and several 
plants are used for the treatment of diseases as cancer, asthma, diabetes, gastrointestinal and 
cardiovascular disorders, among others. The species Tropaeolum majus L. is an important 
medicinal plant, native from the Andes in South America, worldly distributed, popularly known in 
Brazil as “chaguinha, capuchinha and nastúrcio”. The leaves are mainly used in traditional 
medicine for the treatment of heart disorders, urinary tract infections, asthma and constipation. Its 
leaves and flowers are also used by the population as salads, presenting a bitter flavor, similar to 
cress. Studies with the hydroethanolic extract of the leaves of T. majus (HETM) showed diuretic, 
anti-inflammatory and anti-hypertensive activities, demonstrating its therapeutic potential and 
supporting some of its popular uses. Previous studies with another plant from the same genus, T. 
tuberosum, altered reproductive functions on male rat, and there are no reproductive studies like 
those with T. majus.  
Objective: To evaluate the possible reproductive toxicity of HETM in male  rats. 
Materials and Methods:  HETM at 75, 375 and 750 mg/kg or vehicle (distillate water) were orally 
administered to male Wistar rats for 28 days. The animals were weighted daily and clinical signs of 
systemic toxicity were evaluated during the experiments. The animals were euthanized one day 
after the last treatment and reproductive organs were removed and weighted: testis, epididymis, 
seminal vesicle, prostate, glans penis and elevator muscle of anus. Left testis and epididymis were 
processed to spermatid and spermatozoid counts respectively. Sperm transit and daily sperm 
production were determined. Right testis was analyzed histopathologically. 
Results and discussion: No signs of toxicity or death related to the treatment were observed. 
There were also no significant changes in any parameters analyzed. The results gathered in this 
study show the absence of alterations on reproductive function after repeated doses during 28 
days of the hydroethanolic extract of T. majus in male rats.  Instead another species from the same 
genus demonstrated some reproductive alterations, the parts of plant used in these studies were 
different and obviously the components between them too. 
Conclusion: Although this study did not demonstrate any significant reproductive toxicity, other 
studies are necessary for a complete evaluation of the safety of this plant, as oral toxicity studies 
after repeated doses during 90 days, development toxicity, genotoxicity and carcinogenicity 
studies. 
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Introduction: Tropaeolum majus L., popularly known in Brazil as “chaguinha, capuchinha and 
nastúrcio”, is a medicinal plant used in traditional medicine for the treatment of heart disorders, 
urinary tract infections, asthma and constipation. Mostly leaves are used to treat these diseases. 
Hydroethanolic extract prepared from leaves of T. majus (HETM) has isoquercitrin as major 
component, a flavonoid that demonstrated antioxidant activity. HETM have shown                          
anti-hypertensive, diuretic and anti-inflammatory effects, and this activities can be assigned to its 
flavonoid. However, there are no studies the antioxidant activity of HETM. 
Objective: To evaluate the in vivo and in vitro antioxidant activity of HETM. 
Material and methods: For the preparation of HETM, the leaves of T. majus were collected and 
air-dried in an oven at 40°C for 4 days. After drying, they were triturated and then macerated with 
90% ethanol as a solvent for 7 days. The solvent was eliminated using a rotary vacuum evaporator 
under reduced pressure and then lyophilized. Three doses of HETM (75, 375 and 750 mg/kg) or 
vehicle (distillate water) were orally administered to male Wistar rats for 28 days. One day after the 
last treatment the animals were submitted to euthanasia and the liver was collected to evaluation 
of oxidative stress. Antioxidants enzymes catalase (Cat), glutathione-S-transferase (GST) and 
superoxide dismutase (SOD) were analyzed. In addition to the enzyme activity measurements, the 
rate of lipid peroxidation (LPO) and the concentration of reduced glutathione (GSH) were 
measured. All these measurements was based on the previously described spectrophotometric 
techniques. Instead, the in vitro antioxidant effect was evaluated by the DPPH test. 
Results and discussion: HETM demonstrated in vitro antioxidant activity on concentrations from 
10 to 1000 µg/mL. The antioxidant activity of HETM was lower than that of ascorbic acid (positive 
control), which can efficiently scavenge the free radical DPPH. Despite the HETM had shown 
antioxidant effect in vitro, the in vivo interactions with antioxidants systems were different. HETM 
75 mg/kg increased 53,24% the GST, while 750 mg/kg reduced 36,28% the SOD activity, which 
can suggest that at high doses other components of the extract can operate on redox system 
causing SOD inhibition, which could propitiate an antioxidant imbalance. Any other parameters 
evaluated were statistically insignificant. 
Conclusion: These results demonstrate in vitro antioxidant activity of HETM, corroborating with 
previously studies of isoquercitrin’s antioxidant activity. Nevertheless, in vivo antioxidant activity of 
higher doses of HETM was not observed.  
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Introduction: Candidemia are a major cause of morbidity and mortality in hospitals. 
Candida species represent a group of medically important pathogenic fungi. The 
emergence of antimicrobial resistance and the limited efficacy of current antifungal 
agents have motivated the exploration of new drugs with relatively low toxicity that can 
reduce the chances of developing resistance. Thus, the search for new therapeutic 
strategies has become a pressing concern. Kauranediterpenes have shown a number 
of biological properties such as antimicrobial activities. Some of kaurane-type 
diterpenes have been proven to possess in vitro antifungal activity, including against 
Candida species. Objectives: Assessthe in vitrosynergistic effects of fluconazole and 
the known semi-synthetic kaurane-diterpene, 16α-methoxy-kaurenoic-methyl ester, 
against fluconazole-resistant Candida parapsilosis, as well the cytotoxic and mutagenic 
properties of combined treatment against human lymphocytes and murine fibroblasts 
(V79 cells).Materials and Methods: Antifungal activity was measured through the 
antifungal susceptibility test (CLSI document M27-A3), and the activity of yeast efflux 
pumps was determined according to retention of the dye rhodamine 6G. Cytotoxicity 
was evaluated by MTT assay, and DNA damage was assessed by alkaline comet 
assay and micronucleus test.Results and Discussion:  After 24 h exposure of single 
treatment, none of tested drugs (0.25-128µg/mL) showed antifungal activity, but when 
combined with fluconazole (2 µg/mL) a synergistic effect of the drugs on yeast growth 
was observed, as demonstrated by reduction of MIC values (0.125 µg/mL) and by 
fractional inhibitory concentration index (FICI ≤ 0.5). The diterpene inhibits rhodamine 
6G efflux in fluconazole-resistant strains enhnacing the fuction of fluconazole to yeast 
death. Interestingly, our data on cell toxicity after 72 h exposure showed neither 
fluconazole or tested diterpene, as well combined drugs were able to induce 
cytotoxicity (IC50> 150 µg/mL for lymphocytes and V79 cells). Also, single or combined 
treatments do not produce DNA strand breaks (comet assay), and not induced 
micronuclei formation on mammalian cells used in present study.Conclusion:  Our data 
showed synergistic effects of fluconazole and tested diterpene on fluconazole-resistant 
C. parapsilosis strains aredevoided of cytotoxic and mutagenic activities, and that the 
antifungal studies with kauranediterpenes should be stressed to access the structure–
activity relationship of both therapeutical and toxicological activities. 
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Introduction: In recent years, the use of pesticides in agriculture has been steadilyin 
creasing, and associations between exposure to agricultural chemicals and DNA 
damage and cancer have been reported.Brazil is one of the world leaders in pesticide 
use. However, studies that evaluate the impact of pesticide exposure on cancer 
incidence and mortality are very scarce in the Brazilian population. Objectives: 
Evaluate the micronuclei, DNA strand breaks, and several nuclear abnormalities in 
exfoliated cells of buccal mucosa of rural workers exposed to a complex mixture of 
pesticides in the municipalities of Tiangua e Ubajara, which are part of the largest 
agricultural areas of Ceara State, Brazil.Materials and Methods: Protocols applied 
were approved by the Ethics Committee in Research of the Federal University of Ceara 
(47/2011), and also, an informed consent was also obtained from each participant. The 
investigation was carried out in 70 male workers (35 individuals from each 
municipalities) with a mean age of 45.16 ± 4.07 (total population), who had been 
working for at least one year preparing the  (especially organophosphates, and 
dithiocarbamates) and spraying the mint he fields, two or three times a week. And 
control population included 30 individuals with no history of pesticide sex position in the 
field. For the micronucleus assay and analysis of nuclear morphology, the material was 
collected by scaling buccal mucosa with a cytobrush; then slides were prepared and 
stained using Feülgen/Fast Green protocol. Micronuclei were counted in 1,000 
analyzed cells with well-preserved cytoplasm. Also, alkaline version of comet assay 
was applied to measure DNA damage levels. Data were compared by analysis of 
variance (ANOVA) followed by Tukey’s test for multiple comparisons. 
Results and Discussion: The comet assay demonstrated that there was a statistical 
difference between DNA damage level soft he exposed individuals (both municipalities) 
and the control group (p < 0.05).On the other hand, the frequencies of micronucleated 
cell so rural workers (both municipalities)was not statistically different from control 
group. But nuclear alterations (i.e. broken-egg, karyolysis and kariorrhexis) related to 
cytotoxicity were significantly found in the pesticide exposed groups, indicating a major 
cellular injury than a simple an swer to epithelium's differentiation and maturation. 
Conclusion: Despite the signs of citotoxicity, it is possible that damages caused by 
pesticides (comet assay) were not great enough to induce permanent mutations. 
Acknowledgements: CAPES, CNPq, FUNCAP, BiotechCell. 
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INTRODUÇÃO: PCBs são compostos organoclorados com diversas substituições possíveis dos 
átomos de cloro. Pesquisas toxicológicas sobre a exposição de homens a PCBs mostram que 
estes compostos foram capazes de diminuir significativamente a fertilidade e afetar os níveis de 
vários hormônios. Também aumentaram os níveis das espécies reativas de oxigênio (EROs) e 
diminuíram a atividade de enzimas antioxidantes. Assim, torna-se importante estudar agentes 
antioxidantes eficazes no combate ao estresse oxidativo causado por PCBs. Os flavonoides, 
compostos que contêm grupos hidroxila fenólicos capazes de agir como neutralizadores de EROs, 
surgem como agentes potencialmente terapêuticos. O flavonóide 3,5,7,3’,4’–pentahidroxi flavona 
(Quercetina) vem demonstrando forte potencial antioxidante. 

OBJETIVO: O objetivo da pesquisa foi investigar o potencial efeito protetor da Quercetina frente à 
produção de espécies reativas de oxigênio no sistema reprodutivo masculino de ratos Wistar, 
causada pela exposição a PCBs.  

MATERIAIS E MÉTODOS: Foram utilizados 36 ratos jovens machos Wistar (150-170 gramas), 
divididos em 4 grupos: Controle; Controle Quercetina; PCBs; PCBs+Quercetina. PCBs foram 
adquiridos por meio do Laboratório de Análises de Poluentes Persistentes da UFSM e 
administrados por gavagem na dose de 200 μg/g. Os padrões de PC s utilizados foram: PC  10, 
28, 52, 138, 153 e 180. Por meio de soluções individuais de 500 mg L-¹ em hexano foi composta a 
solução de trabalho para contaminação dos ratos, contendo 10 mg L-¹ de cada congênere de 
PCB. A quercetina, dissolvida em carboximetilcelulose 1%, foi administrada via intraperitoneal na 
dose de 50 mg/Kg de peso corporal. Os animais receberam os tratamentos no período da manhã 
durante 25 dias, após isso sofrendo eutanásia (anestesia, hipovolemia e retirada de órgãos). O 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFSM sob o número 116/2011. Os testículos foram 
retirados e processados e as amostras utilizadas para a realização do ensaio fluorimétrico DCFH-
DA¹. A análise estatística foi realizada pelo software GraphPad Prisma v.5, análise de variância de 
uma via seguida de teste post hoc de Tukey. A significância estatística foi considerada para 
p<0,05.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O nível de produção de EROs foi comparado entre os grupos, 
sendo observada diferença significativa entre os grupos Controle (38252±876,8 ng/ml), Quercetina 
(38498±963,9 ng/ml) e PCBs+Quercertina (38998±230,0 ng/ml) em relação ao grupo tratado com 
PCBs (41532±253,8 ng/ml). 

CONCLUSÃO: Os resultados sugerem que o tratamento com Quercetina reduziu os níveis de 
EROs no grupo tratado com PCBs a valores similares ao grupo controle.  
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INTRODUÇÃO: As bifenilas policloradas (PCBs) são originadas da reação do grupo bifenila com 
cloro anidrido na presença de um catalisador. Conforme estudos toxicológicos, a contaminação 
por PCBs pode causar alterações no sistema reprodutivo. Entre os mecanismos de indução de 
danos encontra-se o estresse oxidativo, o qual resulta do desequilíbrio entre a produção de 
oxidantes e o sistema de defesa antioxidante do organismo, levando ao aumento de espécies 
reativas do oxigênio (EROs) no interior das células, as quais, em altas concentrações, danificam 
membranas celulares, modificam proteínas e/ou provocam mutações no DNA. Muito tem se 
pesquisado sobre a capacidade de proteção por compostos naturais contra os danos causados 
por agentes químicos. Diversos efeitos protetores têm sido apontados para o flavonoide 
quercetina. 

OBJETIVO: O objetivo desse trabalho foi quantificar a integridade ou dano no DNA de células 
testiculares de ratos expostos a PCBs e avaliar a potencial ação genoprotetora da quercetina. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Foram utilizados 36 ratos jovens machos Wistar, pesando entre 150-
170 gramas, divididos em 4 grupos: Controle; Controle Quercetina; PCBs; PCBs+Quercetina. 
PCBs foram adquiridos por meio do Laboratório de Análises de Poluentes Persistentes (LAPP - 
UFSM) e administrados por gavagem na dose de 200 µg/g. Os padrões de PCBs utilizados foram: 
PCB 10, 28, 52, 138, 153 e 180. Por meio de soluções individuais de 500 mg L-1 em hexano foi 

composta a solução de trabalho para contaminação dos ratos, contendo 10 mg L-1 de cada 

congênere de PCB. A quercetina (dissolvida em carboximetilcelulose 1%) foi administrada via 
intraperitoneal na dose de 50 mg/Kg de peso corporal. Os animais receberam os tratamentos no 
período da manhã durante 25 dias, após isso sofrendo eutanásia. Após a eutanásia, os testículos 
foram processados e as amostras utilizadas para a realização do ensaio fluorimétrico PicoGreen¹  
para avaliação dos níveis de DNA dupla-fita (dsDNA). Os tratamentos foram comparados por 
analise de variância seguida de teste post hoc de Tukey. Foram considerados significantes os 
testes com p<0,05. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A quercetina foi capaz de reduzir a presença de  dsDNA no 
sobrenadante do grupo tratado em relação ao grupo controle , bem como em relação ao grupo 
tratado com PCBs de maneira significativa. Isso corrobora estudos anteriores² que postulam o 
elevado potencial de eliminação dos radicais de oxigênio pela quercetina. 

CONCLUSÃO: A quercetina parece diminuir os níveis de dsDNA livre no plasma, indicando uma 
possível redução nos danos oxidativos causados pela exposição a PCBs. 
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Introdução: Devido à alta toxicidade, a produção e comercialização dos bifenilos policlorados 
(PCBs) estão proibidas em todo mundo. Suas propriedades físicas interessantes como a 
resistência a altas temperaturas e correntes elétricas, foram responsáveis pela grande utilização e 
produção mundial dos PCBs, sendo que, desta produção, grande parcela entrou para o meio 
ambiente, contaminando a água e o solo. A ingestão através de alimentos contaminados constitui-
se na principal via de exposição humana. Por sua importância histórica na sobrevivência humana, 
os cereais são parte essencial em nossa alimentação, sendo que o milho recebe amplo destaque 
como o grão mais consumido no mundo.  
Objetivo: Determinar PCBs em 151 amostras de milho em grão e farinha de milho do Rio Grande 
do Sul, Brasil, relacionando-os com a região de coleta, ano de produção, % de gordura e tipo de 
farinha. 
Materiais e Métodos: A determinação dos resíduos de PCBs foi realizada por cromatógrafo a gás 
acoplado a espectrometria de massas (GC-EM), utilizando-se modos de ionização por impacto de 
elétrons e ionização química negativa, após a extração dos compostos através do uso de 
ultrassom. 
Resultados e Discussão: Foram encontrados valores médios de 0,01 ng g-1 para o PCB 10, 0,04 
ng g-1 para o PCB 28, 0,10 ng g-1 para o PCB 52, 0,14 ng g-1 para o PCB 153, 0,40 ng g-1 para o 
PCB 138 e 0,38 ng g-1 para o PCB 180. O PCB 138 foi o mais frequente, sendo detectado em 
63,57% das amostras, seguido dos PCBs 180 (58,27%), 52 (41,72%), 153 (41,05%), 28 (20,52%) 
e 10 (7,28%). As amostras provenientes das regiões nordeste e metropolitana foram as que 
apresentaram as maiores contaminações. Houve uma diminuição das contaminações no ano de 
2010 quando comparado com o ano de 2009 e identificação de maior contaminação encontrada 
nas farinhas de milho em relação ao grão. Diferença que se mostrou significativa para os PCBs 
52, 138, 153 e 180. No que diz respeito às análises das farinhas houve uma diferença significativa 
para todos os congêneres na correlação com os percentuais de gordura. Já a % de gordura 
presente nas farinhas demonstrou grande influência na concentração de PCBs detectados, com 
significância estatística para todos os congêneres estudados (p≤0,01). Comprovou-se o fato de 
que os PCBs são lipofílicos. A região nordeste diferiu significativamente das demais, 
apresentando as maiores concentrações (p≤0,05). uanto à safra, as amostras de 2010 
apresentaram concentrações menores que as de 2009. Diversos estudos relatam que os níveis de 
PCBs nos alimentos tendem a diminuir com o passar dos anos. 
Conclusão: Os resultados demonstram que o estado do Rio Grande do Sul apresenta fontes 
importantes de contaminação, apesar de ter sido observado uma diminuição nas concentrações 
de um ano para o outro.  
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O desenvolvimento do setor hidrelétrico na Amazônia tem despertado o interesse dos 
pesquisadores principalmente quanto ao processo de metilação e acumulação do mercúrio nos 
organismos aquáticos, os quais apresentam elevada capacidade de absorver os compostos de 
mercúrio, quer sejam de origem orgânica ou inorgânica. Este estudo apresenta o 
monitoramento das concentrações do mercúrio total e metilmercúrio em peixes (n=98), 
representados pelo conjunto de espécies mais consumidas pela população local, nos períodos 
hidrológicos de enchente, cheia, vazante e seca do rio Madeira nos anos de 2010, 2011 e 2012. 
As amostras de músculo de peixe (50 a 100 g) foram digeridas em meio ácido¹ e o teor de 
mercúrio total foi quantificado pela técnica de geração de vapor de mercúrio a frio acoplado a 
espectroscopia de absorção atômica (CVAAS), enquanto que a análise de metilmercúrio 
envolveu as fases de digestão, extração com ditizona-tolueno e quantificação por cromatografia 
gasosa². A enchente de 2011 apresentou o maior estoque de mercúrio total (mediana de 0,787 
mg kg-1 e valor médio de 0,69 + 0,222 mg kg-1) e metilmercúrio (mediana de 0,677 mg kg-1 e 
valor médio de 0,578 + 0,194 mg kg-1) e a seca de 2011 apresentou o menor estoque de 
mercúrio total (mediana de 0,12 mg kg-1 e valor médio de 0,126 + 0,03 mg kg-1) e metilmercúrio 
(mediana de 0,09 mg kg-1 e valor médio de 0,093 + 0,022 mg kg-1) quando comparados aos 
outros períodos hidrológicos do rio Madeira. A concentração de mercúrio total por hábito 
alimentar durante todo o período amostrado, apresenta mediana de 0,13 mg kg-1 e valor médio 
de 0,15 + 0,093 mg kg-1 para as espécies não predadoras e mediana de 0,525 mg kg-1 e valor 
médio de 0,596 + 0,248 mg kg-1 para as espécies predadoras, enquanto que a concentração de 
metilmercúrio por hábito alimentar, apresenta mediana de 0,1 mg kg-1 e valor médio de 0,105 + 
0,068 mg kg-1  para as espécies não predadoras e mediana de 0,47 mg kg-1 e valor médio de 
0,488 + 0,217 mg kg-1 para as espécies predadoras, evidenciando os processos de 
bioacumulação e biomagnificação do mercúrio na ictiofauna. As concentrações foram 
semelhantes a outros estudos na região da Amazônia, evidenciando que os elevados teores de 
mercúrio são de origem natural e/ou devido ao garimpo de ouro. Apesar da concentração ser 
de relevância toxicológica em termos do potencial de exposição humana, desde o início das 
obras a população local relata que há baixo consumo de peixes. 
 
1. O. Malm. Environmental Research, 77, 73 (1998). 
2. M. C. Bisinoti; E. Sargentini; W. F. Jardim Brazilian Chem. Soc., 18, 544 (2007). 
 
 
Agradecimento: Energia Sustentável do Brasil S. A. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00139351


AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MUTAGÊNICO E GENOTÓXICO DE A NÁLOGOS DO MEGAZOL 
 

Mello F.V.C.1, Carvalho A.S.2, Bastos, M.M.2, Boechat N.2, Aiub C.A.3, Felzenszwalb I.1  
 

1Laboratório de Mutagênese Ambiental, Departamento de Biofísica e Biometria, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro – UERJ, Rio de Janeiro/RJ; 2Instituto de Tecnologia em Fármacos, 

Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, Rio de Janeiro/RJ; 3Laboratório de Genotoxicidade, 
Departamento de Genética e Biologia Molecular, Instituto Biomédico, Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Rio de Janeiro/RJ 
 

Introdução:  a doença de Chagas é responsável por um grande número de pessoas infectadas e 
em risco de infeção. O tratamento disponível, benzonidazol, não é eficaz na resolução dos 
sintomas e tem baixa chance de cura, principalmente na fase crônica da doença. O megazol é um 
derivado de 5-nitroimidazol da classe dos nitroheterocíclicos com atividade tripanocida e superior 
perfil de ação em comparação ao benzonidazol. O megazol possui atividade mutagênica e 
genotóxica que impede sua utilização. No Instituto de Tecnologia em Fármacos três novos 
compostos análogos do megazol foram desenvolvidos: PAMT 09 (2-amino-N-(1-metil-4-nitro-1H-
imidazol-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol), PTAL 05-02 (3-amino-5-(1-metil-5-nitro-1H-
imidazol-2-il)-1H-1,2,4-triazol) e PTAL 04-09 (1-(1-metil-4-nitro-1H-imidazol-5-il)-1H-pirazol). 
Objetivo:  avaliar o potencial mutagênico, citotóxico e genotóxico dos análogos do megazol. 
Materiais e Métodos:  o potencial mutagênico e citotóxico foi avaliado através do teste da 
mutação reversa bacteriana (teste de Ames) utilizando linhagens de Salmonella enterica sorovar 
Typhimurium padrão (TA97, TA98, TA100, TA102 e TA1535) e metabolicamente 
supercompetentes (YG1021 e YG1024) e incompetentes (TA100NR, TA1535NR, TA98NR e 
TA98/1,8-DNP6) na síntese de enzimas nitroredutase e acetiltransferase. O potencial genotóxico 
foi avaliado através do teste do micronúcleo utilizando cultura celular permanente de macrófagos 
RAW264.7 de rato e hepatocarcinoma humano HepG2. 
Resultados e Discussão: Os análogos apresentaram resposta mutagênica e citotóxica positiva 
para pelo menos uma linhagem de S. enterica, tanto na presença como na ausência de ativação 
metabólica. A análise genotóxica apontou que, os análogos são capazes de induzir a formação de 
células micronucleadas. Os resultados sugerem que a atividade mutagênica e genotóxica estejam 
relacionadas com a ativação de aminas aromáticas que podem ser convertidas a ésteres gerando 
íons que se ligam ao DNA e proteínas. 
Conclusão:  A atividade mutagênica positiva das novas moléculas detectadas com as linhagens 
padrão de S. enterica, ocorreu em uma concentração (50 µg/mL) mil vezes maior que a primeira 
concentração mutagênica (0.05 µg/mL) do megazol, Novos avanços no desenvolvimento de 
análogos podem ser feitos mantendo o potencial tripanocida com uma diminuição das atividades 
mutagênica e genotóxica. 
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Introdução: Os ecossistemas aquáticos são os principais receptores de substâncias tóxicas 
provenientes de atividades humanas. Com o crescimento da produção de cana-de-açúcar no 
Brasil, a vinhaça – principal resíduo da produção de álcool – destaca-se como um potencial 
contaminante dos recursos hídricos, uma vez que sua riqueza em matéria orgânica lhe confere um 
alto poder poluente. Para o estudo da toxicidade aquática, peixes teleósteos tem sido apontados 
como excelentes bioindicadores, sendo o fígado um dos órgãos mais analisados, devido a sua 
elevada capacidade em acumular contaminantes. 

Objetivo: Verificar o possível potencial citotóxico da vinhaça, por meio de análises ultraestruturais 
em fígados de tilápias expostas a este resíduo. 
Materiais e Métodos: No bioensaio foram utilizados cinco tilápias em cada aquário, no qual 
permaneceram 96 horas. Os indivíduos foram dispostos em grupo controle, com água de poço 
artesiano, e quatro grupos tratamentos, com diluições de 1%, 2,5%, 5% e 10% de vinhaça. Após o 
bioensaio, os fígados dos peixes foram processados segundo rotina ultraestrutural e analisados 
em microscópio eletrônico de transmissão (MET). 
Resultados e Discussão: Os animais do grupo controle apresentaram a morfologia hepática 
típica, descrita para a espécie. Os grupos tratados apresentaram diversas alterações, indicando 
respostas das células à vinhaça. Entre as alterações foi observado aumento na quantidade de 
lipídeos, sugerindo um processo de esteatose, uma resposta das células a injúrias ambientais. Os 
grupos tratados apresentaram também diversas evidências de início de morte celular autofágica, 
com frequência proporcional ao aumento da vinhaça. Dentre elas, observou-se a associação de 
mitocôndrias e retículo endoplasmático, a qual indica início da formação de vacúolos autofágicos e 
corpos mielínicos, sendo este último também bastante observado. Outra alteração foi a gradativa 
perda da integridade da célula, de maneira que nos maiores tratamentos há quase total ausência 
de organelas citoplasmáticas e ruptura da membrana celular. Houve ainda significativa perda das 
microvilosidades celulares e alterações mitocondriais. O tratamento 10% foi letal para os 
espécimes e, portanto, não foi analisado. 
Conclusão: Concluiu-se, portanto, que a vinhaça nas concentrações 1%, 2,5%, 5% e 10% possui 
potencial citotóxico dose-dependente em corpos d’água e que o fígado constitui um órgão 
bastante afetado em exposição aguda a este contaminante. Diante disso, acredita-se que os 
resultados deste trabalho poderão oferecer subsídios científicos para a revisão de medidas 
restritivas quanto ao emprego deste agroresíduo, de forma a evitar grande prejuízo ecológico e 
econômico pela possível contaminação dos recursos hídricos brasileiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecimentos: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo 
apoio financeiro (Processos nº 2011/06845-7, 2011/06749-8 e 2012/50197-2).  



AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE E GENOTOXICIDADE DO EXTRATO AQUOSO DE 
Euphorbia tirucalli EM LEUCÓCITOS HUMANOS 

 
Bueno D.C.1; Waczuk E.P.2; Meinerz F.D.1; Rocha J.B.T.1, Ávila D.S.2 

 

1Laboratório de Bioquímica Toxicológica, Departamento de Química, Universidade Federal de 
Santa Maria, Santa Maria-RS; 2Programa de Pós-Graduação em Bioquímica, Universidade 

Federal do Pampa, UNIPAMPA, Uruguaiana-RS. 
 

 
Introdução: A planta Euphorbia tirucalli L. (Euphorbiaceae) tem sido utilizada pela medicina 
popular para tratar várias desordens. Seu uso mostrou que a mesma possui grande potencial 
farmacológico, apresentando atividade antibacteriana, antiviral, anti-inflamatória, antiartrítica, entre 
muitas outras. Porém, o látex produzido por esta planta é reconhecidamente tóxico, podendo 
causar irritabilidade, carcinogênese e desacoplamento da cadeia transportadora de elétrons 
mitocondrial. Logo, é importante a realização de estudos toxicológicos com os extratos de E. 
tirucalli, adquirindo um maior conhecimento dos efeitos tóxicos causados pela mesma e 
garantindo o seu uso racional. 

Objetivo: Avaliar os efeitos citotóxicos e genotóxicos do extrato aquoso de E. tirucalli em 
leucócitos humanos isolados. 
Materiais e Métodos: Os leucócitos foram isolados usando o método da precipitação por 
dextrana, a partir do sangue venoso heparinizado obtido de doadores voluntários saudáveis não 
fumantes, com 20-30 anos. Os exemplares de E. tirucalli foram submetidos a extração aquosa 
seguido de liofilização. Os leucócitos foram expostos ao extrato nas concentrações de 1, 2,5, 5, 
7,5, 10, 25, 50, 75, 100 e 150 µg/mL durante 3 horas a 37°C. A citotoxicidade do extrato foi 
avaliada pelo teste de exclusão do azul de Trypan, usando peróxido de hidrogênio (H2O2) 100 µM 
como controle positivo, e a genotoxicidade do extrato foi avaliada pelo método do Ensaio Cometa 
Alcalino usando metilmetano sulfonato 20 µM como controle positivo. 
Resultados e Discussão: O teste de exclusão do azul de Trypan mostrou que o extrato não 
causou diminuição significativa da viabilidade celular até a concentração de 7,5 µg/mL. Porém, a 
partir da concentração de 10 µg/mL, se observa uma diminuição significativa da viabilidade 
celular, mostrando que o extrato é citotóxico a partir desta concentração. Para o teste de 
genotoxicidade, só foram consideradas as concentrações que causaram citotoxicidade 
significativa. O Ensaio Cometa demonstrou que o extrato não causou aumento no índice de dano 
entre as concentração de 10 e 75 µg/mL. Porém, a partir da concentração de 100 µg/mL, se 
observa um aumento significativo no índice de dano, mostrando que o extrato é genotóxico nesta 
faixa de concentração. Estes efeitos tóxicos provavelmente são causados por compostos 
presentes no extrato, como ésteres de forbol, e que devem ser considerados para o uso 
terapêutico racional da E. tirucalli. 
Conclusão: Este trabalho demostrou que, em altas concentrações, o extrato aquoso de E. tirucalli 
causa efeitos tóxicos em leucócitos humanos, tanto a nível celular quanto a nível genômico. Estas 
informações são importantes para o uso terapêutico desta planta, porém, mais estudos são 
necessários para traçar o perfil toxicológico da mesma. 
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Introdução: O Metilmercúrio (MeHg) é um contaminante ambiental que pode causar 
neurotoxicidade quando consumido, geralmente na forma de peixes contaminados. Sua ação 
tóxica se dá pelo fato do átomo de mercúrio ter muita afinidade por grupos tióis, desta maneira há 
uma redução das proteínas antioxidantes nas células, levando a um estado de estresse oxidativo. 
Por outro lado, alguns estudos mostram que compostos orgânicos de selênio são bons candidatos 
para o tratamento de intoxicação com MeHg. Neste contexto, o disseleneto de difenila [(PhSe)2] é 
um composto orgânico de selênio simples que exibe atividade mimética a Glutationa Peroxidase e 
pode servir como substrato para a enzima Tiorredoxina Redutase, apresentando propriedades 
antioxidantes e neuroprotetoras. Alguns estudos mostram que o (PhSe)2 diminuiu a deposição de 
Hg e o estresse oxidativo em camundongos expostos ao MeHg. Porém, os dados sobre os efeitos 
do MeHg e (PhSe)2 em células humanas são escassos. 
Objetivo: Avaliar os efeitos citotóxicos e genotóxicos do MeHg em leucócitos humanos isolados e 
sua possível modulação pelo (PhSe)2. 
Materiais e Métodos: Os leucócitos humanos foram isolados a partir do sangue venoso de 
doadores voluntários saudáveis, e expostos ao MeHg (dissolvido em bicarbonate de sódio 10 mM) 
e (PhSe)2 (dissolvido em etanol) sozinhos ou concomitantemente nas concentrações de 1, 5 e 10 
µM – 37°C durante 3 horas. A citotoxicidade foi avaliada pelo teste de exclusão do azul de Trypan 
e a genotoxicidade pelo Ensaio Cometa. 
Resultados e Discussão: A viabilidade celular foi significativamente reduzida após a exposição 
dos leucócitos a MeHg 5 ou 10 µM. (PhSe)2 1 e 5 µM restauraram a viabilidade celular aos níveis 
basais quando testatos contra MeHg 5 µM. A 5 µM, (PhSe)2 restaurou parcialmente a viabilidade 
celular diminuída pelo MeHg 10 µM, e (PhSe)2 10 µM restaurou completamente a viabilidade aos 
níveis basais nas células expostas ao MeHg. MeHg aumentou significativamente o dano no DNA 
nas concentrações de 5 e 10 µm e o (PhSe)2 neutralizou o dano no DNA induzido por MeHg. Este 
efeito protetor do (PhSe)2 provavelmente se dá pela formação de um selenofenol, que se liga ao 
átomo de Hg no MeHg, neutralizando sua reatividade. 
Conclusão: Este estudo mostra que o (PhSe)2 protege leucócitos humanos isolados contra a 
citotoxicidade e genotoxicidade induzida pela exposição ao MeHg, sugerindo que este composto 
orgânico de selênio poderia ser usado na clínica para o tratamento de casos de intoxicação com 
MeHg. 
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Introdução:  O clorofórmio, ou triclorometano (CHCL3), é um hidrocarboneto halogenado 
antigamente usado como um agente anestésico, que teve seu uso descontinuado devido a sua 
hepato e nefrotoxicidade, hoje sendo empregado principalmente como um solvente industrial.  
Objetivo: O presente relato objetiva descrever a intoxicação de um paciente de vinte e dois anos, 
do sexo masculino, que ingeriu intencionalmente uma quantidade ignorada de clorofórmio 
associada a álcool etílico, para fins recreativos, procurando o serviço de saúde três dias após a 
exposição, com sintomas de dor abdominal difusa e vômitos, apresentando-se fortemente ictérico, 
evoluindo posteriormente à insuficiência hepática aguda. 
Materiais e Métodos: As informações foram resgatadas dos prontuários do paciente no CIT-RS e 
no hospital de referência que admitiu o paciente, junto à equipe clínica responsável. 
Resultados e Discussão  No quarto dia após a exposição, ainda ictérico, apresentava bilirrubina 
total (BT) de 11,8 mg/dL, bilirrubina direta (BD) 4,22 mg/dL, bilirrubina indireta (BI) 7,59 mg/dL, 
transaminase glutâmico oxalacética (TGO) 3893 U/L, transaminase glutâmico pirúvica (TGP) 3440 
U/L, fosfatase alcalina 320 U/L, tempo de protrombina (TP) de 55 segundos, com atividade de 
30% e RNI 2,89, tempo de tromboplastina parcialmente ativada (KTTP) de 55 segundos, 
desidrogenase lática (LDH) de 2005 UI/L, e plaquetas de 144.000/mm3. O eletrocardiograma e a 
ecografia abdominal total realizados não revelaram anormalidades, e descartou-se a presença de 
hepatites virais associadas. No quinto dia, apresentou melhora clínica, com BT 7,5 mg/dL, BD 5,3 
mg/dL, BI 2,2mg/dL, TGO 912 U/L e TGP 3275 U/L. No sexto dia, iniciou-se tratamento com n-
acetilcisteína (NAC), 10.500mg em uma hora e, após, 3.500 mg em quatro horas, por via oral. O 
paciente recebeu alta 3 horas após a prescrição de NAC, sem informações em prontuário sobre 
quantas doses do medicamento foram administradas. São descritos na literatura médica, desde 
1973, quatro casos de intoxicação aguda por ingestão de clorofórmio¹, evidenciando a 
singularidade deste caso. O clorofórmio é um modelo clássico de lesão hepática, provocando 
esteatose hepática e necrose de padrão centro-lobular, o que cursa com o aumento das 
transaminases hepáticas, da LDH e com prolongamento do TP e do KTTP, além do aumento da 
bilirrubina e da plaquetopenia. A NAC pode ser efetiva na prevenção da hepatotoxicidade, embora 
não haja evidências que suportem o seu uso. O tratamento padrão das intoxicações por 
hidrocarbonetos é de suporte, e o seu prognóstico está diretamente relacionado à quantidade 
ingerida. 
Conclusão:  Este relato descreve um caso pouco corriqueiro no atendimento clínico-toxicológico, 
de forma a expor e discutir as manifestações clínicas, as alterações laboratoriais e as opções de 
tratamento das intoxicações por clorofórmio. 
 
¹ Hum Exp Toxicol, publicado online, 2010. 
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Introdução: O Brasil é um dos maiores consumidores de pesticidas do mundo. Os 
organofosforados são os inseticidas e acaricidas mais utilizados contra pragas agrícolas e o 
metamidofós é o mais empregado na agricultura do Brasil. O metamidofós é frequentemente 
citado em casos de intoxicação ocupacional ou acidental e pode causar neurotoxicidade aguda ou 
tardia em seres humanos. Alguns estudos epidemiológicos tentam correlacionar uma alta 
prevalência de tendências suicidas em agricultores que espalham o pesticida nas lavouras.  
Objetivo: Este trabalho objetiva avaliar variáveis indicativas da possível neurotoxicidade do 
metamidofós em ratos Wistar machos e fêmeas expostos durante um período de 35 dias, através 
de gavagem.  
Materiais e métodos: O projeto foi licenciado pelo Comitê de Ética Animal da UFPR sob o 
número 533. Os animais (100 fêmeas e 50 machos) foram divididos em 4 grupos/gênero e foram 
expostos a 0,4 mg de metamidofós x kg-1; a 0,04 mg de metamidofós x kg-1; a 0,004 mg de 
metamidofós x kg-1 e a 0,0 mg de metamidofós x kg-1 (controle). Os animais tiveram a massa 
corporal aferida diariamente e foram avaliados para possíveis sinais de intoxicação. Os animais 
foram observados até o 90o dia após o início da exposição. Os animais foram mortos por 
decapitação e o encéfalo, os rins e o fígado foram removidos, pesados e avaliados 
macroscopicamente. 
Resultados e discussão: As fêmeas e os machos expostos a 0,4 mg de metamidofós x kg-1 
apresentaram sinais físicos da intoxicação pelo inseticida (fasciculação muscular, salivação e 
diarréia). A massa corporal dos machos expostos a 0,4 mg de metamidofós x kg-1 não diferiu em 
relação ao controle. As ratas expostas a 0,4 mg de metamidofós x kg-1 apresentaram menor 
massa corporal, em média 7% em relação ao grupo controle do 15o dia após o inicio da exposição 
até o 36o dia de exposição (p < 0,05, ANOVA de duas vias seguida do teste de bonferroni). As 
ratas recuperaram a massa corporal durante o período de observação, ganharam em média 37,9 
% mais massa que as ratas grupo controle. A massa dos órgãos das fêmeas (encéfalo, rins e 
fígado) não diferiu entre grupos. A massa dos órgãos dos machos (encéfalo, rins e fígado) não 
diferiu entre os grupos. A menor massa corporal e os sinais de intoxicação aguda das ratas 
expostas a 0,4 mg de metamidofós x kg-1 durante o período de tratamento é um indício da 
toxicidade geral aguda do agente. A redução na massa corporal parece ter decorrido de uma 
menor absorção de nutrientes durante o período de exposição. O efeito possivelmente decorreu 
da ação colinérgica indireta deste pesticida, um inibidor da enzima acetilcolinesterase. 
Conclusão: A ação neurotóxica do metamidofós possivelmente decorreu da ação colinérgica do 
pesticida, provocando diarreia nos animais. Estudos comportamentais e bioquímicos futuros 
auxiliarão na avaliação da neurotoxicidade do metamidofós. 
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Introdução: O uso abusivo de medicamentos, o descarte incorreto e a carência de políticas 
públicas contribuem para a presença de fármacos em ambientes aquáticos, inclusive em água 
potável, uma vez que alguns compostos resistem às etapas do tratamento convencional de água. 
Neste contexto, objetivou-se validar método cromatográfico para identificação e quantificação dos 
anti-inflamatórios: paracetamol (PC), diclofenaco (DC), indometacina (ID), naproxeno (NP), 
cetoprofeno (CP) e ibuprofeno (IB) em águas superficiais e também após o tratamento 
convencional com auxilio de Jar-test, ensaio que mimetiza o tratamento de água. Além de 
caracterizar o risco humano pela presença dos compostos que ainda permanecem na água 
tratada.  
Materiais e Métodos: As amostras coletadas foram submetidas à SPE para concentração dos 
fármacos, baseado no método 1694 da EPA e avaliadas por LC-MS/MS, no modo ESI. As fases 
constituíram-se de: Fase A (Metanol) e Fase B (Acetato de amônio 1Mm), em um gradiente de 
concentração que variou de 45-80%A  e 20-55%B, com vol injeção: 20µL, temp. col. 50°C, 
pressão: 150bar. As concentrações dos fármacos encontradas nas amostras após a realização do 
jar-test foram comparadas com os critérios de aceitação, através da fórmula: Cr=(DRf*PC*CR)/C. 
Ou seja, a multiplicação da dose de referência, pelo peso corpóreo e a contribuição relativa da 
fonte, divididos pelo consumo crônico. As DRfs foram calculadas a partir dos valores de NOAEL 
mais restritivos, encontrados em literatura, alocados aos fatores de incertezas cabíveis a cada 
estudo.  
Resultados e Discussões: O PC não foi encontrado nas amostras ambientais. O DC, a ID e o 
NP foram detectados nas amostras mas não apresentaram picos após o tratamento pelo jar-test. 
O CP e o IB foram detectados na água após o tratamento: 18,67-19,65ng/L e 
147ng/L,respectivamente. Suas doses de referências calculadas foram: 0,67mg/kg/dia e 
0,018mg/kg/ dia, resultando em valores de critérios para exposição de: 462µg/L e 126µg/L.  
Conclusões: Os dados mostram o cetoprofeno e o ibuprofeno estão em concentrações abaixo 
dos critérios estabelecidos como seguros para o consumo humano, não representando sérios 
riscos à saúde humana, mesmo quando expostos cronicamente. Apesar da indometacina, 
diclofenaco e do naproxeno não apresentarem picos no cromatograma após o tratamento da 
água, não significa que estes foram completamente eliminados. A reação com os produtos de 
oxidação adicionados à água pode ter gerados subprodutos, conhecidos como “desinfection 
byproducts”, muitas vezes mais tóxicos do que o seu precursor.  
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Introdução: A exposição a drogas de abuso tem sido motivo de preocupação mundial, tanto do 
poder público quanto dos órgãos de saúde e sociedade em geral. O consumo de cocaína na 
forma de cloridrato e em especial de crack tem aumentado drasticamente na população obstétrica 
durante as últimas décadas, podendo levar ao comprometimento irreversível da integridade de 
mãe e filho, uma vez que estas substâncias são lipossolúveis, atravessam facilmente a barreira 
placentária e encontram-se presentes no leite materno. Objetivo: Alertar para a importância da 
vigilância de mães que amamentam, com histórico de uso de drogas de abuso e alertar para a 
necessidade de uma investigação adequada e atenção especial para os bebês no caso do 
surgimento de manifestações neurológicas sem causa orgânica determinada. Relato do caso: Foi 
atendido pelo plantão do CIT/RS o caso de um paciente do sexo feminino de 45 dias de idade, 
com quadro de bronquiolite e episódios de distúrbios de movimento, com hiperextensão do 
pescoço e olhar parado, filho de mãe usuária de crack. A avaliação neurológica não detectou 
causas orgânicas para o quadro e os sinais vitais estavam normais. Foi solicitada triagem de 
drogas de abuso e medicamentos na urina da criança. O resultado foi positivo para cocaína e 
negativo para anfetaminas, maconha, benzodiazepínicos, barbitúricos e opiáceos. O plantão do 
CIT/RS indicou controle dos sinais vitais, tratamento sintomático e de suporte. Foi indicada a 
suspensão da amamentação. No dia seguinte, a médica responsável pela paciente informou que 
se encontrava assintomática, não apresentava alteração no exame clínico e seguiu em internação 
“social”, privada da amamentação pela mãe. Conclusão: O aleitamento materno, apesar de ser 
uma recomendação da OMS e do UNICEF, deve ser evitado por mães usuárias de crack, devido 
às alterações neurológicas que podem acometer o lactente. Ainda falta uma política eficiente e 
específica de assistência a gestantes e mães viciadas para o combate à drogadição e estimulação 
do vínculo entre mães e bebês. Este desafio exige respostas eficazes do governo e da sociedade, 
através da construção de um programa que inclua ações relacionadas à promoção da saúde, de 
conscientização e informação sobre os riscos do uso do crack, além da disponibilização de 
serviços de atendimento. Este relato demonstra que o laboratório de análises toxicológicas pode 
ser uma ferramenta importante no esclarecimento de possíveis efeitos danosos consequentes à 
passagem de drogas de abuso através do leite materno. 
 



TENTATIVA DE SUICÍDIO POR PARACETAMOL – RELATO DE CASO 

Vianna R.L.1; Ribeiro P.R. 1; Gavioli I.2; Sebben V.C.1. 

 1Núcleo de Análise Laboratorial (NAL), 2 Núcleo de Atendimento de Urgência, Centro de 

Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul (CIT/RS), Fundação Estadual de Produção e 

Pesquisa em Saúde (FEPPS), Porto Alegre, RS. 

Introdução: O suicídio é uma das dez maiores causas de morte em todos os países, sendo um 
grave problema de saúde pública. As tentativas de suicídio (TS) devem ser encaradas como um 
fenômeno em ascensão na nossa sociedade envolvendo questões sociais, psicológicas, 
econômicas e culturais e ocorrem, principalmente, na faixa etária de 15 a 49 anos, sendo 
significativamente maior entre 20 a 29. Em 2012 foram registrados no CIT/RS 6623 casos de 
intoxicação por medicamentos, 3457 (52,2%) casos foram por TS e destes 614 (17,8%) por 
paracetamol, sendo superado apenas pelos benzodiazepínicos, antidepressivos e 
anticonlvulsivantes. O paracetamol é um analgésico-antipirético aparentemente inócuo, mas com 
potencial altamente tóxico, facilmente encontrado nas residências por não necessitar de 
receituário médico especial e baixo valor de venda.  
Objetivo: Reforçar a importância da análise laboratorial nos casos de intoxicação por paracetamol 
uma vez que os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes não são significativos nas 
primeiras 24h decisivas para o uso do antídoto. O diferencial do caso relatado abaixo é a alta taxa 
encontrada na análise quantitativa do soro, caso raro no laboratório. 
Relato do caso: Foi atendido pelo plantão do CIT/RS o caso de um paciente do sexo masculino 
de 18 anos de idade, torporoso, Glasgow 15, com tremores e vômito. O paciente relatou ter 
ingerido, 5h antes, 48 comprimidos de paracetamol de 750mg, 18 comprimidos de paracetamol 
em associação de 400mg e 10 comprimidos de diazepam de 10mg em TS, totalizando uma 
quantidade 3 vezes maior que a dose letal do paracetamol. O plantão do CIT/RS indicou 
tratamento sintomático e terapia com n-acetilcisteína (NAC) devido à gravidade do caso, pois 
atingiu a dose letal. Foram solicitados exames laboratoriais e o envio de amostra biológica ao 
laboratório de análise de emergência do CIT/RS para a quantificação sérica do paracetamol por 
espectrofotometria visível a 430nm. O valor sérico, decorridas entre 5h e 7h30min da exposição, 
foi superior a 300mg/L (linearidade do método de 20 a 300mg/L). Segundo a interpretação através 
do Nomograma de Rumack-Matthew, este resultado indica severo dano hepático, o paciente 
recebeu as 17 doses de NAC e permaneceu internado por 7 dias. Os valores das enzimas 
hepáticas, TGO e TGP, foram variando ao longo da internação. Inicialmente foram de 21 e 18 
UI/L, no terceiro dia 150 e 122 UI/L, no quinto dia 227 e 70 UI/L e no sexto dia 191 e 39 UI/L, 
respectivamente. Houve melhora progressiva da função hepática, evoluindo à alta hospitalar. 
Conclusão: A análise da concentração sérica de paracetamol confirma a suspeita e o resultado 
não só tem valor preditivo diagnóstico como também avalia o risco de hepatotoxicidade, indicando 
o uso ou não do antídoto específico NAC. 
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Introdução: Ambientes aquáticos são destino final de compostos químicos 
passíveis de desencadearem perturbações fisiológicas significativas em diversas 
classes de organismos. Neste contexto, a utilização de ferramentas alternativas, para 
avaliação e monitoramento, tais como os biomarcadores, tornam-se cada vez mais 
importante para diagnosticar respostas frente à exposição a diferentes classes de 
contaminantes. Dentre os biomarcadores, a avaliação da Frequência de Células 
Micronucleadas (FCM) fornece importantes informações sobre os danos causados ao 
DNA e pode ser utilizado como marcador de efeitos biológicos de poluição. Desta 
forma, no presente estudo, avaliou-se o efeito da contaminação em campo por 
atrazina e fenantreno sobre a FCM no peixe estuarino Poecilia vivipara (Bloch & 
Schneider,1801) expostos agudamente (96h) a um gradiente de contaminação 
ambiental.  

Materiais e Métodos: Exemplares de P. vivipara (n=60), aclimatados às 
condições de laboratório, foram dispostos em 3 pontos na Baia de Babitonga - SC, 
região com gradientes naturais de concentrações de fenantreno e em 4 pontos na 
Lagoa dos Patos – RS, região contaminada sob autorização obtida junto à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de São José do Norte (ofício nº 089/2012- requerimento 
3599/10/2012) por adicão de 25 mg de atrazina diariamente. Durante os dias de 
experimento foram realizados coletas de água para o acompanhamento das 
características físico-químicas da água, bem como das concentrações dos 
contaminantes presentes no ambiente. Após exposição, exemplares de peixes foram 
retirados do meio e amostras de sangue foram coletadas para análises de FCM 
conforme metodologia adaptada de Barsiene et al. (2006). 

Resultados e Discussão: Os resultados obtidos para frequência de anomalias 
nucleares quanto a exposição ao fenantreno e atrazina indicaram que os organismos 
não sofreram alterações significativas dos indices de FCM nas condições 
experimentais testadas. 

Conclusão: Conclui-se, portanto, que as concentrações dos contaminantes 
orgânicos dos quais os organismos foram expostos em campo não causaram efeitos 
genotóxicos quanto a FCM. 
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Introdução: O comércio mundial de pesticidas tem crescido a cada ano, e consequentemente, 
cresce a preocupação com a saúde da população exposta, bem como com o ecossistema. O 
Glifosato é um herbicida não seletivo pós-emergente, e representa 60% do mercado mundial e, 
apesar de ser extremamente eficiente no combate à pragas, traz riscos aos indivíduos expostos. 
Objetivo: Este estudo teve por objetivo avaliar o efeito do glifosato sobre a aquisição e evocação 
de memória de longa duração em ratos. 
Materiais e Métodos: Foram utilizados Rattus norvegicus Wistar machos com 160±20 g. Os 
animais foram divididos em três grupos (n=10 por grupo), acomodados em n=2 por gaiola, os 
quais foram submetidos a um período de tratamento de 21 dias, com as seguintes administrações 
orais: Grupo Controle, 0,2 mL de solução fisiológica; Grupo Glifosato I, 0,2 mL de glifosato 0,5g/Kg 
de peso corporal; Grupo Glifosato II, 0,2 mL de glifosato 1g/Kg de peso corporal. A avaliação da 
memória de longa duração foi realizada através do teste de Esquiva Passiva (INSIGHT®), com 
uma sessão treino (24 h anterior ao teste) e outra teste, ambas com duração de 180 segundos. Na 
sessão treino, os animais, de forma individual, foram colocados sobre a plataforma do aparato e, 
cada vez que desciam ao assoalho com as quatro patas, recebiam estímulo elétrico (300 μA por 
200 ms). Na sessão teste, os animais foram conduzidos da mesma forma que na sessão treino, 
contudo não recebiam estímulo elétrico, e o tempo de latência de descida da plataforma foi 
computado. Os resultados obtidos foram tratados por ANOVA de uma via e complementados com 
o teste Bonferroni, aceitando p< 0,01. O projeto recebeu aprovação do CEP Unochapecó sob nº 
170/08. 
Resultados e Discussão: Os resultados obtidos demonstraram haver uma diminuição 
significativa no tempo de latência do grupo II (2.66 ± 1.28 s) quando comparadas ao controle 
(13.37 ± 4.79 s)  e ao grupo I (11.85 ± 3.74 s) . É sabido que deleções no transportador 1 de 
glicina (GlyT1) em neurônios da região prosencefálica aumenta a neurotransmissão mediada por 
receptores do tipo NMDA e facilita a aquisição de memória associativa. Por outro lado, sabe-se 
que o glifosato é capaz de interagir com receptores NMDA e causar desequilíbrio no metabolismo 
do aspartato, o qual está envolvido nos processos de formação e evocação de memória. 
Considerando que a formulação de glifosato contém glicina, a diminuição de aquisição e evocação 
de memória observadas no grupo II poderiam ser explicadas por essas alterações no metabolismo 
neuroquímico, de modo especial da glicina e aspartato. 
Conclusão: Este estudo demonstrou significativa alteração no processo de aquisição e evocação 
de memória de longa duração em ratos submetidos à administração oral dose-dependente do 
herbicida Glifosato. 
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Introduction: The consumption of pesticides has grown significantly in recent years and has 
raised concern about the consequences for human and animal health. Glyphosate, considered a 
post-emergent herbicide for broad spectrum, has been increasing in this scenario once is widely 
used to eliminate unwanted plants in the agricultural and urban areas. 
Objective: The aim of this work was to study the presence of possible disorders neurological 
caused by glyphosate in families living in the rural municipality of Coronel Freitas (SC). 
Method: This work consisted of a descriptive and observational study, using a random sampling 
from the political and geographical map of the city and table of random numbers. Calculating the 
sample was drawn from the following formula: n0 = 1/ E2

0, where n0 is the population size, E0 is the 
tolerable sampling error, which was of 5%. The total sampling was 100 habitants, which were 
interviewed from April to November of 2010. At beginning of interviews the farmers received 
explanations about the research and those that expressed willingness to participate assigned the 
term of consent. The questionnaire was designed with open and closed questions, with information 
such as the use of glyphosate; biosafety, exposure time, age, perception of neurological alterations 
after handling and application of a commercial formulation of glyphosate. The inclusion criteria 
were the interviewee has over eighteen, have exclusively used glyphosate in the past six months 
and be responsible for handling and applying the product. No distinction is made between men and 
women. Exclusion criteria used was the use of one or more pesticides in addition to the glyphosate 
product for six months prior to the interview. The data were tabulated and expressed in 
percentage. This work received approval from Research Ethics Committee of Unochapecó under 
the identification 170/08. 
Results and discussion: The results show that the all farmers (18-60 years old) use glyphosate 
formulation at least for six months, whereas some use them for over 20 years. Regarding Safety 
Equipment (SE), 78% of respondents reported using the SE, however only 22% used all SE 
recommended. Regarding the neurological signs and symptoms perceived by the farmers, there 
are reports of the presence of cefaleia, anxiety, mental confusion, motor deficit, and dizziness. The 
glyphosate toxicity could be explained by its interaction with receptors N-methyl-D-aspartate 
(NMDA) of the central nervous system (CNS) causing an unbalance in aspartate metabolism. 
Conclusion: These data suggest that the formulations of glyphosate used are capable of inducing 
neurological disorders in the farmers interviewed, regarding the conditions and conducts adopted 
by them. 
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Introdução: Acidentes causados por múltiplas picadas de himenópteros abelhas são 
responsáveis por grande número de morbidade e mortalidade. Vamos apresentar um caso de 
acidente por picadas de abelhas ocorrido no estado do Rio Grande do Sul no ano 2011. 
Objetivo: Relatar caso de acidente com himenópteros correlacionado com as alterações clínicas 
e laboratorias esperadas. Sabemos que na fase inicial após o acidente são esperados elevação 
de enzimas hepáticas, rabdomiólise e alterações de coagulação seguidos de alteração da função 
renal, normalmente se o paciente sobrevive a fase inicial é esperado recuperação completa, os 
casos de óbitos são precoces devido a disfunção de múltiplos órgãos. 
Materiais e Métodos: Paciente feminina, 78 anos, procedente de Pinhal Grande- RS sofreu 
aproximadamente 100 picadas de abelhas em tórax e membros superiores em 21/12/2011. 
Retirados ferrões com bisturi, chegou ao hospital 12 horas após o acidente com rigidez de 
mandíbula e oliguria. Exames da chegada: TGO: 401; TGP: 214; Cr: 1,54; VSG: 78; leucócitos: 
12300 bastões: 12%. Foi orientado pelo CIT-RS assepsia rigorosa diária, revisão da vacina 
antitetânica, monitorização de sinais vitais, tratamento com corticóides e anti histamínicos 
(antagonistas H1 e H2), repetir exames. Paciente evoluiu após 24h para anúria, depressão 
respiratória necessitando de ventilação mecânica e vasopressor, com seguintes exames: U: 146; 
Cr: 3,6 ;  Amilase: 324; Bilirrubina total: 4,53; direta: 0,76; indireta: 3,77; TGO: 5750; TGP: 1210; 
KTTP: 83,6s TP: 26,4s. Foi orientado pelo CIT-RS avaliação nefrológica e iniciar hemodiálise. 
Algumas horas após paciente faleceu por disfunção de múltiplos órgãos. 
Resultados e Discussão: O mecanismo de ação do veneno dos himenópteros consiste em 
enzimas, peptídeos e pequenas moléculas. As quais são responsáveis pela destruição da 
membrana celular, tem componentes hemolíticos, miotóxicos, neurotoxinas que prejudicam a 
transmissão de impulsos inibitórios, além de liberarem histamina e serotonina responsáveis pela 
respostas inicial ao acidente. Observamos que precocemente o quadro clínico se degrada com 
alterações  sugestivas de rabdomiolise, distúrbios da coagulação e lesão renal aguda culminando 
em disfunção de múltiplos órgãos. 
Conclusão: A partir do caso selecionado percebemos que um desfecho desfavorável pode ser 
precoce por isso a necessidade de tratamento de suporte avançado, com assistência respiratória, 
possibilidade de iniciar diálise (hemo/peritoneal) de forma precoce, manter diurese adequada 
usando de volume e diuréticos, além de monitorar enzimas musculares (CPK, TGO, TGP, 
aldolase), hematócrito, hemoglobina, bilirrubinas, uréia, creatinina e gasometria. 
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Introdução: Tentativas de suicídio (TS) com ingesta de paraquat (PQ) costumam ter mau 
prognóstico. Não há antídoto específico, sendo recomendada descontaminação precoce e 
hemoperfusão, como medida de depuração. Os parâmetros propostos como indicadores 
prognósticos desta intoxicação são análise laboratorial do PQ e provas de função renal, 
hepática e respiratória. Objetivo: Demonstrar a importância das análises laboratoriais na 
confirmação diagnóstica da ingesta de PQ, na orientação da conduta terapêutica e no 
estabelecimento do prognóstico dos pacientes. Metodologia: Estudo retrospectivo de 
casos atendidos nos anos de 2010 a 2012 pelo CIT/RS, selecionando casos suspeitos ou 
confirmados de ingesta de PQ que realizaram análise laboratorial (teste de ditionito de 
sódio na urina e quantificação por espectrofotometria UV no soro). Relato dos casos: 
Identificados três grupos: 1º) Casos suspeitos de ingesta com análise laboratorial negativa 
(n=2), assintomáticos. Um deles negou o uso após seis dias de internação e foi 
transferido para atendimento psiquiátrico e o outro fugiu do hospital logo após lavagem 
gástrica e coleta da urina. 2º) Casos suspeitos, confirmados pela análise e com 
implicações no tratamento (n=2). Um deles com relato de ingesta de 300mL com 
orientação para hemoperfusão; primeira análise laboratorial fracamente positiva na urina e 
2,3mcg/mL no soro (coleta em 34h) indicando sobrevida inferior a 10% de acordo com 
Nomograma de Proudfoot. Segunda análise, urina positiva e soro 1,4mcg/mL (após 48h). 
Com base nos resultados laboratoriais, reforça-se a necessidade de manter 
hemoperfusão, já que houve redução nos valores encontrados no soro, que pode ser 
devido tanto à hemoperfusão quanto ao clearance espontâneo. Após 3 dias paciente foi a 
óbito. O outro relata ingesta de 3 goles de PQ diluído em água; os resultados laboratoriais 
ao longo de 5 dias foram fracamente positivos na urina, sendo iniciada hemodiálise no 
primeiro. No nono dia o resultado foi negativo e a hemodiálise foi suspensa. Recebeu alta 
no décimo dia. 3º) Casos suspeitos, confirmados pela análise e com óbito dos pacientes 
(n=4). Os resultados variaram de positivo a fortemente positivo em urina. No soro, de um 
deles, o resultado ficou abaixo do limite de quantificação (coleta após 48h); em outro 
caso, o valor do soro foi de 1,15mcg/mL (coleta nas primeiras 24h) com prognóstico pelo 
nomograma de 10% de probabilidade de sobrevivência. Nos outros dois, não houve coleta 
de sangue. Conclusão: Este estudo mostrou a importância das análises, tanto 
qualitativas como quantitativas, pois os resultados excluíram ingesta de PQ em dois 
casos, auxiliaram na tomada de decisão para conduta clínica mais adequada em outros 
dois e confirmaram o prognóstico desfavorável nos quatro óbitos ocorridos. 
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Introdução: Os éteres de bifenilas polibromados (PBDEs) são largamente utilizados por vários 
setores industriais como retardadores de chama e têm chamado atenção de toxicologistas pois 
têm sido detectados no sangue humano, leite materno e em animais de vida livre, isto ocorre 
devido às suas propriedades físico-químicas e bioacumuladoras e à sua elevada persistência no 
meio ambiente. Muitos estudos têm relatado toxicidade hepática relacionada à exposição aos 
PBDEs, sendo que efeitos citotóxicos são frequentemente associados à disfunção mitocondrial. 
Objetivos: No presente estudo, investigamos a toxicidade do BDE-99 em mitocôndrias isoladas 
de fígado de rato.  
Materiais e Métodos: As mitocôndrias foram isoladas por centrifugação diferencial e em seguida 
foi determinada a concentração de proteína através do método de Biureto. O congênere BDE-99 
foi avaliado nas concentrações que variaram entre 0,1 e 50 µmol/L. Foram analisados os 
seguintes parâmetros: potencial de membrana mitocondrial, consumo de oxigênio (respiração) e 
inchamento mitocondrial da suspensão mitocondrial incubadas com o retardante de chama em 
estudo com a finalidade de observar a capacidade do composto em interferir com a bioenergética 
mitocondrial, Além disto, foi realizado o teste de produção e acúmulo de radicais livres (EROs) 
para avaliar a ação do composto sobre estado oxidativo da organela.  
Resultados e Discussão: O BDE-99 apresentou efeito estatisticamente significativo (p<0,05) 
sobre todos os parâmetros que avaliam a bioenergética mitocondrial, esses efeitos ocorreram, no 
entanto, apenas na concentração de 50 µmol/L. Por outro lado, no ensaio de avaliação do 
estresse oxidativo, o BDE-99 não demonstrou qualquer efeito. No entanto, apesar de o BDE-99 ter 
interferido com a cadeia respiratória mitocondrial, o que normalmente reflete em um acúmulo de 
espécies reativas de oxigênio, estes resultados podem ser explicados pelo mecanismo de ação do 
composto como retardante de chama, pois durante a combustão os retardantes de chama 
bromados realizam a neutralização de radicais livres como o radical hidroxila (OH•).  
Conclusão: Conclui-se assim que o BDE-99 pode induzir disfunção da bioenergética mitocondrial 
e assim induzir a morte celular. Portanto, se faz necessário um tratamento adequado dos resíduos 
deste retardante de chama para que não ocorra uma contaminação ambiental. 
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Introdução: Venenos de anfíbios, especialmente da ordem Anura, constituem uma rica fonte de 
substâncias farmacologicamente ativas. O veneno de sapo é utilizado tradicionalmente por 
chineses em drogas como “ChanSu” no tratamento de doenças cardíacas, como expectorante, 
diurético e no tratamento de vários tipos de cânceres. Algumas das substâncias presentes nestes 
venenos mostraram-se capazes de induzir apoptose em um amplo espectro de células tumorais.  
Objetivo: Sabendo-se que o veneno de Rhinella schneideri (VRs) é citotóxico para várias 
linhagens tumorais, e que a mitocôndria exerce papel fundamental na indução da apoptose, o 
objetivo deste estudo foi avaliar as alterações induzidas pelo VRs nos parâmetros bioenergéticos 
e oxidativos em mitocôndrias isoladas de fígado de ratos sadios.  
Materiais e Métodos: O VRs foi colhido através da pressão das glândulas parotóides de sapos 
Rhinella schneideri e utilizado nas concentrações 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10 e 100 g/mL. As 
mitocôndrias foram isoladas de fígados de ratos Wistar sadios, através de centrifugação 
diferenciada. Os parâmetros bioenergéticos avaliados foram: respiração mitocondrial, potencial de 
membrana, inchamento mitocondrial e níveis de ATP. A respiração foi monitorada 
polarograficamente em oxígrafo acoplado a um eletrodo tipo Clark avaliando o consumo de 
oxigênio. O potencial de membrana mitocondrial foi avaliado espectrofluorimetricamente utilizando 
safranina-o como sonda. O inchamento mitocondrial foi avaliado espectrofotometricamente 
através da turbidez desta organela, e a produção de ATP pelas mitocôndrias foi mensurada 
através da reação Luciferina/Luciferase.  O estado oxidativo mitocondrial foi analisado 
monitorando-se a produção de espécies reativas utilizando a sonda H2DCF-Da e t-BOOH como 
controle positivo.  
Resultados e Discussão: Os parâmetros respiratórios RCR (Razão de Controle Respiratório) e 
razão ADP/O não demonstraram alterações significativas na presença do VRs, assim como não 
foi observada interferência na produção de ATP pelas mitocôndrias. O VRs não foi capaz de 
dissipar o potencial de membrana mitocondrial e não causou o inchamento nas organelas. Por 
outro lado, demonstrou ser capaz de reduzir a produção de espécies reativas mesmo quando 
estimulado por t-BOOH, demonstrando um efeito protetor contra radicais livres.  
Conclusão: Os resultados obtidos mostram que o VRs não interferiu nos parâmetros 
bioenergéticos analisados, não sendo observado danos às mitocôndrias. Ao invés disto, 
demonstrou ser um agente de proteção contra a formação de espécies reativas. Estes dados 
indicam que os componentes deste veneno possuem potencial para uso terapêutico, entretanto 
mais ensaios são necessários para um melhor entendimento dos efeitos do VRs em sistemas 
biológicos. 
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Introduction: Recent studies have demonstrated that certain phthalates, such as DBP, can have 
adjuvant effects in contact hypersensitivity models, exacerbating inflammatory responses. 
According to human exposure estimates, perfumes containing DBP can result in topic applications 
as high as 0.4 mg DBP/day. 

Objective: The aim of the present study was to investigate the adjuvant effect of DBP in the 
oxazolone-induced contact hypersensitivity model using human relevant doses. 
Materials and Methods: Adult male Balb/c mice were divided into 5 different groups (n=6/group). 
These animals received oxazolone (75 µg/animal; all groups) in hairless abdomen (sensitization). 
After five days, mice received oxazolone (75 µg/ear; positive control and DBP exposed groups) or 
vehicle (negative control group) in the right ear (induction). In addition, in the induction day and in 
the two subsequent days, DBP groups received three different doses (0.04, 0.4 and 4 mg DBP/ear) 
twice a day, while positive and negative controls received vehicle (acetone). All exposures were 
topical. For three subsequent days after sensitization the ear thickness (edema) was measured 
with the use of a micrometer. After the last measurement, animals were decapitated and the ears 
were collected for the determination of N-acetyl-fl-D-glucosaminidase (NAG) and Myeloperoxidase 
(MPO) activity, and histological analysis. The study was in accordance to the ethics committee of 
the Federal University of Paraná. 
Results and Discussion: Ear thickness was increased in positive control when compared to 
vehicle only (negative control) group. No difference was seen between positive control and the 
lower DBP group. However, oxazolone-induced edema was increased in the groups treated with 
0.4 and 4 mg DBP/ear when compared to the positive control group. Similar results were found in 
MPO and NAG activity. The groups treated with the two highest DBP doses displayed significantly 
higher enzymatic activity when compared to positive control group. Qualitative histological analysis 
showed that the animals treated with DBP in the higher doses (0.4 and 4mg) presented an 
increased cell migration when compared to the positive control group.   
Conclusion: These results indicate that human relevant doses of DBP can enhance the edema in 
the oxazolone-induced contact hypersensitivity in mice.  
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Introdução: Humor vítreo é composto por 99% de água, sendo que 1% restante é formado por 
açúcares, sais e proteínas. Devido ao ambiente protegido do interior do olho, possui menor 
contaminação e degradação bacteriana, no qual está disponível para análises em que as 
amostras de sangue estão degradadas. A cocaína é uma das drogas ilegais mais consumidas no 
mundo. Estudos demonstram que no sangue e/ou em soluções aquosas em geral, ela é 
rapidamente degradada. Esse processo é conhecido por envolver hidrólise por vários 
mecanismos, como a hidrólise enzimática no plasma e por esterases do fígado em espécimes 
ante e post-mortem. Mediante isso, utilizam-se técnicas especificas, sendo a análise por 
espectrometria de massas por ressonância ciclotrônica de íons com transformada de Fourier (FT-
ICR MS) é uma técnica de altíssima resolução, que pode ser usada para determinar as massas 
com uma exatidão muito elevada. Muitas aplicações de FT-ICR MS utilizam esta exatidão de 
massa para ajudar a determinar a composição de moléculas com base nas massas teóricas. 
Objetivo: Desenvolver um método por FT-ICR MS para análise metabolômica de cocaína em 
humor vítreo.  
Materiais e Métodos: As amostras de humor vítreo humano (10 µL) e humor vítreo bovino (10 µL) 
foram dissolvidas em 1 mL de MeOH. As amostras analisadas foram compostas de 100 µL de 
humor vítreo (diluídas 100x) tanto humano quanto bovino e 50 µL de soluções de 100 ng/mL de 
cocaína e cocaetileno ambas diluídas em 1 mL de MeOH com 0,1% HCOOH. Para as análises em 
modo positivo, as amostras foram colocadas em placas com capacidade para 96 amostras 
(volume total de 200 �L em cada recipiente), onde 10 µL foram injetados, sendo posteriormente 
analizadas por um espectrômetro de massas LTQ-FT-ULTRA (Termo Scientific, Bremen, 
Germany), sendo monitoradas as massa/carga (m/z) dos metabólitos de cocaína em tese. 
Resultados e Discussão: Quando comparadas ambas as amostras de humor vítreo humano e 
bovino no modo iônico positivo, notou-se que em geral, os espectros possuem perfis químicos 
distintos e taxas de sinal-ruído, bem como, confirmou-se sua presença ao monitorar suas 
massa/carga (m/z) visualizadas em alta intensidade.  
Conclusão: Os dois metabólitos oriundos do uso de cocaína (cocaína e cocaetileno) foram 
identificados com altíssima resolução e exatidão em ambas as amostras de humor vítreo humano 
e bovino. O método proposto baseado na qualificação por FT-ICR MS provou ser satisfatório na 
verificação do uso específico ou conjunto de drogas de abuso post-mortem, no caso, cocaína e 
cocaína + álcool e por eliminar o efeito de matriz biológico sem pré-tratamento prévio das 
amostras em questão. Portanto, constitui uma importante ferramenta de “fingerprinting” nas 
análises toxicológicas post-mortem. 
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Introdução: Humor vítreo (HV) é composto por 99% de água, sendo que 1% restante é formado 
por açúcares, sais e proteínas. Devido ao ambiente protegido do interior do olho, possui menor 
contaminação e degradação bacteriana. A cocaína é uma das drogas ilegais mais consumidas no 
mundo. Porém, se faz necessário o pré-tratamento desta amostra para eliminar espécies 
interferentes de matriz, devendo ser de baixo custo, rápido, conveniente, e apresentando mínimas 
perdas dos analitos. Para tal, os polímeros de impressão molecular (MIP) têm recebido um 
destaque especial como materiais promissores para aplicação em extração em fase sólida 
(MISPE), pois possuem sítios de reconhecimento sintéticos com uma seletividade pré-
determinada para um ou mais analitos, tornando-se assim, uma importante ferramenta de preparo 
refinado de amostra. 
Objetivo: Desenvolver um método MISPE-MS/MS para análise metabolômica de cocaína em 
humor vítreo.  
Materiais e Métodos: 11 amostras de HV humano (10 µL) foram dissolvidas em 1 mL de metanol. 
Após a etapa de otimização dos parâmetros do MISPE-espectrometria de massas tandem 
(MS/MS) na determinação de cocaína (coc), benzoilecgonina (bze) e cocaetileno (ce), curvas 
analíticas foram construídas mediante fortificação de amostras branco de HV no intervalo de 
concentração de 10 a 1000 ng/mL. Submeteu-se as amostras fortificadas à extração com MIPs, 
seguido de análise por um sistema HPLC acoplado a um QTrap LC-MS/MS System AB Sciex 
(Canadá) com fonte de ionização por electrospray. A fase móvel empregada foi composta de H2O 
(A) e 0,1% ácido fórmico em metanol (B), a vazão do fluxo foi de 0,200 mL/min. Sintetizou-se  o 
MIP por meio de ligações não-covalentes, utilizando ácido metacrílico (monômero funcional), 
etilenoglicol dimetacrilato (reagente de ligação cruzada), acetonitrila (solvente porogênico) e 2,2’-
azo-bis-iso-butironitrila (iniciador radicalar). Caracterizou-se por técnicas de espectroscopia no 
infravermelho com transformada de Fourier, ressonância magnética nuclear de 13C, microscopia 
eletrônica de varredura e porosimetria de sorção de nitrogênio. 
Resultados e Discussão: Pela linearidade e dispersão dos resultados, comprovou-se a 
adequação do método desenvolvido para a faixa linear de trabalho em questão para coc, bze e ce. 
Com isso, as transições selecionadas de identificação/confirmação de coc, bze e ce nas análises 
quantitativas utilizando o modo MRM foram 304>182, 290>168  e 318>196, respectivamente.  
Conclusão: O MIPcoc apresentou seletividade para a molécula de coc, bze e ce. A etapa de 
lavagem do método foi suficiente para eliminar o interferente presente na amostra. O método em 
questão foi adequado para a identificação e quantificação de coc e na identificação dos 
metabólitos bze e ce em HV. 
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Introdução: O Fusarium graminearum é de grande preocupação em lavouras de cereais não só 
pelo prejuízo econômico que pode causar, mas também pelos metabólitos secundários tóxicos 
que pode produzir em situações de estresse: as micotoxinas. A preocupação em produzir 
alimentos saudáveis e seguros vem incentivando a busca por conservantes naturais, entre eles 
destacam-se os compostos fenólicos, que estão naturalmente presentes em tecidos vegetais. 
Objetivo: Neste trabalho foi estudada a inibição de F. graminearum 04Ar009 e da produção das 
micotoxinas nivalenol (NIV), deoxinivalenol (DON) e zearalenona (ZEA) em presença e ausência 
de compostos fenólicos no meio.  
Materiais e Métodos: Os fenóis foram extraídos de farelo de arroz e de sementes da árvore Nim 
e aplicados em placas de petri contendo o meio ágar batata dextrose de forma a perfazer uma 
concentração final no meio de 32 mgfenóis/kgmeio. O meio controle não continha compostos 
fenólicos. Discos de micélio de Fusarium graminearum 04Ar009 foram adicionados ao centro das 
placas, as quais foram inoculadas em estufa BOD durante 30 dias. A medida do halo do fungo e a 
determinação das micotoxinas NIV, DON e ZEA foram realizadas ao longo do tempo, nos 
intervalos 3°, 7°, 14°, 24° e 30° dias. As micotoxinas foram extraídas usando método QuEChERS 
e quantificadas em HPLC-UV/FL.  
Resultados e Discussão: Ambos os antifúngicos foram eficientes contra F. graminearum 
04Ar009. O percentual de inibição fúngica, medida pelo halo do fungo, foi: 60%, 78%, 55%, 67%, 
38%, respectivamente no 3°, 7°, 14°, 24° e 30° dias usando o fenol do farelo e de 60%, 64%, 46%, 
38%, 35% quando usado o fenol do Nim no meio. Sendo assim, ambos os compostos fenólicos, 
extraídos de diferentes fontes, foram eficientes na inibição fúngica, havendo uma maior inibição 
quando a fonte foi o farelo de arroz. Todas as micotoxinas estudadas foram inibidas pelos extratos 
fenólicos até o 14° dia de desenvolvimento fúngico. Após esse período, houve um estímulo na 
produção de NIV e não foram mais detectadas as micotoxinas DON e ZEA. As máximas inibições 
ocorreram no 7° dia, chegando a 59% e 32% de inibição de NIV, 5% e 57% de inibição de DON e 
52% e 42% de inibição de ZEA, respectivamente, para os extratos do farelo e do Nim.  
Conclusão: Os compostos fenólicos foram eficientes na inibição de F. graminearum 04Ar009 e da 
produção de micotoxinas, sendo as maiores inibições verificadas no 7° dia. 
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Introdução: Os parabenos são ésteres do ácido 4-hidroxibenzóico, diferindo apenas no grupo 
éster, podendo ser um metil, um etil, um propil ou um grupo butil. São conservantes com amplo 
espectro antimicrobiano contra fungos e bactérias e largamente utilizados pelas indústrias. O 
órgão responsável pela regulamentação do uso desses compostos é a ANVISA que através da 
RDC nº 5 de 15/1/2007, estabelece o uso desses conservantes em alimentos e a RDC 162/01 
estabelece o uso em cosméticos. Nas indústrias farmacêuticas, não há legislação, sendo 
usualmente empregadas concentrações de 0,18% de metilparabeno e 0,02% de propilparabeno 
ou combinações desses parabenos de 0,1 a 0,2%. A atividade estrogênica em parabenos foi 
descrita pela primeira vez por Routledge et al. (1996)¹ que a partir de ensaios in vitro e em animais 
in vivo, levantou a questão da segurança e da toxicidade dos parabenos. 
Objetivo: Avaliar a atividade estrogênica e a ecotoxicidade dos conservantes metilparabeno e 
propilparabeno. 
Materiais e métodos: Verificação da atividade estrogênica - ensaio in vitro YES, segundo 
metodologia descrita em Routledge et al. (1996)¹. Verificação da toxicidade aguda foi realizada 
com dois organismos, Daphnia similis Claus, 1876 e Vibrio fischeri (Beijerinck, 1889) Lehmann e 
Neumann, 1896 segundo metodologias descritas em ABNT (2009)² e ABNT (2006)³, 
respectivamente. Nos ensaios de ecotoxicidade foram determinados a CE(I)50 e FT para os dois 
organismos. 
Resultados e discussão: Nos ensaios de toxicidade aguda com a Daphnia similis os valores 
obtidos da CE(I)50/FT para o metil- e propilparabeno foram de 0,99mg.L-1/32 e 0,34mg.L-1/128, 
respectivamente. Dobbins et al. (2009)4 realizou ensaios com as mesmas substâncias, metil- e 
propilparabeno, sendo que com a Daphnia magna Straus, 1820, e obteve valores da CE(I)50 de 
24,6mg.L-1 e 12,3mg.L-1, respectivamente. Nos testes com o Vibrio fischeri os valores obtidos da 
CE(I)50/FT foram de 3,047mg.L-1/256 para o metilparabeno e 1,946mg.L-1/1024 para o 
propilparabeno, tal resultado já era esperado, pois segundo Brausch et al. (2011)5 a toxicidade 
aguda em bactérias pode aumentar com o aumento da cadeia do radical substituinte e Bazin et al. 
(2010)6 realizou o mesmo ensaio e obteve valores de CE(I)50 para o metil- e o propilparabeno de 
10mg.L-1 e 2,6mg.L-1, respectivamente. A magnitude da resposta estrogênica aumentou com o 
tamanho do radical substituinte metil- e propilparabeno que foi aproximadamente 3.760.000 e 
59.000 vezes menos potente que 17ß-estradiol, respectivamente e segundo Routledge et al. 
(1998)7a magnitude da resposta foi de 2.500.000 e 30.000 vezes, respectivamente. 
Conclusão: O conservante propilparabeno é mais tóxico que o metilparabeno em todos os 
ensaios de ecotoxicidade realizados e é também mais estrogênico.  
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Introdução: Dentre os poluentes ambientais, o mercúrio (Hg) é considerado um dos 
mais perigosos, devido a sua alta biodisponibilidade, sua toxicidade, e a capacidade 
de bioacumular e biomagnificar de suas numerosas espécies químicas. A 
biogeoquímica do mercúrio em ambientes aquáticos é mediada principalmente por 
bactéria capazes de converter os compostos mercuriais tóxicos à forma menos tóxica, 
mercúrio elementar, devido a presença do gene merA, que traduz pela enzima MerA. 
MerA é uma mercúrio redutase que atua no citosol, reduzindo os íons de Hg usando 
NAD(P)H como agente redutor.               
Objetivo: Neste estudo foi pesquisado o gene merA em 110 bactérias Gram-

resistentes ao mercúrio isoladas de ecossistemas aquáticos brasileiros com diferentes 
históricos de contaminação por mercúrio (RJ, RO, MT e RS), para determinar o 
aspecto mais importante entre conservação genética e comunicação horizontal nas 
bactérias sujeitas diferentes pressões genéticas do próprio mercúrio.     
Materiais e Métodos + Resultados e Discussão: O gene merA foi detectado em 
62,7% dos isolados, utilizando a técnica de PCR, mostrando o fragmento esperado de 
1000 pb a 1500 pb. A caracterização do merA foi feita através de sequenciamento com 
4 primers, 2 provenientes da literatura e 2 de nova síntese. O uso dos novos primers 
permitiu a construção de 44 sequências completas gene. O sequenciamento confirmou 
a especificidade dos produtos de amplificação. A comparação, através de técnicas de 
Bioinformática (programa T-COFFEE) entre todas as sequências completas obtidas no 
estudo mostrou alta frequência de uma deleção genética de 12 pb, sugerindo a 
ocorrência de eventos de evolução genética ao longo dos anos.        
Conclusão: Observou-se a presença de bactérias resistentes ao mercúrio em todos 
os pontos de coleta, reforçando a hipótese de que o mercúrio é ubiquamente presente 
no ambiente: sua presença se dá independente do histórico de contaminação das 
regiões, devido ao eficiente transporte atmosférico. Todavia, as bactérias que 
possuíam os níveis de resistência mais elevados foram isoladas de áreas que 
apresentam histórico de contaminação mercurial. O gene merA foi encontrado na 
maioria das bactérias isoladas, sugerindo, que esse mecanismo de resistência seja o 
mais comum na população em estudo. Uma importante divergência nos nucleotídeos 
foi detectada na maior parte dos isolados podendo ser resultado da pressão genética 
provocada pela exposição ao mercúrio nas bactérias analisadas. Espera-se, com os 
dados obtidos nesse estudo, auxiliar a evolução do conhecimento sobre os 
mecanismos de resistência ao mercúrio relativos ao gene merA e suas potencialidades 
para a biorremediação da poluição ambiental do mercúrio. 

Palavras-chaves: merA, mercúrio, bactéria, resistência 
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Introduction: Graphene and carbon nanotubes are special materials due to theirs special 
physicochemical properties such as high electrical and thermal conductivities, great mechanical 
strength, large specific surface area, potentially low manufacturing cost and biocompatibility. The 
great challenge is to make them water soluble allowing their application in biomedical and other 
environmental uses such as bioremediation.  

Objective: The objective of this study was to evaluate the ecotoxicity of the water soluble 
graphene/carbon nanotubes nanocomposites using Daphnia similis acute toxicity assay. 
Methods: The multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) were prepared using a mixture of 
camphor (85% wt) and ferrocene in a thermal chemical vapor deposition (CVD) furnace, as 
reported elsewhere. The mixture vaporized at 220 ºC in an antechamber, and then, the vapor was 
carried by an argon gas flow at atmospheric pressure to the chamber of the CVD furnace set at 
850 ºC. The time elapsed during the process used to produce the MWCNTs was only a few 
minutes. The incorporation of oxygen-containing groups was carried out in a pulsed-direct current 
plasma reactor with an oxygen flow rate of 1 sccm, at a pressure of 85 mTorr, -700 V and with 
pulse frequency of 20 kHz. We have developed an apparatus that shakes and deagglomerate the 
carbon nanotube powder during oxygen plasma etching. The oxygen plasma etching was 
performed for 1 h. The graphene/carbon nanotube (GCN) was produced from MWCNTs by 
selective exfoliation. The average negative Zeta potential was -38 mV, confirming that GCN may 
form stable aqueous solution. The average particle sizes ranged from 50 to 2000 nm. Acute toxicity 
test with Daphnia similis was performed according to OECD guideline. Twenty neonates (<24 h 
old) were placed in each concentration of a test solution. All concentrations of GCN and controls 
were made in four replicates and performed at 21 ± 0.3 °C in the dark. After 48 hours, the number 
of immobile daphnids was recorded. The nanocomposite was characterized by high resolution 
��������� �	��
���� ����������� ������-dispersive X-ray, Fourier transform infrared and Raman 
spectroscopies, as well as zeta potential and particle size analyses using dynamic light scattering. 
Results and Discussion: Nanocomposite was lightly dispersed in Daphnia media (reconstituted 
water). To enhance dispersion the suspension was ultrasonicated for 30 min. GCN did not show 
acute toxicity to Daphnia similis until 10 mg/L, which was the higher concentration tested. But it 
was possible to observe that the nanocomposite was inside the gut of the organism. 
Conclusion: GCN showed no acute toxicity to Daphnia similis until 10 mg/L. More tests will be 
done, in order to have a more detailed evaluation of the ecotoxicity of this new material. 
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Introduction: After a dye is used in an industrial process, 1 to 5% is not used and stays in the 
water baths. This waste is usually treated in an activated sludge, which is not effective for dye 
removal. When liquid effluent is released into the receiving waters dyes are still present and can 
contaminate the aquatic environment. Recently textile dyes were found in effluents and surface 
waters in Americana region, in Sao Paulo State, Brazil, including Disperse Yellow 7. No 
information about the toxicity of this dye was found in the literature. 

Objective: The objective of this study was to evaluate the ecotoxicity of the dye Disperse Yellow 7 
using Daphnia similis assay. 
Methods: The dye Disperse Yellow 7 (4-[4-(Phenylazo)phenylazo]-o-cresol, CAS 6300-37-4) was 
obtained from Sigma (95% purity) and was dissolved using 1% of methanol in ultra-pure water. 
Acute toxicity test with Daphnia similis Claus, 1876 (Cladocera, Daphnidae), was performed 
according to OECD guideline. Twenty neonates (<24 h old) were placed in each concentration of a 
test solution. All dye concentrations of the negative controls were made in four replicates and 
performed at 21 ± 0.3 °C in the dark. After 48 hours, the number of immobile daphnids was 
recorded. The results were statistically analyzed using the Trimmed Spearman–Karber method for 
estimating the median immobilization concentration (EC50). 
Results and Discussion: The EC50 of Disperse Yellow 7 to Daphnia similis was 0.04 mg/L. Thus, 
this dye can be considered very toxic when compared to other textile dyes of the same chemical 
group. 
Conclusion: Disperse Yellow 7 showed high acute toxicity to Daphnia similis. Tests with other 
aquatic organisms are being performed, including chronic endpoints to better evaluate the toxicity 
of this dye. Quantification of the dye in river waters is also under way.  
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Introdução: A investigação de alterações genéticas é uma das ferramentas utilizadas na 
avaliação da exposição humana a agentes químicos. Porém, com o avanço da investigação 
molecular, concluiu-se que avaliar unicamente os fatores genéticos pode não ser suficiente para 
explicar completamente muitos processos quanto à etiologia das doenças. Pares de gêmeos 
monozigóticos compartilham sequências idênticas de DNA, mas apresentam traços fenotípicos 
distintos; suas susceptibilidades para determinadas enfermidades/morbidades diferem, indicando 
que o mesmo genótipo pode dar origem a fenótipos diferentes.1 Isto aponta para o envolvimento 
de fatores adicionais que não podem ser explicados apenas pela sequência do genoma. 
Modificações epigenéticas, definidas como mudanças que não alteram a sequência de 
nucleotídeos do DNA, emergem como fator regulatório da estrutura da cromatina e da expressão 
dos genes e, juntamente com fatores genéticos, parecem atuar nos mecanismos de base 
responsáveis pelos efeitos biológicos observados em várias classes de exposições ambientais, 
tornando testes genéticos insuficientes ao lidar com expressão gênica.  

Objetivo: Discutir a incorporação de avaliações epigenéticas aos testes genéticos clássicos para 
investigação das exposições a agentes químicos. 
Materiais e Métodos: Revisão de literatura no indexador de periódicos PubMed através de busca 
de artigos com o termo “epigenetics” e “exposure” publicados nos últimos dez anos. 
Resultados e Discussão: Mecanismos epigenéticos podem explicar a capacidade de certos 
compostos químicos de, mesmo sendo agentes mutagênicos fracos, causar alterações biológicas 
que podem levar a neoplasias. Por exemplo, a exposição ao asbesto afeta os eventos mitóticos, 
levando, inclusive, à perda de alelos cromossômicos; entretanto, poucas mutações 
patologicamente importantes são encontradas no mesotelioma pleural, observando-se um padrão 
epigenético alterado. Ainda, não há perfil genético somático que possa ser correlacionado com a 
exposição ao asbesto. 2,3 Na exposição de trabalhadores a baixos níveis de benzeno no ar, nota-
se uma hipometilação dose-dependente global no DNA.4 A epigenética também permite explicar o 
nexo de causalidade entre determinadas doenças infecciosas e câncer, uma relação já observada 
pela primeira vez há um século e que reemergiu na atualidade como um importante conceito na 
biologia. Estas evidências reforçam o conceito de que os genes, não devem ser tomados como 
únicos determinantes na total compreensão dos processos de exposição a agentes químicos. 
Conclusão: A avaliação dos mecanismos epigenéticos, em conjunto com a avaliação das 
alterações no DNA, se faz necessária para uma compreensão mais ampla e realista das 
exposições a diferentes agentes químicos. 
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Introdução: Óleos essenciais (OE) servem, há muito tempo, como base para diversas aplicações, 
sendo utilizados na indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética, devido a seu potencial 
antioxidante, além das atividades bactericidas e fungicidas. Os componentes majoritários às vezes 
representam mais de 85% do total, sendo muitas vezes determinantes de suas propriedades 
biofísicas e biológicas. Muitos estudos têm enfatizado o controle e prevenção do desenvolvimento 
de fungos e micotoxinas. Na última década, houve aumento significativo de pesquisas buscando o 
controle dessas substâncias através do emprego de OE, que têm sido estudados como 
alternativas aos fungicidas sintéticos, na busca por produtos que controlem satisfatoriamente a 
contaminação por fungos e micotoxinas, tenham pequeno impacto ambiental e baixa toxicidade. 

Objetivo: O presente resumo tem por objetivo fornecer uma visão geral sobre o potencial do uso 
de OE no controle de fungos toxigênicos. 
Materiais e Métodos: Levantamento bibliográfico foi realizado a partir de artigos científicos nas 
bases SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), BIREME (Biblioteca Virtual em Saúde) e 
LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde). 
Considerações Finais: Os OE são originados do metabolismo secundário de plantas, e têm 
demonstrado grande potencial no controle de fitopatógenos, devido à ação fungitóxica e 
fungistática, promovendo inibição do crescimento micelial, germinação de esporos e produção de 
micotoxinas. Por isso, a busca por substâncias de origem vegetal que apresentem estas 
atividades vem sendo cada vez mais explorada. Muitos dos OE usados como aditivos naturais, 
apresentam inúmeras vantagens, uma vez que são livres de resíduos e reconhecidos como 
seguros, além dos consumidores demonstrarem sua preferência por produtos naturais. Os OE 
vêm sendo também investigados quanto a sua ação antioxidante, a fim de proteger os alimentos 
contra a degradação oxidativa dos radicais livres e de prolongar a estabilidade de 
armazenamento. A atividade antimicrobiana é um dos efeitos intrínsecos mais evidentes dos OE, 
que por apresentar hidrofobicidade e possuir elevadas concentrações de compostos fenólicos, são 
capazes de desintegrar a membrana plasmática através da partição dos lipopolissacarídeos 
tornando-a mais permeável, levando a alterações na estrutura e funções celulares. Entretanto, a 
composição e atividade dos OE podem ser modificadas pelo modo de extração, características da 
planta e do ambiente. Importantes efeitos de vários OE e seus compostos bioativos sobre fungos 
toxigênicos têm sido reconhecidos, no entanto, mais estudos são necessários para o 
estabelecimento do nível de dose-resposta, bem como, uma melhor compreensão sobre os 
mecanismos de ação, a fim de otimizar a eficácia dos OE. 
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Introdução: Eugenol (4-alil-2-metoxi fenol) componente majoritário do óleo de cravo (Syzygium 
aromaticum) e de vários outros óleos essenciais, vem despertando o interesse dos cientistas 
devido as suas atividades biológicas e baixa toxicidade. Devido à propriedade antioxidante e à 
atividade antimicrobiana o eugenol vem sendo utilizado como um importante conservante de 
alimentos. Estudos demonstraram que os óleos essenciais podem controlar a taxa de crescimento 
e tempo de germinação de esporos fúngicos, por isso, são os antimicrobianos mais estudados, 
manifestando sua atividade em baixas concentrações e assim, não causam alterações 
indesejáveis nos alimentos.  
Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a ação do eugenol na morfologia do fungo A. flavus, 
cepa produtora de aflatoxinas. 
Materiais e Métodos: A cepa toxigênica de A. flavus, obtida do banco de isolados do Laboratório 
de Toxicologia da Universidade Estadual de Maringá (UEM), foi utilizada para os experimentos. A 
Concentração Inibitória Mínima (CIM) e a Concentração Fungicida Mínima (CFM) foram 
determinadas segundo metodologia preconizada pelo NCCLS-M38-A com adaptações para 
macrodiluição em caldo para fungos filamentosos. A técnica de microcultivo foi realizada para a 
verificação das alterações microscópicas causadas pela ação do eugenol, sendo o fungo 
inoculado em blocos de meio Yeast Extract Sucrose 1x1cm com e sem a adição de eugenol. As 
imagens foram obtidas em microscópio Olympus bx 41. 
Resultados e Discussão: De acordo com o resultado obtido pela CIM e CFM de 20 μg/ml, as 
concentrações utilizadas para o microcultivo foram de 5, 10, 20, 40 e 80 μg/ml. As observações 
realizadas através da microscopia de luz revelaram alterações morfológicas causadas pelo 
eugenol sobre A. flavus a partir da concentração de 20 μg/ml. As alterações morfológicas estão 
associadas a redução da conidiação, diminuição do tamanho do conidióforo, extravasamento do 
conteúdo citoplasmático, ruptura da estrutura celular da hifa, afetando a morfogênese e o 
crescimento fúngico. Essas alterações podem estar relacionadas com a ação do eugenol nas 
reações enzimáticas da síntese da parede celular, que ocasionaram mudanças nos componentes 
estruturais, incluindo aqueles associados com a produção de energia e síntese da membrana 
celular.  
Conclusão: O estudo demonstrou in vitro o potencial fungitóxico do eugenol, pois este ocasionou 
alterações morfológicas celulares nocivas à espécie A. flavus utilizada neste estudo. Desta forma, 
devido à eficácia observada, o eugenol mostra-se um composto antifúngico promissor para ser 
avaliado em testes in vivo e usado no controle de fungos toxigênicos. 
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Introdução: O herbicida atrazina é amplamente utilizado nas mais diversas culturas agrícolas, 
entretanto há evidências de que atua como um desregulador endócrino em organismos não alvo. 
Estudos mostram que o atrazina aumenta os níveis da enzima aromatase . Esse aumento na 
aromatase provoca um desequilíbrio hormonal, aumentando os níveis de estrogênio e diminuindo 
os níveis de testosterona. Pesquisas apontam que esse desequilíbrio hormonal verificado após 
exposições ao atrazina, pode ser responsável pela feminilização observada em gônadas de 
peixes.  Desta forma, este trabalho verificou os efeitos do herbicida atrazina na razão sexual da 
prole de fêmeas de peixes da espécie Poecilia vivipara expostas durante a gestação e de filhotes 
recém-nascidos. 
Materiais e Métodos: Para a realização do experimento, foram utilizados animais coletados no 
ambiente. As fêmeas foram mantidas em grupos de três, em aquários com um macho pelo 
período de dez dias para a fecundação das mesmas. Após este período, foram separadas em 
aquários individuais e submetidas aos tratamentos: Controles (água e metanol), 2, 10 e 100 µg/l 
de atrazina. As fêmeas que apresentaram sinais de gestação foram monitoradas diariamente, por 
trinta dias, até o nascimento dos filhotes. Quando a exposição foi suspensa e os filhotes  
separados em grupos de acordo com os tratamentos, e mantidos apenas em água pelo período 
de quatro meses para que todos os animais atingissem a maturação sexual.  Para a realização 
dos experimentos com os animais recém-nascidos, foram utilizadas as proles de fêmeas 
coletadas no ambiente e mantidas nas mesmas condições do experimento anterior, porém livres 
da exposição ao herbicida durante a gestação, quando então um grupo da prole foi exposto por 4 
meses e outro pelo periodo de 1 mês nas idades de 0,1,2,e 3 meses, ambos as mesmas 
concentrações.  
Resultados e Discussão: Foi constatado um aumento no percentual (90%) de fêmeas na 
concentração de 100µg/l e (75%) na de 2µg/l em relação ao de machos nas proles das fêmeas 
expostas durante o período gestacional e também na prole exposta por quatro meses (67%)na 
concentração de 100µg/l e (75%) na de 2µg/l  . Na exposição por um mês em animais com a 
idade de três meses houve aumento de (75%) de fêmeas nas concentrações de 2 e 100 µg/l de 
atrazina, em relação aos grupos controles. Estes resultados devem-se possivelmente, a 
capacidade de reversão sexual apresentada pela espécie Poecilia vivípara, frente a 
contaminantes estrogênicos. 
Conclusão: Os resultados mostraram que as exposições ao atrazina, nas menores e nas maiores 
concentrações, causaram um efeito feminilizante em ambas as proles.  
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Introdução: A ayahuasca é uma infusão vegetal psicoativa da Amazônia preparada a partir do 
cipó mariri (Banisteriopsiscaapi), que contém os alcalóides ß-carbolinas harmina, harmalina e 
tetra-hidro-harmalina, e da chacrona (Psycotriaviridis), que contém a N, N-dimetiltriptamina (DMT). 
As ß-carbolinas são inibidores de monoamina oxidase, enzima que degrada neurotransmissores, 
e o DMT um potente agonista de receptores de serotonina. Inicialmente usada em rituais 
indígenas na Amazônia, seu uso em rituais religiosos cristãos no Brasil se expandiu a partir da 
década de 1970. Apesar do uso da ayahuasca ser considerada seguro nestes contextos, poucos 
estudos toxicológicos têm sido conduzidos com esta infusão, principalmente em doses altas, que 
podem ser utilizadas no uso recreativo da bebida.  
Objetivos: Estimar a dose oral letal aguda da ayahuasca em ratas Wistar e avaliar sua toxicidade 
pela análise histopatológica do baço, fígado e rins dos animais expostos.  
Materiais e Métodos: O chá da ayahuasca, fornecido pela União do Vegetal (UDV), foi 
administrado em ratas Wistar por gavagem (3 mL), seguindo o protocolo OECD 423/2001 (Método 
da classe de toxicidade aguda; 3 animais por grupo), com a dose inicial correspondendo a 30X a 
dose utilizada na UDV Os animais foram observados durante 14 dias quanto a peso, consumo de 
ração, sinais clínicos e letalidade. As ratas sobreviventes foram sacrificadas com CO2 e 
fragmentos de baço, fígado e rins avaliados macroscopicamente e microscopicamente. O 
protocolo experimental foi aprovado (UnBdoc n 107766/2010), antes da sua execução. 
Resultados e Discussão: Nenhum dos 3 animais testados na dose 30X foi a óbito. Uma 
letalidade foi observada na repetição do teste 2 horas após a gavagem. Na próxima e maior dose 
testada (50X) houve uma mortalidade cerca de 6 horas após a gavagem. Todos os animais 
apresentaram piloereção e tremores nas primeiras 24 horas, e os animais que morreram 
apresentaram sintomas típicos de síndrome serotoninérgica. A dose letal exata não pode ser 
determinada devido solubilidade limitada do liofilizado em 3 mL de água, mas foi estimada como 
maior que 50X a dose usada nos rituais, que corresponde a 15.1 mg/kg pc DMT, 13.1 mg/kg pc 
harmalina e 167 mg/kg pc harmina. A análise histopatológica dos órgãos revelou alguns achados 
microscópicos, entretanto os resultados não foram diferentes entre o grupo controle e os grupos 
tratados. 
Conclusão: Os resultados mostraram que a toxicidade oral aguda do chá de ayahuasca situa-se 
acima de 50X a dose utilizada em rituais religiosos da Igreja União do Vegetal, o que sugere uma 
baixa toxicidade oral para esta infusão, confirmando que o uso do chá na dose ritualística é 
seguro. A administração de Ayahuasca não pode ser correlacionada com as lesões 
anatomopatológicas detectadas uma vez que não houve diferenças significativas entre os grupos. 

Apoio Financeiro: FAPDP e CNPq (Brasil). 
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A Resolução nº 432 de 23 de janeiro de 2013 (CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO) em seu 
Art. 11 determina a obrigatoriedade da realização do exame de alcoolemia para as vítimas fatais 
de acidentes de trânsito, por essa razão, nas análises postmortem a amostra mais analisada é o 
sangue. Existem algumas vantagens em se analisar em conjunto o sangue e a urina de cadáveres 
principalmente quando os corpos estão em adiantado estado de putrefação. 
OBJETIVO: Averiguar a relevância das análises concomitantes de sangue e urina de vítimas de 
morte violenta. MATERIAL E MÉTODO: Foram apuradas as concentrações de álcool no sangue e 
na urina de 100 cadáveres, com resultados positivos para o exame de alcoolemia. As análises 
foram realizadas no Laboratório de Toxicologia Forense do Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto 
utilizando-se a técnica de cromatografia gasosa de alta resolução com detector por ionização em 
chama (CGAR-DIC) e separação por técnica do espaço confinado. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Das amostras que foram apuradas 92% eram de indivíduos do sexo masculino, 
enquanto que apenas 8% eram de indivíduos do sexo feminino. Foram estabelecidas faixas 
etárias e observou-se que em 57% das amostras os indivíduos estavam com idade entre 15 e 30 
anos, 32% na faixa entre 31 e 50 anos e as demais (11%) eram de indivíduos com mais de 50 
anos. As amostras também foram apuradas em relação à causa jurídica da morte e o homicídio 
corresponde a 67% do total, seguido dos acidentes de trânsito (25% dos casos). Em 69% dos 
casos o etanol foi detectado nas duas matrizes. Do total, em 9% o etanol foi detectado no sangue 
e em 22% somente na urina. Em 2% e 3% havia presença de acetona e acetaldeído, 
respectivamente. A presença de acetaldeído pode indicar o tipo de bebida 
consumida antemortem. O presente estudo determinou que 35% das vítimas fatais encontravam-
se na fase de absorção: relação urina-sangue menor que 1, ocorrendo maiores concentrações de 
etanol no sangue. Em 19% a relação urina-sangue foi maior que 1, indicando que as vítimas 
estavam na fase de eliminação do etanol. E em 15% na fase de pós-absorção: relação urina-
sangue igual a 1 ± 0,3.  CONCLUSÃO: Foi possível distinguir amostras onde foi produzido etanol 
endógeno em 9% dos casos analisados, permitindo concluir que as amostras foram provenientes 
de cadáveres putrefeitos. Outra conclusão importante é que a maioria dos cadáveres estava na 
fase de absorção no momento do óbito. Considerando que a concentração de etanol no sangue 
permanece maior do que na urina até no máximo duas horas após a ingestão, esta informação 
poderá ser útil para investigação criminal na compreensão da dinâmica do evento que levou o 
indivíduo a óbito.    
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Introdução: O uso extensivo dos praguicidas no meio rural brasileiro traz uma série de problemas 
para o ambiente e a saúde do trabalhador rural e se caracteriza como grave problema de saúde 
pública. Por esta razão, e associado à imensa fatia de mercado que representam, é de grande 
importância monitorar o seu uso e a saúde dos agricultores.  
Objetivo: Caracterizar a utilização de praguicidas por viticultores do município de Marialva-PR, a 
fim de avaliar os possíveis impactos sobre a saúde da população exposta. 
Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo transversal controlado envolvendo viticultores de 
Marialva-PR. O monitoramento iniciou-se em novembro de 2011. As próximas etapas foram 
realizadas durante os meses de fevereiro, março, agosto e setembro de 2012. A população que 
consentiu em fazer parte deste estudo foi submetida à aplicação de um questionário, e amostras 
de sangue foram analisadas pelo método de Ellman et al. modificado por Harlin e Ross para 
avaliação das atividades enzimáticas das colinesterases. Este estudo foi aprovado pelo comitê de 
ética sob número CAAE 0375.0.093.000-11. 
Resultados e Discussão: Participaram do projeto 54 viticultores, sendo 13 (24,0%) mulheres e 
41 (76,0%) homens. Prevaleceu o uso de fungicidas (52,0%), característico da viticultura. Apesar 
disto, ainda se observou o uso de inseticidas organofosforados (1,4%) e carbamatos (6,7%). 
Baseado nos valores de referência estabelecidos para a colinesterase plasmática (BuChE), não 
houve inibição enzimática significativamente diferente entre os períodos de amostragem: 18 
trabalhadores (33,0%) na primeira e segunda coletas, e 20 (37,0%) na terceira coleta. Para a 
colinesterase em sangue total (ChE), foram encontrados 11 viticultores (20,0%) na primeira, 3 
(6,0%) na segunda e 14 (26,0%) na terceira com inibição enzimática. Apesar do elevado número 
de exames alterados, nenhum trabalhador apresentou taxa de inibição para a BuChE >50% e ChE 
>30%, conforme preconizado pelo Ministério do Trabalho. A BuChE é também conhecida como 
colinesterase inespecífica pelo fato de hidrolisar outros ésteres além da acetilcolina, o que pode 
explicar o fato do número de resultados alterados ser maior para esta enzima quando comparado 
com a ChE. No trabalho realizado por Nerilo et al (2008) com viticultores, foi observado que 4,6% 
da população estudada apresentou inibição de ChE >30%, reforçando a importância da 
monitorização constante e das atividades educativas para esta população. 
Conclusão: Apesar dos fungicidas serem a principal classe de agrotóxicos utilizados na 
viticultura, é necessária a monitorização da exposição ocupacional aos inibidores da 
colinesterase, uma vez que ainda são elevados os casos de alterações causadas por esses 
inseticidas no meio rural brasileiro. 
 
Agradecimentos: À Fundação Araucária/UEM pela bolsa AFIS 
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Introdução: No Brasil, tem-se verificado o declínio da prevalência de tabagistas desde 1989, com 
redução de 46% na prevalência de tabagistas em 2010 em relação a 20001. Embora os benefícios 
de se parar de fumar sejam maiores quanto mais precoce for a interrupção do uso, deixar de 
fumar é sempre benéfico, especialmente entre idosos, já que idosos fumantes apresentam maior 
risco de morte quando comparados aos seus pares não fumantes.  
Objetivo: Descrever diferenças das idades de experimentação, anos de exposição e carga 
tabágica entre 3 coortes de nascimento de idosos de um estudo de base populacional da Cidade 
de São Paulo. 
Materiais e Métodos: O estudo de coorte prospectivo Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento 
(SABE) foi conduzido na cidade de São Paulo entre os anos de 2000-2010, no qual participaram 
1080 idosos com idades entre 60-64 anos, dos quais 427 nascidos entre 1936-1940, 298 nascidos 
entre 1942-1946 e 355 nascidos entre 1947-1951. Quanto tabagismo, os idosos foram 
classificados em Não Fumantes (NF), Ex fumantes (EF) e Fumantes (FU). Para EF e FU foi 
calculada a idade de experimentação e tempo de exposição ao tabaco. A medida de carga 
tabágica (n° maços/anos de exposição) foi calculada apenas para FU. Para verificar as diferenças 
entre as médias das medidas propostas entre as coortes utilizou-se teste-t com a incorporação 
dos pesos amostrais.  
Resultados e Discussão: Nas três coortes houve maior proporção de idosos NF, seguidos de EF 
e FU. Nas três coortes os homens experimentaram tabaco mais jovens e expuseram-se por 
períodos mais longos quando comparados às mulheres. Porém, verificou-se uma diminuição 
gradativa da idade de experimentação do tabaco pelas mulheres ao longo das coortes. Quanto à 
idade de cessação do uso, na primeira coorte a idade média de cessação entre ambos os sexos 
foi semelhante, porém, na segunda e terceira coortes, mulheres cessaram o consumo do tabaco 
mais cedo quando comparadas aos homens. Em relação à carga tabágica, nas três coortes 
mulheres fumaram em média 29.5 maços/ano e homens fumaram em média 37.2 maços/ano, não 
sendo essa diferença estatisticamente significativa.   
Conclusão: As diferentes coortes apresentaram semelhanças quanto às idades de 
experimentação e carga tabágica. Quanto à idade de cessação, mulheres interromperam o uso 
mais cedo que homens, o que pode estar diretamente relacionado com as condições de saúde 
dessas mulheres ou resultante da implantação de intervenções e políticas públicas nacionais para 
o controle do tabaco compostas de abordagens integradas de diferentes grupos2, uma vez que os 
efeitos de coortes de nascimento refletem diferenças históricas dos ambientes físicos e sociais, 
como a ocorrência de eventos repentinos e políticos que reflitam em mudanças súbitas de 
comportamento.  
Referências: 
1. Monteiro C.A., Cavalcante T.M, Moura E.C, Claro R.M., Szwarcwad C.L. Population-based evidence of a 
strong decline in the prevalence of smokers in Brazil (1989–2003). Bulletin of the World Health Organization 
www.who.int/bulletin/volumes/85/7/06-039073/en/, accessed in june, 03/2013. 
2. V.L. Costa e Silva, D. Pantani, M. Andreis, R. Sparks, I. Pinsky. Bridging the gap between science and 
public health: taking advantage of tobacco control experience in Brazil to inform policies to counter risk 
factors for non-communicable diseases. Addiction. 108, v.8. 1360 (2013).  
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Introdução: No Brasil, entre os anos de 2006 a 2012 houve aumento do número de adolescentes 
em conflito com a lei cumprindo medidas socioeducativas de internação de 10.446 para 17.5021. 
43,3% dos adolescentes brasileiros foram internados ao menos uma vez e, 45,7% são 
reincidentes apenas na região Centro-Oeste do país. Na média nacional, 4% dos adolescentes 
cumprindo medida de internação no país são do sexo feminino e 89% de todos os adolescentes 
(masculino e feminino) já utilizaram, ao menos, maconha2-4. 

Objetivo: Descrever as proporções e associações entre o tipo de ato infracional reincidente entre 
adolescentes e uso de drogas em uma amostra de adolescentes da Região Centro Oeste do país.   
Materiais e Métodos: Estudo epidemiológico transversal de 404 adolescentes do sexo feminino 
de idades entre 14 e 22 anos em cumprimento de medida socioeducativa de internação na 
Unidade de Internação do Plano Piloto (UIPP), Brasília, Distrito Federal, Brasil, entre os anos de 
2004 e 2011. As variáveis estudadas foram uso/não uso de drogas e tipos de atos infracionais 
reincidentes (roubo/tentativa de roubo, furto, tráfico/porte de drogas, atentados contra a vida, 
ameaça e extorsão, lesão corporal/vias de fato, e outros). As associações foram feitas utilizando-
se teste Qui-Quadrado de Pearson.  
Resultados e Discussão: Entre as adolescentes usuárias de drogas, houve maior proporção 
daquelas com idades acima de 18 anos, que cometeram outro tipo de ato infracional, que não 
roubo/tentativa de roubou e tráfico/porte de drogas, e residiam sozinhas, quando comparadas às 
não usuárias. Apesar da associação entre o uso de drogas e os diferentes tipos de atos 
infracionais cometidos não serem significativamente estatísticos (p=0.574), entre as usuárias 
houve maior proporção de reincidência em roubo/tentativa de roubo (52,0%), furto (56,5%), 
tráfico/porte de drogas (56,8%) lesão corporal/vias de fato (66,7%) e outros crimes (68,0%) 
quando comparadas às não usuárias de drogas.     
Conclusão: No presente estudo, os tipos de atos infracionais mais reincidentes entre as 
adolescentes, apesar de não apresentarem significância estatística, foram lesão corporal, vias de 
fato e desacato e com maior prevalência do uso de drogas (prevalência de 66,7% de usuárias de 
drogas). Há necessidade de melhor entendimento desse contexto para o desenvolvimento de 
políticas públicas voltadas à prevenção da criminalidade, entre elas, a prevenção ao uso de 
drogas.  
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Introdução: Também denominado acetaminofeno, o paracetamol foi sintetizado na Alemanha em 
1878 por Morse1. O paracetamol é um medicamento de venda livre, classificado como um 
Antiinflamatório não-esteroidal, entretanto possui propriedades analgésicas, antipiréticas, mas não 
tem propriedades anti-inflamatórias clinicamente significativas². A falta de conhecimento da 
população e o uso irracional de medicamentos é um grande problema de saúde e o principal 
perigo da maioria dos medicamentos é a sua administração em doses elevadas, podendo levar a 
uma intoxicação.  

Objetivo: Estudar o perfil das intoxicações por paracetamol registradas no Centro de Informações 
Toxicológicas de Goiás, no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2012. 
Métodos: Levantamento dos casos de intoxicação por Paracetamol notificados ao Centro de 
Informações Toxicológicas de Goiás entre o período de janeiro de 2008 a dezembro de 2012 e 
análise das intoxicações que envolvem o paracetamol. 
Resultados e Discussão: No estado de Goiás, no período de janeiro de 2008 a dezembro de 
2013 foram registrados 148 casos de intoxicações envolvendo o paracetamol. A maior parte dos 
casos é do município de Goiânia, representando 41,21% dos casos. Destes, a maior incidência foi 
de intoxicações em pessoas do sexo feminino, representando 68,24% do total e somente 31,76% 
dos casos são de pessoas do sexo masculino, confirmando o uso frequente de medicamentos 
pelas mulheres. Com relação às circunstancias das intoxicações, segundo dados do CIT/GO, 
foram notificados 6 casos de intoxicação por tentativa de aborto, representando 4,05% das 
intoxicações por paracetamol e somente em 5 casos (3,38%) foi relatado que a intoxicação 
aconteceu com uso terapêutico. O maior número de casos registrados envolvendo o paracetamol 
foi por tentativa de suicídio, representando 49,32% do total. A maior incidência de intoxicações foi 
registrada entre as crianças de até 4 anos (34,46%).Neste estudo verificou-se que em 98,64% dos 
casos os pacientes receberam tratamento e, em apenas 2 casos não foi relatado se houve ou não 
tratamento. 
Conclusão: Em razão da importância dos agravos relacionados a medicamentos e da carência 
de informações disponíveis, o presente estudo se mostrou importante frente ao problema de 
saúde pública mostrando a necessidade de promoção da orientação e prevenção das 
intoxicações. O farmacêutico pode trabalhar para que a comunidade esteja informada sobre as 
condições que sejam determinantes sobre o seu estado de saúde. A conscientização da 
comunidade é um pré-requisito para que sejam alcançados níveis elevados de saúde.  
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Introdução:  O arsênico (Ar) é usado em diversas linhas de produção, tais como, tintas, 
fungicidas, pesticidas, herbicidas, conservantes de madeira e dessecantes de algodão. 
Devido a sua composição química com alta toxicidade, ele tem sido reconhecido como 
um veneno humano desde os tempos antigos. A abordagem inicial do paciente 
intoxicado por essa substância é um desafio para a equipe de saúde, sendo de grande 
importância o conhecimento do perfil epidemiológico das intoxicações por arsênico, 
principalmente nas regiões onde há o uso indiscriminado. Objetivo: Traçar o perfil 
epidemiológico das intoxicações por arsênico atendidas em serviço de referência em 
toxicologia no período de 2009 a 2012. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal 
e retrospectivo onde foram usadas fichas de notificação de intoxicação registradas no 
Centro de Assistência Toxicológica do Estado de Pernambuco. Resultados:  No período 
analisado foram identificados 18 casos de intoxicação por Ar, sendo 66% oriundos da 
Região Metropolitana do Recife (RMR), com uma maior incidência na cidade do Recife, 
(33%dos casos). Foi observada uma distribuição uniforme entre os meses e anos 
pesquisados.  Não houve diferença significativa entre os sexos, feminino com 54% e 
masculino com 56%. A amostra foi composta predominantemente por adultos jovens 
entre (15 a 59 anos). Em 89% dos casos, a via de contaminação foi por ingestão, sendo 
a tentativa de suicídio a circunstância mais prevalente com 61% do total da amostra. Em 
relação à assistência observamos que em 70% dos casos, as vítimas foram atendidas 
em serviço médico em menos de 3 horas da ingestão. De acordo com a evolução, 78% 
evoluíram para a cura, tendo sido registrados 4 óbitos (22%), todos intencionais, sendo 
o sexo feminino (75%) predominante nos casos fatais.Conclusão: Foi observado 
durante a pesquisa que o arsênico envolvido nas intoxicações foi oriundo do comercio 
clandestino, sendo vendido ilegalmente como cupinicida. Um fator agravante no mal 
prognóstico do envenenamento por Ar é o tempo entre a ingestão e atendimento 
médico,no estudo observamos que 2 dos 3 casos que evoluíram para óbito chegaram 
ao hospital após 12 horas do envenenamento. Com isso, urge a adoção de medidas 
coercitivas através da Polícia Civil e da vigilância sanitária. Aliado a isso, é de 
fundamental importância que a vigilância epidemiológica consiga captar essas 
informações e que a assistência esteja apta para diagnosticar e tratar esses casos o 
mais rápido possível, bem como a estruturação de um banco de antídotos e uma rede 
de diagnóstico laboratorial eficaz. Logo, por serem poucos os relatos de intoxicação por 
arsênico na literatura, é importante a divulgação e integração dos dados dos demais 
Centros de Toxicologia do Brasil. 
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Introdução: Acidentes por animais aquáticos podem ser causados por espécies 
fluviais e marinhas, sendo responsáveis por envenenamentos, traumas e importante 
morbidade em humanos. As manifestações clínicas compreendem uma ampla 
variedade de lesões, que vão do edema leve a grandes necroses cutâneas, podendo 
ainda causar complicações sistêmicas e até mortes. Com isso, são motivo de 
atendimentos frequentes nos serviços de urgências, mas a falta de notificação 
mascara a dimensão do problema, que se torna uma doença negligenciada em nosso 
país. Objetivos: Traçar o perfil clínico-epidemiológico dos casos de acidentes desta 
espécie em PE, salientar os aspectos clínicos mais comuns dos envenenamentos, os 
principais animais aquáticos associados e discutir a relevância da notificação no 
controle dos acidentes. Métodos: Foi realizado um estudo analítico de corte 
transversal com todos os registros de notificação de acidentes por animais aquáticos 
registrados no Ceatox-PE (Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco) entre 
os anos de 2005 a 2012.  Resultados: No período de 8 anos foi observado um 
aumento progressivo no número de casos notificados. Em 2005 houve apenas 1 
notificação e em 2006 e 2007, 4 notificações. Entretanto, em 2010, 2011 e 2012 foram 
registradas 13, 16 e 20 notificações, respectivamente. Quanto à sazonalidade, a maior 
incidência ocorreu em Novembro (16,7%), Setembro (15,4%), Março (15,4%) e Janeiro 
(10,3%). Em relação ao animal envolvido (n= 78), tivemos que a maior parte deles foi 
causada por caravelas - Physalia physalis - (38,5%), seguida pelo Niquin ou peixe-
sapo - Thalassophryne nattereri - (24,4%) e arraias marinhas de vários gêneros e 
espécies (11,5%). O principal sintoma foi a dor (94,7%), seguido de edema (52,6%) e 
eritema (26,3%). Conclusões: Apesar dos acidentes serem comuns, estes não são 
contemplados na ficha de notificação de acidentes por animais peçonhentos do 
Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória (Sinan), o que restringe 
ações de vigilância, com as ações se limitando ao tratamento clínico.  



DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE COTININA EM CABELO DE TABAGISTAS E SUA 
CORRELAÇÃO COM O ESCORE DO QUESTIONÁRIO DE DEPENDÊNCIA À NICOTINA DE 

FAGERSTRÖM 

 

Silva CFR1, Linden R1, Antunes MV1 

 

1 Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Feevale, Novo Hamburgo, RS. 

 

 

Introdução: A fumaça produzida na queima do cigarro contém mais de quatro mil substâncias 
químicas, dentre elas a nicotina. A dependência causada pela nicotina pode ser avaliada por meio 
de questionários padronizados, no entanto, uma vez que por motivos psicossociais as respostas 
podem não ser fidedignas, a fim de obterem-se resultados legítimos é indicada a sua associação à 
marcadores biológicos. O biomarcador frequentemente utilizado para estimar a exposição à 
nicotina é o seu principal metabólito, a cotinina.  

Objetivo: Determinar os níveis de cotinina em amostras de cabelo de tabagistas e estimar a sua 
relação com a exposição à nicotina e o grau de dependência à nicotina expresso pelo questionário 
de Fagerström.  

Materiais e Métodos: Participaram do estudo 69 tabagistas, que forneceram amostra de cabelo, 
responderam ao questionário de dependência de Fagerström, e informaram a quantidade de 
cigarros fumados ao dia. A cotinina foi extraída de 20 mg de cabelo e analisada por ELISA em kit 
comercial. A cada lote de análises foram incluídos calibradores no intervalo de 100 a 12.800 pg 
mg-1.  

Resultados e discussão: a idade média dos participantes foi 25 anos, destes 40 homens e 29 
mulheres. A mediana do número de cigarros consumidos ao dia foi 5 (1 a 50 cigarros) e dos níveis 
de cotinina foi 2070,9 pg·mg-1 (intervalo de 469,4 e 10.188,6 pg·mg-1). Os voluntários foram 
classificados de acordo com o grau de dependência indicado pelo teste de Fagerstrom em: 
dependência muito baixa (n=39), baixa (n=5), média (=7) elevada e muito elevada (n=1). Os níveis 
de cotinina nas amostras de cabelo e o escore de dependência de Fagestrom apresentaram 
correlação moderada (rs=0,325; p=0,018), assim como a exposição à nicotina e o escore de 
dependência de Fagerström (0,565; p<0,001). Evidenciou-se uma correlação significativa, porém 
em grau moderado entre os níveis de cotinina e a quantidade de cigarros consumidos por dia 
(rs=0,60; p<0,001), entretanto quando excluídos da amostra os 16 indivíduos com tintura e/ou 
alisantes no cabelo (n=53) a correlação passa a superior (r=0,717; p<0,001).  Desta forma, os 
participantes que declararam não fazer uso de tintura capilar (n=53) foram categorizados de 
acordo com o número de cigarros fumados ao dia, os quais apresentaram diferenças 
estatisticamente significativas entre as medianas de cotinina: 1 a 5 (1104,1 pg.mg-1), 6 a 10 
(2428,09 pg.mg-1), 11 a 15 (3304,5 pg.mg-1), 16 a 20 (4437,44 pg.mg-1),e acima de 20 (5638,22 
pg.mg-1 ) (p<0,001).  

Conclusão: Os níveis de cotinina apresentaram correlação superior com a exposição à nicotina 
em comparação ao questionário de Fagerström. A inferferência de fatores de contaminação 
exógenos, como o uso de tintura, foi uma limitação identificada na análise de cotinina em 
amostras de cabelo. 
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Introdução: A implantação da vigilância epidemiológica por busca ativa de casos em unidades de 

saúde qualifica as ações de toxicovigilância, minimizando a subnotificação dos casos de 

intoxicação. O projeto de extensão universitária “Toxicovigilância: Busca Ativa e Educação em 

Saúde no HUM”, desde 2005, é desenvolvido no Hospital Universitário Regional de Maringá 

(HUM).  Objetivo: Relatar a experiência de operacionalização de um sistema ativo de vigilância 

epidemiológica do evento intoxicação em ambiente hospitalar, por meio da busca ativa 

prospectiva dos casos. Materiais e Métodos: Os dados foram originários de análise documenta: 

os relatórios anuais do projeto e de documentos de normas e rotinas do processo de busca ativa, 

com descrição da metodologia e das estratégias de ação preconizadas; e de seminário reflexivo 

da equipe executora, onde foram discutidas as experiências práticas da equipe.  Resultados e 

Discussão: Os resultados foram apresentados em duas unidades de análise: Nossa vivência - 

cenário e cotidiano do projeto, e  Contribuição para a vigilância das intoxicações. A busca ativa 

mostrou-se uma ferramenta efetiva na diminuição da subnotificação de acidentes toxicológicos, 

evidente quando se observa o crescente número de casos notificados por este método, e na 

qualificação de dados dos casos de maior ocorrência, segundo as características do universo da 

população acometida, do agente causal, da circunstância e os desfechos dos casos, contribuindo 

para maior fidedignidade das informações de morbimortalidade por causas externas da região. 

Conclusão: Com a busca ativa, amplia-se o número de registros do Centro de Assistência 

Toxicológica da Região, para que este exerça de forma mais abrangente a sua finalidade básica 

de promover a sistematização, a ampliação e a difusão do conhecimento técnico-científico relativo 

à prevenção, controle e tratamento dos acidentes toxicológicos.  
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Introdução: Queimaduras químicas representam a etiologia de 1 a 4% das queimaduras, com 
percentual aproximado de 36% de letalidade, e o ambiente de trabalho constitui um importante 
cenário para ocorrência de casos. Objetivo: Descrever um caso de acidente de trabalho fatal de 
intoxicação por cloreto de potássio (KCl) 60%. Materiais e Métodos: Estudo descritivo e 
documental, na modalidade estudo de caso, com dados de registros do prontuário hospitalar e da 
ficha epidemiológica de Ocorrência Toxicológica do centro de assistência toxicológica, de um 
trabalhador atendido em um hospital ensino da região Noroeste do Paraná, analisados a partir de 
revisão de literatura. O estudo foi realizado mediante autorização da instituição. Resultados e 
Discussão: Homem, 20 anos, admitido na Sala de Emergência do Pronto Socorro, transportado 
pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de uma transportadora ferroviária, após acidente 
de trabalho com soterramento por 14min em granulado de cloreto de potássio 60%; entubado, 
com ventilação por pressão, Escala de Coma de Glasgow 03, anisocórico, midriático, pupilas não 
reagentes. Aproximadamente 75% de superfície corporal queimada, com formação de vesículas e 
manchas arroxeadas hematoma símile, queimadura em região ocular e sangramento de mucosas. 
Foi realizada descontaminação cutânea, instaladas drogas vasoativas e sedação contínua. 
Transferido para Terapia Intensiva, evoluiu com hipotermia e hipotensão, distensão abdominal e 
diurese ausente. Prescrição: antibioticoterapia, infusão de Gluconato de Cálcio 10%, Insulina 
Regular, Bicarbonato de Sódio e Poliestirenossulfonato de Cálcio. Exames: ECG: onda T 
apiculada, onda P ausente, seguimento ST deprimido e alargamento de QRS; K+: 8,2 mmol/L; pH 
sérico: 6,8mmol/L;  CK: 37 182 U/L;  AST: 1433 U/L;  ALT: 719 U/L. Óbito após 10h da admissão 
em UTI, com o registro de soterramento por KCl 60%, pós parada cardiorrespiratória – 15 minutos 
de RCP, hiperpotassemia, insuficiência renal, rabdomiólise. A exposição dérmica ao KCl em 
concentrações elevadas provocou queimadura química e necrose isquêmica, por isquemia 
vascular; e a absorção sistêmica resultou em hipercalemia grave, com alterações nos sistemas 
cardiovascular, neurológico e gastrointestinal. Nos casos de exposição dérmica/ocular é essencial 
a remoção do agente, para evitar a progressão da queimadura, e considerar a absorção sistêmica. 
Não há antídoto para o potássio, sendo crucial o tratamento agressivo da hipercalemia associada 
a alterações no ECG. Conclusão: O desfecho clínico desfavorável foi decorrente da extensa 
queimadura química, mas também da absorção sistêmica do produto por contaminação de 
mucosas e ingestão acidental. 
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Introdução: Dentre os diversos compostos nocivos aos organismos e que podem ser introduzidos 
no ambiente aquático por fontes antropogênicas, destacam-se os metais. As macrófitas aquáticas 
P. pectinatus L. têm sido utilizadas em programas de monitoramento ambiental para detectar 
níveis de contaminação de metais, devido sua alta capacidade de acumular estes compostos, e, 
assim, inferir locais contaminados. 
Objetivo: Determinar a concentração dos metais Cd, Cu e Pb na macrófita aquática P. pectinatus 
para efeitos de monitoramento ambiental dos arroios da região urbana de Rio Grande quanto à 
presença destes metais. 
Materiais e Métodos: Macrófitas P. pectinatus foram coletadas (n = 10) no verão de 2013 em 
diversos arroios da área urbana da cidade de Rio Grande, RS, Brasil: Bolaxa, Senandes, Martins, 
Vieira, Cabeças e Barrancas, com diferentes perfis aparentes de contaminação. As plantas  
coletadas foram processadas (secas e digeridas em HNO3 65%) para análise dos metais Cd, Cu e 
Pb por espectrofotômetria de absorção atômica (EAA).  
Resultados e Discussão: Apenas os metais Cd e Pb foram detectados nas plantas coletadas. Os 
resultados mostram que, de maneira geral, a concentração de ambos os metais é maior nas 
raízes do que nos caules e folhas, independente do local de amostragem. As raízes tem função 
abortiva na planta e muitos trabalhos revelam também sua capacidade de acumular metais. Tendo 
em vista que as raízes das plantas coletadas perfazem aproximadamente 3% do seu peso seco 
total e acumulam mais metais que os outros órgãos, podemos inferir que em P. pectinatus ela é 
também o principal órgão acumulador. Isto poderia ser uma estratégia para impedir que o metal 
seja transferido para as folhas, onde ocorrem os processos metabólicos de respiração e produção 
de energia, que são bastante sensíveis à metais. Comparando-se os metais, a plantas 
acumularam mais Pb do que Cd, provavelmente, devido a sua maior concentração no ambiente. 
Comparando-se os arroios, aqueles onde as plantas apresentaram  maior concentração de metais 
são os aparentemente menos contaminados como, por exemplo, os Arroios Bolaxa e Senandes 
que se encontram dentro da APA da Lagoa Verde (Área de Proteção Ambiental). Talvez, os 
arroios que pareciam mais contaminados, apresentam maior contaminação orgânica e não 
inorgânica.  
Conclusão: Em P. pectinatus a raiz é o principal órgão acumulador de metais como Cd e Pb. No 
estudo de biomonitoramento dos arroios da cidade de Rio Grande, revelou que estes estão mais 
contaminados com Pb do que com Cd e que os arroios Bolaxa e Senandes que estão em áreas 
de proteção ambiental apresentaram maior contaminação por estes metais. 
 
 
 
 
 



ESTUDO DOS RISCOS DA ISOQUERCITRINA (INIBIDOR DA ENZIMA CONVERSORA DE 
ANGIOTENSINA) DURANTE O PERÍODO DE PRÉ-IMPLANTAÇÃO 
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Introdução: Tropaeolum majus L. (Tropaeolaceae) é uma planta nativa dos Andes, na América do 
Sul e está amplamente distribuída em todo o mundo. No Brasil, é popularmente conhecida como 
"chaguinha", "capuchinha" e "nastúrcio". Ela tem sido usada pela população para o tratamento de 
várias condições, incluindo processos inflamatórios, edema e infecções do trato geniturinário. 
Além disso, recentes publicações mostram que o extrato de T. majus e o seu flavonoide 
primordial, a isoquercitrina, possuem efeitos hipotensores e anti-hipertensivos através da inibição 
da enzima de conversão da angiotensina (ECA) (Gasparotto Júnior et al, 2011). Objetivo: O 
objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos da isoquercitrina e do captopril durante o 
período de pré-implantação em ratas Wistar. Materiais e Métodos: Ratas Wistar prenhas (± 90 
dias de idade) foram tratadas oralmente com a isoquercitrina e captopril em doses de 10 mg/kg e 
a avaliação reprodutiva no período de pré-implantação (desde o dia 1 ° a 7 ° de gestação) foi 
investigado. No oitavo dia as ratas foram eutanasiadas e foram avaliados os seguintes parâmetros 
reprodutivos: número de corpos lúteos e implantes, peso absoluto e relativo do útero, ovários, rins 
com as glândulas supra-renais e os níveis de estradiol e progesterona no soro. Todos os 
procedimentos foram aprovados pelo o Comitê de Ética Institucional da Unipar – Universidade 
Paranaense (autorização nº 24417). Resultados: Não foram observadas alterações nos pesos 
absolutos e relativos das estruturas avaliadas. Todavia, no período de pré-implantação foram 
observadas discretas perdas de implantes nos grupos tratados com captopril e isoquercitrina 
quando comparados ao grupo controle. Entretanto, após as análises hormonais foi observado 
somente um aumento significativo dos níveis de estradiol no grupo de animais expostos ao 
captopril (Controle: 10.86 ± 0.55 Captopril: 27.14 ± 3.99***; Isoquercitrina: 15.29 ± 1.06). Nas 
dosagens de progesterona, não foi observado qualquer diferença nos níveis de progesterona 
(Controle: 68.14 ± 4.90 Captopril: 75.54 ± 8.84 Isoquercitrina: 67.65 ± 5.50). Discussão: Os 
efeitos das perdas pré-implantes do captopril durante o período avaliado podem estar associados 
com o aumento dos níveis de estradiol. Fato que não ocorreu com a isoquercitrina que possui 
mecanismo de ação semelhante ao do captopril (inibidor da enzima conversora de angiotensina – 
ECA). Conclusão: Isto demonstra uma parcial segurança do uso da isoquercitrina durante o 
período investigado, porém mais estudos devem ser realizados durante outros períodos críticos da 
gestação e na prole vindoura. 

Referências: Gasparotto Junior, A. et al. J. Ethnopharmacol. 134: 363, 2011. 

Lourenço, E.L.B. et al. J. Ethnopharmacol. 418:423, 2012. 

Apoio: DEGPP/UNIPAR, CAPES. 
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a �a�� ������ ��}a�� Esta reconhecida toxina hepatocarcinógenica se encontra presente

nos alimentos como consequência inevitável da contaminação fúngica: A��ergillius flavus

e A. �arasi�i��s.  Nos últimos anos, a descoberta de protetores alimentarios de origem

vegetal (quimioprevenção) para a prevenção do cáncer ou atraso do começo dos estágios

primários produzidos por  substâncias contidas na dieta,  têm se tornado importante na

pesquisa do cáncer e sua relacão com os hábitos alimentares. O risco de desenvolver

cáncer de fígado pela exposição à AFB1 é mais elevado nos países em desenvolvimento

e devido às dificuldades económicas é muito mais caro implementar uma estratégia de

prevencão. A identificacão de compostos quimiopreventivos presentes nos alimentos de

origem vegetal pode ser eficiente na prevencão da hepatocarcinogénesis com um custo

muito baixo e de fácil acesso da população. O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito

antimutagénico  das  especies  �a��ur�ium  offi��nale,  Brassi��  olera��a  var.  ���i�a�a e

Brassi��  olera��a var.  Viridis  na genotoxicidad da AFB1 utilizando o Teste de Ames.

Utilizou-se  três  doses  de AFB1:  2,  1  y  0.5  µg/placa,  com  o  agregado  da  ativação

metabólica.  Também foi  utilizada a cepa  Salmonella  �i�hymurium TA 100.  Não houve

diferenças significativas quando se usou água e água mais extrato de agrião,  repolho

branco e repolho vermelho. Quando se usou extrato de agrião, repolho branco e repolho

vermelho  e  a  AFB1  observou-se  uma  diminuição significativa  no  numero de colónias

revertantes em toda a gama de doses testadas, chegando a 47 % de inhibição para 0.5

µg/placa de AFB1.
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Introdução: As formulações com ingrediente ativo pendimetalina, são comercializadas como 
Herbadox EC® (Brasil) e Prowl EC® (Estados Unidos) com registro para o controle de plantas-
daninhas nas culturas de citros, cana-de-açúcar e gramíneas. Esses herbicidas do grupo químico 
das dinitroanilinas intoxicam plantas através da inibição da tubulina na fase de mitose e, 
consequentemente, da divisão celular. Após sua aplicação podem atingir os ambientes aquáticos 
e intoxicar organismos não alvos, como o microcrustáceo Daphnia magna. 
Objetivo: Objetivou-se avaliar a toxicidade aguda do herbicida pendimetalina para o 
microcrustáceo D. magna. 
Materiais e Métodos: Os testes de toxicidade aguda do pendimentalina para a D. magna foram 
realizados de acordo com a norma ABNT NBR 12713:2009. A sanidade e a sensibilidade dos 
organismos testes foram avaliadas com a substância de referência cloreto de sódio (NaCl). Os 
testes preliminares e definitivos com as formulações do pendimentalina foram realizados em sala 
climatizada com 20 ± 1 ºC, em sistema estático, por 48 horas, na ausência de luz, e sem 
alimentação. As parcelas experimentais foram compostas por cinco neonatos (6 a 24 horas de 
vida) e volume final de 10 mL e em triplicata. O meio de cultivo utilizado estava com pH 7,0; 
condutividade entre 500 e 600 µS.cm-1; oxigênio dissolvido entre 5,0 e 6,0 mg.L-1. Os testes 
preliminares foram realizados para se determinar os intervalos de concentrações que causam 0 e 
100% de imobilidade/mortalidade dos organismos teste. Os testes definitivos foram realizados 
com sete concentrações das formulações e um tratamento controle. Foram conduzidos três 
ensaios definitivos para a substância de referência e para cada formulação. O número de 
organismos testes imobilizados/mortos foi utilizado para calcular a concentração efetiva (CE50) e 
os limites superior (LS) e inferior (LI) de cada ensaio com o programa estatístico Trimmed 
Sperman-Karber. Os valores médios de CE50 foram utilizados para classificar os herbicidas nas 
classes de periculosidade estabelecidas no Sistema de Classificação do Potencial de 
Periculosidade Ambiental – PPA do IBAMA (acessado em junho de 2013). 
Resultados e Discussão: O valor médio da CE50 calculado para NaCl foi de 4,06 mg.L-1 com LI 
de 3,82 e LS de 4,32. Estes valores estão dentro do critério de aceitabilidade, de acordo com a 
carta controle de sanidade e sensibilidade dos organismos-testes do cultivo do laboratório. O valor 
médio da CE50 calculado para a formulação do Herbadox® foi de 0,17 mg.L-1 com LI de 0,14 e LS 
de 0,25 mg.L-1 e para o Prowl® , de 0,19 mg.L-1 com LI de 0,14 e LS de 0,29 mg.L-1.  
Conclusão: As formulações Herbadox EC® e Prowl EC® com o ingrediente ativo pendimetalina 
classificam-se como altamente tóxicas para D. magna (0 ≤ CE50 < 1 mg.L-1). 
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Introdução: O inseticida imidacloprid, comercializado na formulação comercial Provado SC®, é 
registrado para o controle de pragas como cigarrinhas e cupins principalmente em culturas de 
citros e cana-de-açúcar. Esse agrotóxico pertence ao grupo dos neonicotinóides, cujo mecanismo 
de ação é agonista do receptor de acetilcolina em insetos. Porém, se atingir os ambientes 
aquáticos o imidacloprid pode intoxicar organismos sensíveis e não alvos, como Daphnia magna. 
Objetivo: O objetivo do presente estudo foi avaliar a toxicidade aguda do inseticida imidacloprid 
para o microcrustáceo D. magna. 
Materiais e Métodos: Os testes de toxicidade com imidacloprid para D. magna foram realizados 
de acordo com norma ABNT NBR 12713:2009. Ensaios iniciais foram executados com a 
substância de referência cloreto de sódio (NaCl), para avaliar a sanidade e sensibilidade do lote 
dos organismos teste. Os testes preliminares e definitivos com NaCl e imidacloprid foram 
realizados em sala climatizada com 20 ± 1 ºC, em sistema estático, por 48 horas, na ausência de 
luz, e sem alimentação. As parcelas experimentais foram compostas por cinco neonatos (6 a 24 
horas de vida) e volume final de 10 mL e em triplicata. O meio de cultivo utilizado estava com  pH 
7,0; condutividade entre 500 e 600 µS.cm-1; oxigênio dissolvido entre 5,0 e 6,0 mg.L-1. Os testes 
preliminares foram realizados para se determinar os intervalos de concentrações que causam 0 e 
100% de imobilidade/mortalidade dos organismos teste. Nos testes definitivos foram utilizadas 
sete concentrações, tanto para imidacloprid como para NaCl, mais um tratamento controle. Foram 
conduzidos três ensaios definitivos para a substância de referência e para o inseticida. A 
imobilidade/mortalidade dos animais avaliada foi utilizada para calcular a concentração efetiva 
(CE50) e os limites superior (LS) e inferior (LI) de cada ensaio com o programa de análise 
estatística Trimmed Sperman-Karber. Os valores médios de CE50 foram utilizados para classificar 
o imidacloprid nas classes de periculosidade estabelecidas no Sistema de Classificação do 
Potencial de Periculosidade Ambiental – PPA do IBAMA (acessado em maio de 2013). 
Resultados e Discussão: O valor médio da CE50 calculado para NaCl foi de 4,06 mg.L-1 com LI 
de 3,82 e LS de 4,32. Portanto, os animais estavam em condições normais de sanidade e 
sensibilidade, de acordo com a carta controle do laboratório. O valor médio da CE50 calculado 
para o imidacloprid (Provado SC®) foi de 81,13 mg.L-1 com LI de 71,36 e LS de 92,32 mg.L-1. 
Conclusão: O inseticida imidacloprid (Provado SC®) classifica-se como medianamente tóxico 
para D. magna (10 ≤ CE50 > 100 mg.L-1). 
 
Agradecimentos: À CAPES pela  bolsa de doutorado concedida à primeira autora. 
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Introdução: A Araucaria angustifolia constitui a mais importante essência florestal nativa da 
economia madeireira do sul do Brasil e também a mais valiosa conífera de ocorrência natural no País. 
A área de ocorrência da Araucaria angustifolia concentra-se na parte leste e central do planalto sul 
brasileiro nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ocorrendo também no sul e 
nordeste do Estado de São Paulo e, em algumas partes de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ela é uma 
espécie dióica na qual as flores femininas apresentam-se como estróbilo, mais conhecido como 
pinha. Cada pinha é constituída por, aproximadamente, 87% de brácteas, ou seja, sementes que não 
desenvolveram e que são descartadas no ambiente, gerando cerca de 35.000 toneladas de resíduos, 
anualmente. 
Objetivo: Avaliar o efeito de um tratamento agudo com extrato de brácteas de Araucaria angustifolia 
no comportamento de ratos Wistar.  
Materiais e Métodos: Quarenta ratos machos de 90 dias (~300g) foram divididos aleatoriamente em 
3 grupos experimentais. Os animais receberam uma única injeção intraperitoneal de solução salina 
ou extrato aquoso de Araucaria angustifolia (10, 50 ou 100 mg/kg), após 1h de tratamento os animais 
foram submetidos ao teste do campo aberto, onde foram avaliados os parâmetros de andar 
(periférico, central e total), levantar, auto-limpeza, defecar e latência para locomoção e também ao 
teste do labirinto em cruz elevada, onde foram avaliados o tempo de permanência dos ratos no braço 
aberto, no braço fechado, a latência para locomoção e o defecar.  
Resultados e Discussão: Verificamos que no teste do campo aberto houve diminuição na frequência 
dos andares (periférico, central e total), do levantar e do defecar em todas as doses do extrato 
testadas (10, 50 e 100 mg/kg)(p<0,05).Andar central- Controle: 4,60±1,83; 10 mg/kg:3,10±0,52 ; 50 
mg/kg:2,80±0,98 ; 100 mg/kg:1,70±0,33; Andar total- Controle: 52,10±18,71; 10 mg/kg: 25,10±11,63 ; 
50 mg/kg: 22,40±9,02; 100 mg/kg: 17,70±5,91; Andar Periférico- Controle:47,50±8,45; 10 
mg/kg:22,00±8,50; 50 mg/kg: 19,60±7,82; 100 mg/kg: 16,00±6,97. Levantar- Controle: 15,60±4,25; 10 
mg/kg: 4,80±1,32 ; 50 mg/kg: 4,50±1,62 ; 100 mg/kg: 1,44±0,28; Defecar- Controle: 2,90±0,78; 10 
mg/kg: 0,40±009* ; 50 mg/kg: 0,20±0,06 ; 100 mg/kg: 0,30±0,07. A mesma diminuição foi observada 
nos tempos de andar central, latência para locomoção e levantar, porém somente na dose de 100 
mg/kg do extrato(p<0,05).Andar central- Controle: 11,70±2,57; 100 mg/kg: 5,50±1,68;  Latência- 
Controle: 3,00±0,63; 100 mg/kg: 5,70±0,89; Levantar- Controle: 33,22±2,08; 100 mg/kg: 2,57±0,84. 
No teste do labirinto em cruz elevada não foram observadas alterações em nenhum dos parâmetros 
avaliados. 
Conclusão: Podemos supor que o extrato da bráctea de Araucaria angustifolia é capaz de alterar o 
comportamento dos ratos Wistar, diminuindo os parâmetros que avaliam a ansiedade e a 
emocionalidade nos animais. 
Apoio financeiro: CNPq e FAPERGS.  
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Introdução: O estresse oxidativo tem relevantes complicações sobre o processo nas quais se 
destacam o desenvolvimento de diversas doenças, entre elas inflamatórias, neurodegenerativas, 
esclerose múltipla, diabetes, sendo também associado ao envelhecimento. Estas cada vez mais 
acometem a população brasileira, necessitando por vezes novas formas de tratamento, como é o 
caso das plantas que são ricas em compotos fenólicos. Dentre as plantas ricas nestes compostos 
destaca-se a espécie Echinodorus grandiflorus representante da família Alismataceae. 
Popularmente conhecida como Chapéu de couro, é muito utilizada na medicina popular para 
tratamento de patologias devido seus efeitos diuréticos, anti-inflamatórios e anti-hipertensivos, 
bem para doenças renais, hepáticas e hipertensão arterial. 
Objetivo: Avaliar o efeito antioxidante in vitrodo chá de chapéu de couro (Echinodorus 
grandiflorus) no córtex cerebral de ratos Wistar. 
Materiais e métodos: As folhas de Chapéu de couro foram fornecidas pela empresa Santosflora 
Comércio de Ervas Ltda (São Paulo, Brasil), estando estas já devidamente secas (método de 
secagem ao sol). A obtenção do chá de Chapéu de couro foi através da infusão de 500 gramas de 
folhas secas em 2,5 litros de água destilada fervida. Esta mantida até seu resfriamento a 
temperatura ambiente, seguido de filtração. A infusão do chá foi realizada de acordo com 
instruções do fabricante 2 g de chá para 250 mL de água possuindo concentração de 8 mg/mL 
(0,8%) e outra infusão preparada com 1 g de chá para 250 mL de água com concentração de 4 
mg/mL (0,4%).Foram utilizados ratos wistar de 10 dias, eutanasiados por decapitação, sem 
anestesia, e o córtex cerebral, foi dissecado e homogeneizado em KCl 1,5% e dividido em quatro 
grupos: controle (tecido), Azida (tecido + Azida sódica 5 mM),  chá de Chapéu de couro 0,4%         
(tecido + chá de Chapéu de couro 0,4% + Azida sódica 5 mM) e chá de Chapéu de couro 0,8% 
(tecido + chá de Chapéu de couro 0,8% + Azida sódica 5 mM). Estes foram incubados por trinta 
minutos a 37ºC, sem conter Azida sódica, posteriormente, esta foi acrescentada nos grupos 
controle e de análise, sendo todos os grupos novamente incubados por uma hora a37ºC. Após 
incubaçãoforam avaliados os níveis de oxidação protéica (Carbonil) e Sulfidrilas. 
Resultados: Observou-se que a azida sódica induziu um aumento de 44% nos níveis de oxidação 
proteica em relação ao controle, sendo este protegido com ambas as concentrações de chá, 0,4% 
e 0,8, reduzindo 62% e 30%, respectivamente quando comparado ao grupo Azida. Na verificação 
do conteúdo de sulfidrilas, observou-se que a azida sódica reduz este conteúdo (9%) e os chás 
revertem essa redução em ambas às concentrações (aumento de 43% e 24%, respectivamente). 
Conclusão: Pode-se concluir com o presente estudo, que o chá de Echinodorus grandiflorus 
“Chapéu de couro” apresentou uma atividade antioxidante, podendo ser uma alternativa de 
tratamento de diversas patologias, sendo, portanto benéfico contra os danos oxidativos causados 
no córtex cerebral de ratos. 
Apoio financeiro: CNPq e FAPERGS. 
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Introduction: Venlafaxine (VEN) is a drug used to treat depressive disorders. The (R)-(-) 
enantiomer inhibits both the serotonin and norepinephrine synaptic re-uptake whereas the (S)-(+)-
VEN inhibits only the serotonine one. VEN is extensively metabolized to O-desmethylvenlafaxine 
(ODV), the main metabolite, and also to N-desmethylvenlafaxine (NDV) and N,O-
didesmethylvenlafaxine (DDV). ODV exhibits similar pharmacologic properties as the parent drug, 
while NDV and DDV are less pharmacologically active on serotonin and noradrenaline reuptake. 
These metabolites are mainly eliminated by renal excretion as glucuronide conjugates. 
Objective: The study developed a LC-MS/MS method for simultaneous stereoselective analysis of 
VEN and its metabolites glucuronides in human plasma with application in clinical pharmacokinetic 
study. 
Materials and Methods: VEN, ODV, NDV and DDV glucuronides were quantified in plasma 
samples after enzymatic hydrolysis with ß-glucuronidase. Aliquots of 1 mL plasma were incubated 
for 24 h at 37 °C with 1 mL 1 M acetate buffer (pH 5), 100 μL 10 % sodium azide and 100 μL ß-
glucuronidase. After hydrolysis procedure, the samples were supplemented with escitalopram 
(internal standard) and 200 L 1 M NaOH and extracted with 4 mL methyl tert-butyl ether. The 
enantiomers were resolved on a Chirobiotic V column, using methanol:5 mM ammonium acetate 
(90:10 v/v) as mobile phase. The method was applied for determination of VEN, ODV, NDV and 
DDV isomers in hydrolyzed plasma samples (0-48 h) from 11 healthy volunteers treated with a 150 
mg oral dose of racemic VEN. 
Results: The calibration curves were linear in the concentration range of 1.25 to 250 ng of each 
VEN and ODV enantiomer/mL plasma, 0.25 to 50.0 ng of each NDV enantiomer/mL plasma and 
0.625 to 125.0 ng of each DDV enantiomer/mL plasma. The intra and interassay relative standard 
deviations were lower than 15% for all analytes. No ion suppression/enhancement effects were 
observed. The plasma concentrations were determined by subtracting the value obtained in the 
extraction without hydrolysis from the value obtained in the extraction preceded by hydrolysis. The 
AUC0-∞ (ng.h/mL) obtained for glucuronides were 204.3 vs 116.4*, 2002.3 vs 1693.9*, 31.8 vs 18.2* 
and 544.7 vs 452.5 for (S)-(+) and (R)-(-) enantiomers of VEN, ODV, NDV and DDV, respectively. 
The obtained values for conjugation capacity (%) were 27.8 vs 26.8, 46.6 vs 39.7*, 42.6 vs 39.0 
and 42.8 vs 42.7 for (S)-(+) and (R)-(-) enantiomers of VEN, ODV, NDV and DDV, respectively.  
Conclusion: The validated method showed sensitivity to quantify the isomers in plasma samples 
until 48 h after administration of a single oral dose 150 mg racemic VEN. The data suggest plasma 
accumulation of (S)-(+) enantiomer of VEN, ODV and NDV glucuronides. 
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Introdução: Em âmbito mundial temse encontrado forte relação entre a exposição a agentes                       
genotóxicos, especialmente solventes orgânicos (SO) e o desenvolvimento de diversos efeitos                   
nocivos à saúde.
Objetivo: Analisar as possíveis alterações encontradas no DNA de células sanguíneas e da                       
mucosa oral de trabalhadores potencialmente expostos aos SO através do Teste de Micronúcleos                       
(MN) com Anomalias Nucleares (AN) e do Ensaio Cometa (EC).
Materiais e Métodos: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNISC sob                             
número 3030/11. Participaram do estudo 21 sujeitos do sexo masculino, profissionais da indústria                       
calçadista, os quais foram submetidos a um questionário de informações relevantes e à coleta de                           
amostras de sangue e mucosa oral. As coletas ocorreram em 4 momentos distintos: início e fim                             
do período de férias e início e fim de uma semana normal após 6 meses de retorno ao trabalho. O                                     
sangue foi destinado ao EC (protocolo adaptado de Singh et al. 1998) sendo avaliadas a frequência                             
de danos (FD) e o índice de dano (ID) no total de 100 nucleóides. Já o raspado de células orais foi                                       
avaliado quanto a frequência de MN e de AN no total de 4.000 células, seguindo o protocolo                               
adaptado de Thomas et al. (2009). Ambos os testes foram feitos em duplicata. As análises                           
estatísticas foram realizadas com o programa estatístico GraphPadPrism versão 5.01, sendo                   
utilizado o Teste de Wilcoxon para comparação de amostras pareadas.
Resultados e Discussão: As respostas obtidas no questionário demonstram que os                   
trabalhadores não utilizavam máscara de proteção de vapores e 52,4% se queixavam de sintomas                         
relacionados com a exposição à SO. O teste de MN não apontou diferença entre os 4 momentos                               
de coleta, assim como o EC. Quanto as AN foi possível observar que tipos celulares com núcleos                               
cariolíticos (p<0,01), cariorréticos (p<0,001), e picnóticos (p<0,001) estavam aumentados ao                 
último dia de trabalho do ano em relação ao retorno das férias. Também ao final da semana de                                 
trabalho normal foi observado aumento das células caríoliticas (p<0,001) e picnóticas (p<0,01). A                       
presença excessiva de AN no epitélio da mucosa oral pode ser resultante de uma renovação                           
acelerada devido a exposição a agentes genotóxicos. Assim, o período de descanso para a                         
recuperação da integridade do epitélio da mucosa é de fundamental importância para evitar o                         
surgimento de alterações.
Conclusão: Os resultados demonstram que ensaios de genotoxicidade podem ser úteis para o                       
monitoramento de trabalhadores expostos a SO. Além disso, sugerem a necessidade de                     
conscientizar os trabalhadores quanto a utilização de EPIs adequados, bem como uma maior                       
vigilância dos responsáveis pelo controle das normas de segurança.
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Introdução: a ivermectina (IVER) é um antiparasitário do grupo das avermectinas amplamente 
usado em Medicina Veterinária para o combate de endo- e ectoparasitos. Em mamíferos, 
diversas evidências indicam que essas substâncias químicas interagem com canais de cloro-
mediados pelo ácido gama-aminobutírico (GABA) e este sistema de neurotransmissão participa 
da manifestação do comportamento sexual. 
Objetivo: avaliar se a manipulação do sistema GABAérgico através da exposição à IVER 
interfere na motivação sexual de ratos machos e no comportamento sexual de fêmeas. 
Materiais e Métodos: foram utilizados ratos e ratas adultos (±300g), os quais foram 
distribuídos em três grupos (N=10 animais por grupo), sendo dois experimentais e um controle. 
Os ratos dos grupos experimentais receberam 0,2 (dose terapêutica) ou 1,0 mg/kg de IVER, 
por via intraperitoneal, 15 min antes da observação comportamental; os ratos do grupo controle 
receberam pela mesma via 1 ml/kg de NaCl 0,9%. A motivação sexual foi avaliada numa arena 
com 94 cm de circunferência, delimitada por uma parede metálica de 14,5 cm de altura e com 2 
compartimentos localizados nas extremidades laterais diametralmente opostas da arena, nos 
quais são colocados os ratos iscas (uma fêmea no estro e um macho); mede-se o tempo e a 
frequência com que o rato teste fica nas proximidades dos ratos iscas. O comportamento 
sexual das fêmeas foi avaliado em ratas que tiveram o estro induzido pela administração de 1 
mg/kg de valerato de estradiol 24 h antes do tratamento com IVER ou NaCl; os parâmetros 
avaliados foram: solicitação, corrida, comportamento defensivo e magnitude da postura 
reflexiva lordose, além do escore de comportamento sexual. 
Resultados e Discussão: em relação à motivação sexual dos ratos machos, a ANOVA não 
mostrou diferenças significantes entre os grupos em nenhum dos parâmetros avaliados 
(p>0,05). Nossos achados anteriores mostraram que 1,0 mg/kg IVER prejudicou o 
comportamento sexual dos machos (aumento da latência para a monta e intromissão), sendo 
atribuído esse efeito ao estado motivacional do animal. No presente estudo a ausência de 
efeitos na motivação sexual dos ratos não confirmou esta hipótese. Quanto ao comportamento 
sexual das fêmeas, o teste Kruskall & Wallis seguido do teste de Dunn mostrou redução do 
quociente de lordose na dose de 1,0 mg/kg e da sua intensidade nas duas doses empregadas. 
Esses achados indicam que a IVER foi capaz de prejudicar a expressão do comportamento 
sexual das ratas. 
Conclusões: a IVER (dose terapêutica e cinco vezes a dose terapêutica) foi incapaz de alterar 
a motivação sexual dos ratos machos, porém prejudicou o comportamento sexual das fêmeas 
possivelmente devido a interferência no sistema GABAérgico. 
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Introdução: Alguns organofosforados (OPs) mostram-se capazes de produzir uma síndrome 
conhecida como neuropatia retardada induzida por OP (NRIOP). A NRIOP é uma axonopatia 
distal, central e periférica do tipo Walleriana, que se desenvolve após intoxicação por um OP 
neuropático. O mecanismo de ação proposto para o desenvolvimento da NRIOP é a inibição e 
envelhecimento (de pelo menos 70%) da esterase susceptível à neuropatia (ESNp) e também a 
ativação de proteases cálcio-dependentes (calpaínas) em decorrência do excessivo influxo celular 
de cálcio. A utilização da linhagem SH-SY5Y de neuroblastoma humano  auxilia na elucidação dos 
mecanismos de neurotoxicidade e tem sido usada como modelo para estudos de neurotoxicidade 
aguda e/ou retardada dos OPs devido a sua elevada atividade esterásica (ESNp e da 
acetilcolinesterase - AChE). Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar alguns mecanismos 
de indução de neurotoxicidade retardada do OP triclorfom (praguicida muito utilizado no Brasil). 
Material e Métodos: Para realização dos experimentos foram utilizadas células SH-SY5Y de 
neuroblastoma humano, foram tratadas com 5,0 mL de tripsina (diluída 50% em PBS) por 5 
minutos. Após a realização da viabilidade pelo trypan blue, as células foram centrifugadas e 
ressuspendidas em PBS na concentração de 1x106 células/ mL, sendo mantidas sob a ação dos 
OPs por 24 horas. Foram realizados estudos de inibição e envelhecimento (requisito para causar 
a NRIOP) da ESNp, ativação das proteases cálcio-dependentes (calpaínas), ensaio de 
citotoxicidade (MTT) e inibição da AChE. O Mipafox foi utilizado como indutor da NRIOP e o 
paraoxon como não-indutor e o nimodipino e amilorida como agentes neuroprotetores. Resultado 
e Discussão: Os resultados de inibição e reativação da ESNp mostraram que, dos OPs 
avaliados, o mipafox apresentou a menor IC50 e a maior taxa de envelhecimento desta esterase. O 
triclorfom apresentou potencial para a indução da NRIOP devido inibição e envelhecimento 
superiores a 70%. A ativação das calpaínas pelo mipafox foi significativamente maior do que com 
grupo controle, enquanto que o paraoxon e o triclorfom não apresentaram uma ativação 
significativa; os bloqueadores de canais de cálcio nimodipino e amilorida, evitou a ativação da 
calpaína provocada pelo mipafox. O ensaio de MTT mostrou que apenas o paraoxon (OP não-
indutor) causou citoxicidade com diferença significativa em relação ao controle. Conclusões: Os 
resultados in vitro do presente trabalho permitem concluir que o triclorfom apresentou potencial 
para causar a NRIOP em humanos. Ainda, os bloqueadores de canais de cálcio avaliados 
mostraram efeito neuroprotetor. 
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Introdução: A exposição inadequada a agentes químicos utilizados por trabalhadores rurais está 
altamente relacionada com a produção de espécies reativas danosas ao organismo.  
Objetivo: Analisar marcadores de função oxidativa (substânicas reativas ao ácido tiobarbitúrico 
(TBARS) e proteínas carboniladas (PCs)) e antioxidante (glutationa reduzida (GSH) e ácido 
ascórbico (ASA)).  
Materiais e Métodos: Inicialmente o projeto foi submetido ao Comitê de Ética e aprovado sob o 
número do protocolo: 0071.0.417.000-11. Selecionou-se 50 indivíduos do sexo masculino da 
região de Cruz Alta – RS, sendo destes, vinte e cinco (25) trabalhadores rurais, com mais de cinco 
(5) anos de exposição (grupo exposto (GE)), e vinte e cinco (25) indivíduos não expostos a 
agrotóxicos (grupo controle (GC)). Os indivíduos participantes do estudo, não faziam 
suplementação com antioxidantes, tinham em média 40 anos de idade, não tinham diagnóstico 
para câncer e para contaminação com o vírus da hepatite C e B ou com o vírus da 
imunodeficiência humana (HIV). Foram aplicados questionários a cada participante para avaliação 
de informações. Assim, realizaram-se as coletas de sangue, sendo as amostras processadas e 
submetidas aos testes para cada marcador, através de técnicas preconizadas1,2,3 e 4 e utilização de 
kits comerciais da marca Labtest®.  
Resultados e Discussão: Os agrotóxicos mais citados pelos trabalhadores rurais foram os 
herbicidas, fungicidas e inseticidas. Os indivíduos expostos relataram utilizarem equipamentos de 
proteção individual (EPIs). Os resultados obtidos foram analisados por Teste t-student, 
considerando valores significativamente diferentes quando P<0,05, e, expressos por médias ± 
erro padrão (SEM). Os resultados encontrados foram os seguintes: TBARS: 8,97±0,97 
nmolMDA/mL no GC, e 12,20±1,02 nmolMDA/mL no GE; PCs: 10,77±0,65 nmol carbonil/mg de 
proteína no GC e 21,38±2,49 nmol PC/mg proteína no GE; GSH: 0,31±0,04 µmol GSH/mL no GC 
e 0,38±0,03 µmol GSH/mL no GE e ASA: 257,9±24,12 µmol ASA/mL no GC e 256,3±28,49 µmol 
ASA/mL no GE. Dessa maneira, observou-se a ocorrência de estresse oxidativo no grupo exposto 
através da elevação dos níveis de marcadores oxidantes quando comparados ao grupo controle. 
Porém, os níveis aumentados de GSH indicam que há uma resposta do organismo para tentar 
inibir os danos causados pelas espécies reativas geradas com contaminação aos agrotóxicos. Os 
resultados dos níveis de ASA não foram significativamente diferentes, confirmando o relato dos 
participantes de não fazerem suplementação com antioxidantes exógenos.  
Conclusão: Conclui-se que a exposição aos agrotóxicos levou a ocorrência do estresse oxidativo 
nos agricultores monitorados. Assim, é fundamental um maior cuidado na manipulação destes 
produtos químicos utilizados em lavouras e o monitoramento permanente de produtores rurais. 
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Introdução: No Brasil, em 2010, o Sistema Nacional de Informações Tóxico Farmacológicas, 
registrou 103.184 casos de intoxicação humana, das quais 34.952 (33,87%) ocorreram em 
crianças. No entanto são escassos os estudos com a classificação de gravidade de intoxicações 
infantis, considerando os sintomas clínicos, o nível de complexidade da atenção e a duração do 
atendimento.  Objetivo: Analisar o perfil de crianças internadas com diagnóstico de intoxicação 
em um Centro Controle de Intoxicações. Materiais e Métodos: Estudo descritivo, com análise 
documental e retrospectiva de registros do Centro de Controle de Intoxicações. A fonte de dados 
foi a Relação Mensal dos Pacientes Internados do período de janeiro de 2002 a dezembro de 
2011. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 
Universidade Estadual de Maringá, parecer no 41753/2012. Resultados e Discussão: Foram 
registradas 1147 internações de crianças devido à intoxicações no período estudado, 
prevalecendo a faixa etária de zero a quatro anos, a circunstância  acidente individual e o agente 
causal medicamento. Chamou atenção o agente causal drogas de abuso em todas as idades e a 
tentativa de suicídio em meninas de 11 a 14 anos.  Quanto à classificação da gravidade da 
intoxicação infantil, em 705 internamentos (61,5%) as crianças apresentaram intoxicação 
moderada e em 430 (37,5%) intoxicações graves, sendo o medicamento responsável pelas 
intoxicações mais graves (521 - 45,4%). No desfecho dos internamentos ocorreu alta hospitalar 
por cura em 1132 (98,6%) casos e oito (0,7%) óbitos. O desfecho das intoxicações depende de 
fatores multivariados e apesar de 98,6% receberem alta hospitalar por cura, mostra-se um quadro 
preocupante, para a saúde da criança e da família, o índice de óbitos por um evento passível de 
prevenção. Conclusão: Relevante estudar os casos de intoxicações infantis abordando sua 
classificação de gravidade para aumentar a compreensão deste fenômeno, pois a complexidade e 
gravidade da intoxicação infantil são subestimadas  
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Introdução: O Brasil é um dos maiores países produtores agrícolas do mundo e um dos mais 
deficitários no controle de agrotóxicos. Estima-se de um a cinco milhões de casos de intoxicação 
por agrotóxicos ao ano, resultando em casos fatais. Objetivo: Caracterizar as intoxicações por 
agrotóxicos reportadas a um centro de assistência toxicológica do Paraná, em um período de 
nove anos. Materiais e Métodos: Pesquisa descritiva e exploratória, com base na análise 
retrospectiva de fichas epidemiológicas de Ocorrência Toxicológica, arquivadas no Centro de 
Controle de Intoxicações do Hospital Universitário Regional de Maringá. A população foi composta 
de 1240 indivíduos - adultos e crianças, de ambos os sexos, com diagnóstico médico de 
intoxicação aguda ou crônica por agrotóxicos, no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2011. 
As variáveis estudadas foram sexo e idade do intoxicado e circunstância, gravidade e desfecho da 
intoxicação. Os dados foram tabulados no software Excel 2007 e os resultados apresentados em 
frequência absoluta e relativa. O estudo atendeu aos preceitos éticos de pesquisa. Resultados e 
Discussão: Destacou-se o sexo masculino (827 - 67%), a faixa etária entre e 20 – 59 anos (854 - 
68%), mas encontrou-se ocorrências na faixa etária de zero a 10 anos (151 - 12%) e acima de 60 
anos (73 - 6%). Estudos revelam variação nas faixas etárias de intoxicações por agrotóxicos, 
porém estas ocorrem com maior frequência entre pessoas de 20 a 59 anos, na fase produtiva e 
economicamente ativa. As intoxicações infantis por agrotóxicos têm resultado em internação 
hospitalar e elevam o índice de morbimortalidade infantil. Quanto à circusntância a tentativa de 
suicídio aparece como a principal e o grupo de agrotóxicos inibidores de colinesterases 
prevaleceu dentre os casos (519 - 42%). A utilização de leitos de terapia intensiva mostra a 
gravidade dos casos (116 – 9%), mas a baixa mortalidade indica que a assistência tem sido 
apropriada, já que a maioria dos casos teve desfecho a alta hospitalar. Conclusão: Os achados 
apontam a necessidade de medidas legais que visem à restrição e ao acesso indiscriminado aos 
agrotóxicos, à conscientização do uso de equipamentos de proteção individual e à medida de 
vigilância toxicológica que e reconheçam precocemente estes agravos à saúde. 
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Introdução: Diante da necessidade de atenção à saúde de indivíduos em uso/abuso 
de drogas no sentido de se produzir cuidado integral, contínuo e de qualidade na 
própria comunidade, sobretudo no contexto da atenção primária à saúde, faz-se 
necessário compreender como esta dinâmica é vivenciada pelos executores diretos do 
cuidado, como estratégia para melhoria da assistência. Objetivo: Foi compreender as 
dificuldades e facilidades vivenciadas por profissionais de saúde da atenção primária 
na assistência a usuários de álcool e outras drogas. Materiais e Métodos: Trata-se de 
um estudo exploratório e qualitativo, por meio de um estudo de caso. Os sujeitos 
foram profissionais de três equipes de Saúde da Família (N=13) e de uma equipe do 
Núcleo de Apoio a Saúde da Família (N=3), totalizando 16 sujeitos, de uma unidade 
básica de saúde de um município da região Norte do Paraná. Como fonte de dados 
realizou-se 25 horas de observação na unidade de saúde e entrevista individual, com 
a seguinte questão norteadora: “Quais os desafios e os êxitos na atenção ao usuário 
de álcool e outras drogas?”, as questões foram transcritas e analisadas por meio de 
Análise Temática. Resultados e Discussão: A maioria dos profissionais informou a 
ausência de um trabalho em rede com outros dispositivos de atenção e a ausência de 
contra referência. Os principais limitantes percebidos pelos profissionais foram as 
deficiências em infraestrutura e de recursos humanos para o desenvolvimento de 
atividades na própria unidade. Observou-se que os profissionais lidam diariamente 
com diversas clientelas específicas, e atribuem falta de tempo para lidar com uma 
população “mais complicada” como os indivíduos em uso/abuso de drogas. 
Informaram receber muitas capacitações, entretanto, com conteúdo generalista e 
conceitual, sem instrumentalização para a prática profissional no contato direto com o 
indivíduo. Somam-se a isso a dificuldade de contato para a abordagem dos usuários. 
A localização da comunidade também interfere no tratamento, pois “muitas vezes o 
paciente precisa se locomover até lá (CAPS), e não tem recursos nem para pagar uma 
passagem de ônibus”. Os itens facilitadores apontados pelos profissionais foram o 
incentivo a capacitação dos profissionais, implantação da Estratégia de Saúde da 
Família e o (re)conhecimento do papel da UBS pela população, que vem utilizando 
como porta de entrada na rede. Considerações finais: As experiências observadas 
na unidade servem de contraponto para o diálogo entre os vários serviços que compõe 
a rede municipal de atenção, e apontam para necessidade de estudos ampliados, que 
possam subsidiar a melhoria da prática profissional e aperfeiçoamento da atenção ao 
indivíduo em uso/abuso de álcool e outras drogas.  
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Introdução: Herbicidas não afetam apenas os organismos-alvo, podendo atingir outras espécies, 
incluindo os seres humanos. O glifosato (N-(fosfonometil)glicina) é um herbicida não seletivo e 
sistêmico utilizado no controle de plantas anuais e perenes, estando presente na agricultura, 
silvicultura, áreas urbanas e até mesmo na aquicultura, podendo assim contaminar os 
organismos, alimentos, rações e ecossistemas. Em organismos não-alvo, o glifosato pode 
ocasionar danos ao DNA, aumentar a resistência desses a inseticidas, aumentar a toxicidade de 
metais pesados, bem como agir como um desregulador endócrino. Drosofilídeos são organismos 
modelo amplamente utilizados em diversos estudos, inclusive em testes toxicológicos, devido à 
facilidade de manutenção experimental e amplo conhecimento em diversas áreas, como genética 
e biologia molecular.  
Objetivo: Verificar os efeitos de duas concentrações de glifosato (0,28 mg/L e 2,8 mg/L) no 
desenvolvimento de Drosophila simulans  (Diptera, Drosophilidae), sendo observados os 
seguintes parâmetros: proporção fenotípica sexual, fecundidade e comportamento de cópula.  
Materiais e Métodos: Ovos recém-postos foram separados e expostos a duas concentrações de 
glifosato (0,28 mg/L - CONAMA -  e 2,8 mg/L) e um grupo controle foi mantido sob as mesmas 
condições. Indivíduos emergidos foram acasalados com animais do mesmo grupo, sendo 
observados: comportamento de cópula, número de ovos colocados e a sua viabilidade bem como 
a proporção fenotípica sexual dos pais previamente expostos e da sua prole.  
Resultados e Discussão: Indivíduos exposto ao glifosato durante o desenvolvimento, em 
comparação com o grupo controle, não tiveram alterações no comportamento de cópula, 
fecundidade e variação na proporção fenotípica sexual (p>0,05). A ausência de efeitos tóxicos do 
glifosato em Drosophila simulans pode ser resultado da baixa concentração administrada desse 
herbicida, mas leva-se em consideração que essas são concentrações ambientalmente 
relevantes.  
Conclusão: Com esse estudo conclui-se que o glifosato nas concentrações empregadas e nos 
parâmetros analisados não causou alterações em Drosophila simulans.  
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Introdução:Nitrato e nitrito são utilizados na conservação de derivados de leite e outros.Nitrato 
pode ser reduzido a nitrito no armazenamento ou no estômago,onde pode ser convertido em 
nitrosaminas,que podem causar câncer e metemoglobinemia.Exige-se prudência na exposição 
humana a esses compostos,logo,são necessárias informações sobre sua ocorrência em 
alimentos.A quantificação de nitrito em alimentos tem sido realizada por análise injeção em fluxo 

(FIA)com detecção espectrofotométrica.O complexo FeSCNNO  formado a partir da reação do 

nitrito com ferro(II) e tiocianato(SCN  ) em meio ácido é detectado em 460 nm.O nitrato é 
previamente reduzido empregando-se uma coluna redutora de cádmio coperizado e analisado 
indiretamente na forma de nitrito.O processo de redução em batelada do nitrato é moroso e pouco 
reprodutível.Assim,metodologias analíticas capazes de reduzir e analisar simultaneamente nitrato 
e nitrito são bem vidas.  
 Objetivos:Propor um novo método em que o nitrito e o nitrato sejam analisados 
simultaneamente.Um único sistema de análise por injeção em fluxo foi montado,otimizado e 
empregado na análise de nitrato e nitrito em amostras lácteas. 
Materiais e métodos: O sistema foi constituído de 2 alças de amostragem,sendo que em uma 
delas a amostra foi rapidamente conduzida à confluência com os reagentes onde o complexo 
colorido foi formado.A amostra na outra alça foi direcionada para uma coluna de cádmio 
redutora,onde o nitrato foi reduzido a nitrito e recebeu os mesmos reagentes.O complexo colorido 
foi então formando em decorrência do nitrito já presente na amostra e do nitrato que foi reduzido a 
nitrito.Os fluxos das alças foram levados ao detector.Assim,o sinal do  nitrito será inicialmente 
observado,seguido do sinal referente à soma nitrato mais nitrito(na forma de nitrito).Amostras de 
iogurte foram desproteinizadas,fortificadas e submetidas ao sistema proposto para validação.A 
detecção foi realizada em espectrofotômetro a 460 nm. 
Resultados e discussão:O método foi validado em uma faixa de 20 a 150 mg/L,abrangendo o 
LMP dos íons em produtos lácteos.A precisão(DPR) foi menor que 15% e exatidão(erro relativo) 
entre -15 e +15%.Destaca-se a alta frequência analítica do método,visto que redução e 
quantificação foram acoplados em um único sistema.Outras vantagens se destacam, como a 
simplicidade e robustez, além do baixo custo de implementação e manutenção.6 tipos de iogurtes 
de diferentes marcas foram obtidos no comércio de Alfenas e analisados,sendo que em nenhuma 
amostra detectou-se nitrato ou nitrito. 
Conclusão:O método mostrou eficiente para a detecção simultânea de nitrato e nitrito.A ausência 
dos íons indica a diminuição do uso de conservantes contendo nitrato e nitrito em alimentos 
devido aos possíveis riscos à saúde que eles apresentam. 
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Introdução: A ocorrência de fármacos e seus metabólitos em esgotos e águas naturais tem 
alcançado destaque mundial. O diclofenaco é um anti-inflamatório amplamente utilizado pela 
população e por isso, alcança o meio aquático principalmente através do esgoto. 
Objetivo: Analisar os efeitos tóxicos do diclofenaco em machos de Rhamdia quelen (jundiá) 
expostos durante 21 dias por via hídrica.  
Materiais e Métodos: Os peixes Rhamdia quelen foram expostos às concentrações de 0,2; 2,0 e 
20,0 µg/L por 21 dias. A água dos aquários foi trocada a cada 24 h e a concentração do fármaco 
reposta a cada 12 h, conforme cinética de degradação do diclofenaco. Um grupo controle foi 
mantido durante o experimento. Após 21 dias, os animais foram anestesiados com benzocaína e o 
sangue coletado através de seringa heparinizada para dosagem de testosterona e estradiol. Após 
eutanásia por secção medular as gônadas foram retiradas e pesadas para o cálculo do Índice 
Gonadossomático (IGS) e armazenadas em freezer -80ºC para análise de estresse oxidativo 
através das enzimas superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase (GPx), glutationa S-
transferase (GST) e concentração de glutationa reduzida (GSH) além da lipoperoxidação (LPO). O 
cerebelo foi congelado em freezer -80ºC e posteriormente, utilizado para análise das 
concentrações dos neurotransmissores dopamina, noradrenalina e serotonina através de 
cromatografia líquida de alta performance (HPLC). 
Resultados e Discussão: O diclofenaco diminuiu a atividade das enzimas SOD, GPx e GST, 
porém não reduziu a concentração de GSH e não causou lipoperoxidação. Os níveis de 
testosterona e estradiol não foram alterados nos animais expostos, bem como os níveis de 
dopamina, noradrenalina e serotonina. O diclofenaco não alterou o IGS de Rhamdia quelen. 
Conclusão: Os resultados demonstram que o diclofenaco não causou desregulação endócrina 
pois, não alterou os níveis hormonais e de neurotransmissores relacionados á reprodução. No 
entanto, foi observado alteração nas atividades das enzimas antioxidantes nas gônadas que pode 
levar a um dano tecidual em exposições crônicas. 
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Introdução: A dexametasona é um glicocorticoide sintético prescrito na medicina humana e 
veterinária como anti-inflamatório e tem o potencial de contaminar corpos de água através da 
entrada de águas residuais de tratamento de esgoto. 

Objetivo: Avaliar os efeitos de desregulação endócrina da dexametasona em peixes de machos 
Hoplias malabaricus (traíra) através de um bioensaio por via trófica. 
Materiais e Métodos: Os exemplares de Hoplias malabaricus foram alimentados com peixes 
(lambari) que receberam injeções intraperitoneais de dexametasona nas doses de 0,03; 0,3 e 3,0 
µg/Kg e também, um grupo controle que recebeu injeção de salina. Após 12 doses do tratamento, 
os animais foram anestesiados com benzocaína e o sangue coletado através de seringa 
heparinizada para dosagem de testosterona. Após procedeu-se a eutanásia por secção medular. 
As gônadas foram pesadas para o cálculo do Índice Gonadossomático (IGS). Um fragmento de 
gônada foi fixado em ALFAC para análise histológica e o restante do tecido foi utilizado para 
análise de estresse oxidativo através das enzimas superóxido dismutase (SOD), glutationa 
peroxidase (GPx), glutationa S-transferase (GST) e concentração de glutationa reduzida (GSH) 
além da lipoperoxidação (LPO). 
Resultados e Discussão: A dexametasona causou uma redução significativa nos níveis de 
testosterona nos peixes expostos, porém danos morfológicos nas gônadas não foram observados. 
Os testículos permaneceram com aspecto lobular como os animais controle. A dexametasona não 
alterou o IGS de Hoplias malabaricus. Em relação ao estresse oxidativo, a dexametasona diminuiu 
a atividade das enzimas GPx e GST e a concentração de GSH, mas não alterou 
significativamente a atividade da SOD. A lipoperoxidação também não foi observada. 
Conclusão: Estes resultados demonstram que o fármaco utilizado causou desregulação 
endócrina devido à redução nos níveis de testosterona, além de diminuição do sistema 
antioxidante que pode levar a um extresse oxidativo nas gônadas de Hoplias malabaricus. 
Estudos complementares são necessários para melhor compreensão do efeito da dexametasona 
na reprodução de animais aquáticos. 
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Introdução:  Benzodiazepínicos (BDZ) são fármacos sedativos-hipnóticos e estão entre os 
medicamentos mais prescritos do mundo. Devido à capacidade de sedação, esta classe tem sido 
empregada para fins criminais1. 
Objetivo:  Determinação de baixos níveis de medazepam (MZ), diazepam (DZ), clordiazepóxido 
(CDZ), nordiazepam (ND), lorazepam (LZ), oxazepam (OXZ), nitrazepam (NZ), flunitrazepam (FZ), 
7-aminoflunitrazepam (7-NHFZ), clonazepam (CZ) e 7-aminoclonazepam (7-NHCZ) em amostras 
de urina através da microextração em fase líquida-trifásica (LPME) com dupla derivatização 
utilizando ácido trifluoroacético anidro (TFAA) e N-metil-N-tert-butildimetilsililtrifluoroacetamida 
com 1% tert-butildimetilclorosilano (MTBSTFA) e analisado por cromatografia gasosa acoplada a 
espectrometria de massas (GC-MS). 
Materiais e Métodos: 200ng de cada padrão interno deuterado (DZ-D5, OXZ- D5, CZ-D4, 7-NHFZ-
D7 e 7-NHCZ-D4) foram adicionados em 2mL de urina e submetida à hidrólise enzimática com 
tampão acetato de sódio 2mol/L pH 4,5 e enzima β-glicuronidase (Helix pomatia tipo II) por 90 
minutos a 55°C. Fibras de 9cm de LPME (polipropileno 600µm x 200µm x 0,2µm) são imersas em 
éter dihexílico:1-nonanol (9:1) e o lúmen é preenchido com HCl 3 mol/L (fase aceptora). Depois 
amostra é alcalinizada com NaOH 2 mol/L (pH 10) e adiciona-se 200mg de NaCl. Fibra é colocada 
na urina e agitada por 90 minutos a 2400rpm. Posteriormente a fase aceptora é posta em vial, 
secada a 40ºC/N2, ressuspendida com TFAA (10 minutos a 60ºC) e evaporada. MTBSTFA é 
acrescentado (45 minutos a 90ºC) e 2µL são injetados no GC-MS. 
Resultados e Discussão:  Método foi linear a partir do limite de quantificação de cada analito até 
250ng/mL com heteroscedasticidade para MZ, DZ, ND, CDZ, OXZ, FZ, CZ e NZ e 
homoscedasticidade para LZ, 7-NHCZ e 7-NHFZ. Limite de detecção (LoD) de LZ e FZ é a partir 
de 15ng/mL; demais BZD variam entre 0,1 a 5ng/mL, recomendação indicada pela United Nations 
Office on Drugs and Crime (UNODC)1. Os resultados variam entre 3,3% a 92,7%; 88 a 119,5%; 
1,8 a 11,5% e 11,5 a 19,4% para recuperação, exatidão, precisão intra e inter-dia respectivamente 
e está conforme UNODC1. A metodologia foi aplicada em um caso suspeito de BZD e confirmou 
positividade para 7-NHCZ (224ng/mL). 
Conclusão:  LPME-trifásica demonstrou alto poder extrativo, simplicidade e baixo custo na 
determinação urinária de 11 BZD em uma corrida cromatográfica. A dupla derivatização com 
TFAA e MTBSTFA promoveu aumento da detecção em GC-MS. A metodologia pode ser aplicada 
quando houver necessidade de análise destes analitos em urina. 
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Introdução: A poluição atmosférica tem sido considerada um importante problema de saúde 
pública, pois existem evidências correlacionando a exposição aos xenobióticos ambientais e o 
aumento da morbidade e mortalidade. Dentre os poluentes ambientais, os compostos orgânicos 
voláteis benzeno, tolueno, etilbenzeno e p-, m-, o-xileno (BTEX) representam uma fração de 
gases emitidos em atmosferas urbanas. O material particulado provém das emissões veiculares e 
a sua inalação está relacionada com eventos adversos a saúde uma vez que apresenta em sua 
superfície uma mistura de substâncias tóxicas, como metais pesados.  
Objetivo: O objetivo deste estudo foi investigar a exposição ao BTEX em taxistas bem como 
determinar a composição química do material particulado PM2,5 da cidade de Porto Alegre. 
Materiais e Métodos: O monitoramento ambiental do estudo foi realizado em Agosto e Setembro 
de 2011. A exposição ao BTEX foi avaliada em 42 taxistas não fumantes utilizando amostradores 
passivos individuais (SKC-575). A análise foi realizada por cromatografia gasosa com detector de 
ionização de chama (CG-FID). A coleta de PM2,5 foi realizada através do amostrador ativo (Opsis 
SM200), localizado na área central da cidade de Porto Alegre. Os filtros de celulose foram 
analisados para identificar a composição química utilizando ICP-MS. 
Resultados e Discussão: Em relação aos resultados de BTEX, o benzeno não foi detectado e as 
médias das concentrações dos outros compostos foram: tolueno 194,8 μg/m3, etilbenzeno 181,1 
μg/m3, p-xileno 99,2 μg/m3, m-xileno de 154,5 μg/m3 e o-xileno 69,5 μg/m3. Os níveis de BTEX 
encontrados estavam abaixo dos limites preconizados pela ACGIH. Durante o estudo, a média da 
concentração de PM2,5 foi de 12,4 ± 6,9 μg/m3. A legislação brasileira não possui limites para os 
níveis de PM2,5 e metais, no entanto agências internacionais como EPA e OMS sugerem limites 
diários para PM2,5 de 35 e 25 g/m3, respectivamente. Observou-se que, em alguns dias deste 
estudo, a concentração PM2,5 excedeu o limite estabelecido pela OMS. Dentre os metais 
analisados Pb, Cd, Cu, Mn, V, Cr e Zn a concentração média foi de 4 ng/m3, 0,2 ng/m3 10,5 ng/m3, 
7 ng/m3, 1 ng/m3, 0,1 ng/m3 e 38 ng/m3, respectivamente. A presença destes metais no ambiente 
estão associados com atividades antropogênicas, principalmente na área urbana.  
Conclusão: Nossos resultados sugerem que as concentrações de PM2,5 estão próximas dos 
limites sugeridos internacionalmente, colocando em alerta as autoridades sobre os riscos à saúde. 
Além disso a composição química do ar avaliado neste estudo é um reflexo das emissões 
veiculares do ambiente urbano. Neste contexto, taxistas podem ser considerados como um grupo 
de risco ocupacional devido a sua exposição aos xenobióticos ambientais. 
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Introdução: A aplicação de praguicidas na agricultura pode trazer prejuízos preocupantes ao 
meio ambiente, contaminando o solo, ar, água, bem como as flores as quais as abelhas coletam o 
néctar para a produção de mel. Os produtos apícolas (mel, cera, pólen apícola) tem sido utilizados 
frequentemente como bioindicadores da contaminação ambiental em diversos estudos.1 O 
praguicida organoclorado endosulfan, comercialmente caracterizado pela mistura de dois 
isômeros (α-endosulfan e β-endosulfan), é um dos praguicidas mais utilizados no mundo. Devido 
as suas características de persistência, bioacumulação e efeitos adversos à saúde, desde 2009 
vem sendo avaliado para integrar a lista dos Poluentes Orgânicos Persistentes. 
Objetivo: Determinar os níveis do praguicida organoclorado endosulfan – α, β e seu produto de 
degradação, endosulfan-sulfato – em 124 amostras de mel de abelhas coletadas no estado do Rio 
Grande do Sul entre os anos de 2009 e 2011. 
Materiais e Métodos: Os compostos foram extraídos e purificados pelo método QuEChERS 
modificado, conforme metodologia já publicada.2 A identificação e quantificação foi realizada em 
cromatógrafo a gás acoplado à espectrometria de massas (GC/MS) através da comparação dos 
tempos de retenção (TR) dos picos encontrados nas amostras com os TR individuais dos padrões 
certificados, sob as mesmas condições de trabalho, bem como pela comparação da abundância 
dos íons majoritários de cada um dos compostos analisados. 
Resultados e Discussão: O α-endosulfan e o endosulfan-sulfato foram detectados em 36 e 41 % 
das amostras, respectivamente. O β-endosulfan não foi detectado em nenhuma amostra. O 
isômero α obteve média ± desvio-padrão de 2,1 ± 3,9 µg/Kg, enquanto que o endosulfan-sulfato 
apresentou 1,9 ± 2,8 µg/Kg. Não foi encontrada diferença significativa entre as concentrações 
considerando os três anos de coleta. A legislação brasileira prevê limites de referência somente 
para o isômero α (10 µg/Kg). Dentre as amostras analisadas, cinco apresentaram concentrações 
acima deste limite (entre 12 e 31 µg/Kg). 
Conclusão: Este estudo demonstra que os méis produzidos no estado do Rio Grande do Sul 
apresentaram uma contaminação importante pelo praguicida endosulfan, inclusive com amostras 
superando o limite de referência estabelecido pela legislação. O que mais preocupa é o fato da 
contaminação ambiental gerada pelo uso deste praguicida. Mais estudos são necessários para 
que se possa controlar a qualidade do mel de abelhas como alimento, bem como determinar as 
causas desta contaminação ambiental. 
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Introdução: A acerola (Malpighia glabra L.) é uma planta encontrada na América Tropical, e 
seu fruto está associado ao uso popular como antianêmico, nutritivo, adstringente, entre 
outros. Porém, seu maior potencial está no seu alto teor de vitamina C, um componente que 
apresenta importante relação com a saúde humana, em função de sua pronunciada 
atividade antioxidante. Entretanto, estudos demonstram que, por falta de conhecimento, 
algumas plantas medicinais podem causar intoxicações e rações adversas. O Brasil tem ¼ 
do faturamento da indústria farmacêutica vinculada às plantas medicinais, e é o quinto maior 
consumidor de medicamentos do mundo. A fim de avaliar a atividade genotóxica e 
antigenotóxica da acerola, foi realizado o Ensaio Cometa (EC) in vitro em amostras de 
sangue de camundongos CF-1, a partir de amostras orgânicas de acerola provenientes do 
estado do Rio Grande do Sul (RS).  
Metodologia: Três concentrações de acerola foram obtidas a partir do extrato liofilizado da 
polpa do fruto. Células de camundongos foram expostas aos extratos do fruto, diluído em 
RPMI, nas seguintes doses: C1= 2mg/mL; C2= 1mg/mL; C3= 0,5mg/mL. Quatro camundongos 
machos foram sacrificados e o sangue coletado com heparina. 100µl de sangue de cada um 
foi exposto às três concentrações, por duas horas, a 37ºC em estufa; a C2 foi exposta 
também por quatro horas. Amostras controle negativo (CN) não foram expostas a nenhuma 
concentração. O EC foi realizado com 7,5µL de amostra sanguínea. Para avaliar a 
antigenotoxicidade, duas lâminas de cada dose e indivíduo foram mergulhadas em H2O2, 
conhecido causador de danos ao DNA.. Os resultados foram expressos em índice de danos 
(ID), conforme classificação visual das classes de danos (0 a 4) no microscópio óptico; e 
freqüência de danos (FD), obtida pelo cálculo da porcentagem de núcleos com danos. Os 
dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) de uma via e, após, ao teste de 
Dunnet. Foi considerado estatisticamente significante quando P<0,05.  
Resultados e discussão: A C1, concentração mais alta, apresentou efeito genotóxico 
(P<0,05), quando comparado ao CN. As demais concentrações da amostra do RS não 
foram genotóxicas, assim como não houve diferenças com relação ao tempo de exposição. 
Com relação à antigenotoxicidade, os extratos de acerola do RS não apresentaram nenhum 
efeito protetor ao DNA. Nossos resultados sugerem que o potencial genotóxico desta 
acerola proveniente do RS está associado à dose administrada. Além disso, muitos estudos 
indicam que a diferença de origem geográfica pode influenciar a constituição de uma planta 
em função de diferenças de solo, clima, altura e radiação solar. O estado do RS apresenta 
altos índices de radiação UV ao longo do ano, o que pode justificar a ausência de atividade 
antigenotóxica desta amostra.  
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Introdução: A classe de medicamentos antidepressivos tem ampla utilização clínica, sendo eficaz 
no tratamento dos sintomas e prevenção de recorrência da depressão, do transtorno obsessivo 
compulsivo, do transtorno de ansiedade generalizada e no tratamento da fobia social. Além disso, 
pode ser utilizado por propriedades analgésicas, como é o caso de amitriptilina. 
Objetivo: Este estudo objetivou averiguar o perfil de prescrições de medicamentos 
antidepressivos em drogarias centrais do município de Bagé.  
Material e Métodos: Através de um delineamento observacional, descritivo, quantitativo foram 
analisadas todas as prescrições de controle especial contendo antidepressivos em oito drogarias 
do município de Bagé durante o mês de agosto de 2011, escolhidas aleatoriamente. O 
instrumento de coleta de dados continha questões fechadas, cujas variáveis contempladas foram: 
classe do antidepressivo, prescrição pela denominação genérica e especialidade médica.  
Resultados e Discussão: Encontrou-se 266 prescrições de fármacos antidepressivos, sendo a 
classe mais prescrita referente aos inibidores seletivos da recaptação da serotonina (54,1%), 
tendo o citalopram como fármaco mais prevalente desta categoria (29,9%). A segunda maior 
classe prescrita foi dos antidepressivos tricíclicos (21,8%), com a amitriptilina a sua principal 
representante (71,0%); seguidos pelos inibidores seletivos da recaptação da serotonina e 
noradrenalina (15,0%), tendo a venlafaxina como principal fármaco (82,5%), totalizando as demais 
categorias 9,1% das prescrições. Os achados confirmam que os antidepressivos inibidores 
seletivos da recaptação da serotonina são os medicamentos mais prescritos (ISTILLI et al., 2010). 
Em contrariedade a este estudo, Andrade et al. (2004), verificaram uma maior incidência de 
prescrição de fluoxetina sugerindo no entanto as divergências nos critérios de prescrição e a 
subjetividade do prescritor. Do total de prescrições, 49,8% se deram pela denominação genérica 
do medicamento, corroborando com os estudos de Santos (1999), Simões & Fegadolli (1996) e 
Simões & Soller, (1998). Das especialidades médicas que mais prescreveram antidepressivos, os 
clínicos gerais foram os maiores prescritores desta classe (40,2%), seguido dos psiquiatras 
(22,0%), neurologistas (11,2%), sendo as demais especialidades correspondendo por 17,6% dos 
receituários, verificando-se ainda, que em 9% das mesmas não informavam a especialidade do 
profissional prescritor.  
Conclusão: Conclui-se, portanto, que a preferência de prescrição de antidepressivos pelos 
profissionais médicos é pela classe dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, 
supondo-se que a razão para isto seja a seletividade e a rapidez de absorção destes fármacos, 
fazendo com que o tratamento seja seguro e eficaz para o paciente.  
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Introdução:  A contaminação por metais, oriunda de exposições ocupacionais e ambientais, gera 
preocupação devido ao seu alto potencial de acumulação no ambiente e em organismos vivos 
ocasionando possíveis efeitos tóxicos. O cromo (Cr) é um metal de grande importância por ser 
amplamente utilizado em atividades industriais, como por exemplo, curtumes e fabricação de aço 
inoxidável. O Cr (III) é essencial para os seres-humanos, pois participa do metabolismo da glicose, 
enquanto o Cr (VI) é classificado pela IARC como carcinogênico. Nos curtumes, o sal Cr2(SO4)3 é 
utilizado durante a etapa de curtimento e o metal, apesar de encontrar sob a forma de Cr(III), pode 
ser oxidado a Cr(VI) durante algumas reações químicas.   
Objetivo:  O objetivo foi avaliar a exposição ambiental ao Cr da população residente no entorno de 
curtumes em Candeias do Jamari, município de Rondônia em comparação com um grupo de 
moradores de Itapuã do Oeste, RO. 
Materiais e Métodos: A metodologia para a determinação de Cr em urina foi validada por 
espectrometria de absorção atômica eletrotérmica e aplicada na determinação de Cr em 42 
amostras de urina da população e 49 amostras de águas de consumo, do rio Candeias do Jamari 
e do reservatório de Samuel, locais de despejo dos efluentes dos curtumes e reservatório de água 
para consumo do grupo de comparação, respectivamente. 
Resultados e Discussão: O uso de temperaturas de pirólise e de atomização iguais a 1400°C e 
2100°C, respectivamente, urina diluída 1+2 em HNO 3 0,2% (v/v) e modificador químico Mg(NO3)2 
0,10% (v/v) permitiram que a melhor sensibilidade fosse alcançada. Cr se mostrou linear até 30 �g 
L-1 na urina e a razão de sensibilidades indicou existência de efeito de matriz, 1,04 ± 0,10, o que 
impossibilita a calibração aquosa. O limite de detecção (3σ) calculado foi de 0,07 ± 0,001 �g L-1, a 
exatidão foi verificada pela análise de material de referência para urina. A concentração de Cr 
encontrada foi de 0,24 ± 0,22 nos expostos e de 0,13 ± 0,07 µg L-1 no grupo de comparação. Na 
água do rio Candeias do Jamari, o teor de Cr ficou em 212,38 ± 666,29, e foi de 0,27 ± 0,22 µg L-1 
no reservatório de Samuel. As águas para consumo de ambos os grupos ficaram dentro do limite 
de 50 µg L-1, estabelecido pela resolução CONAMA nº 357. Os níveis do metal nas amostras de 
urina dos dois grupos não se mostraram estatisticamente diferentes (p = 0,087; IC 95%) de acordo 
com o teste t de Student. O resultado da correlação de Pearson, porém, indicou uma associação 
positiva (r=0,297 e p=0,033). 
Conclusão:  O estudo mostra que concentrações mais elevadas de cromo na urina estão 
associadas ao tempo de residência e com o passar dos anos poderá haver diferença estatística 
entre as concentrações de cromo na urina do grupo expostos e não exposto. 
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Introdução: A avaliação ultraestrutural é um biomarcador importante para se avaliar as possíveis 
alterações a nível celular de um organismo exposto a um terapêutico, como o teflubenzuron 
(TFB), um inseticida utilizado na aquicultura para o controle de parasitos de peixes. A avaliação 
destas alterações é fundamental, pois a presença destas moléculas no ambiente aquático ocorre 
em concentrações subletais e as alterações na ultraestrutura organizacional dos tecidos são mais 
frequentes que a mortalidade.  
Objetivo: Assim, os objetivos deste estudo foram estimar a toxicidade aguda do teflubenzuron 
para o Hyphessonbrycon eques um peixe neotropical que atende as exigências de um bom 
organismo bioindicador; analisar as possíveis alterações ultraestruturais no fígado em microscopia 
eletrônica de transmissão (MET); e avaliar a qualidade da água. 
Materiais e Métodos: Os peixes com peso entre 0,5 e 1,0 g foram aclimatados por dez dias em 
sala de bioensaio a 27,0 ± 2,0 ºC. Após este período foram realizados os ensaios preliminares 
para determinar o intervalo de concentrações que causa zero e 100% de mortalidade. Nos 
ensaios preliminares não ocorreu mortalidade em concentrações inferiores a 1000,0 mg.L-1. 
Portanto, o ensaio definitivo foi realizado apenas com o controle e 1000,0 mg.L -1 com três réplicas, 
e três peixes por réplica. Os sinais de intoxicação e as variáveis de qualidade de água (pH, 
temperatura, condutividade elétrica e oxigênio dissolvido) foram monitoradas diariamente. Ao final 
do teste os valores de CL50;48h foram calculados pelo software Trimmed Spearman-Karber e 
amostras do fígado de dois peixes do grupo controle e da concentração de 1000,0 mg.L-1 foram 
retirados e submetidos à rotina de preparação para análise em MET. 
Resultados e Discussão: A CL50;48h estimada do TFB para H. eques foi > 1000,0 mg.L-1, pois 
não ocorreu mortalidade durante o ensaio e o terapêutico foi classificado como praticamente não 
tóxico. O TFB causou degeneração ultraestrutural das mitocôndrias e desarranjo das membranas 
do retículo endoplasmático liso e do complexo de golgi. O TFB causou redução da concentração 
oxigênio dissolvido, variando de 7,41 no controle para 4,16 mg.L-1 em 1000,0 mg.L-1 e aumento da 
condutividade elétrica, variando de 0,189 no controle para 0,261µS.cm-1.  
Conclusão: Apesar da classificação ecotoxicológica favorável, o TFB deve ser utilizado com 
cautela, pois causou alterações ultraestruturais em fígado de H. eques e na qualidade da água. 
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Introdução: A etapa inicial do processo de avaliação de viabilidade de um terapêutico para ser 
utilizado no controle de doenças na aquicultura, como o inseticida imidacloprid (IMD) e o 
antifúngico cetoconazol (CTZ), é verificar a toxicidade inerente do ingrediente ativo do composto 
ou da formulação. Os possíveis efeitos ecotoxicológicos podem ser avaliados em condições de 
laboratório em ensaios de toxicidade aguda com organismos alvos como o pacu, (Piaractus 
mesopotamicus). 
Objetivo: Assim, os objetivos deste estudo foram estimar a toxicidade do IMD e CTZ para P. 
mesopotamicus baseado nos valores de CL50;48h e monitorar as variáveis físicas e químicas da 
água durante os ensaios.  
Materiais e Métodos: Os peixes com peso médio de 5,34 ± 0,84 g foram aclimatados em sala de 
bioensaio a 27 ± 2 ºC por 10 dias. Após este período foram realizados os ensaios preliminares 
para determinar o intervalo de concentração que causa zero e 100% de mortalidade. Como não 
ocorreu mortalidade nas concentrações durante os ensaios preliminares foi utilizado somente o 
controle a concentração limite de 100,0 mg.L-1. Os ensaios definitivos foram realizados com três 
réplicas, e três peixes por réplica. Os sinais de intoxicação e as variáveis de qualidade de água 
(pH, temperatura, condutividade elétrica e oxigênio dissolvido) foram monitoradas diariamente. Ao 
final do teste os valores de CL50;48h foram calculados pelo software Trimmed Spearman-Karber.  
Resultados e Discussão: A CL50;48h do IMD e CTZ para P. mesopotamicus foi > 100,0 mg.L-1 e 
ambos foram classificados como praticamente não tóxico, pois não ocorreu mortalidade durante 
os ensaios de toxicidade aguda. Durante os dois ensaios ocorreu diminuição da concentração final 
de oxigênio dissolvido na água em todos os aquários em relação à concentração inicial. 
Conclusão: Os terapêuticos foram considerados seguros para o uso na aquicultura devido à 
classificação de toxicidade favorável.  
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Introdução: a maioria das substâncias quirais é comercializada como mistura racêmica, contendo 
quantidades iguais dos enantiômeros. Contudo, existem inúmeros exemplos de substâncias que 
apresentam atividades farmacológicas estereosseletivas, devido a interações mais específicas de 
apenas um dos estereoisômeros com receptores biológicos. Um exemplo desta ação 
enantiodependente é a metanfetamina, onde o isômero d- é cerca de cinco vezes mais potente 
que o isomero l- na ação estimulante do sistema nervoso central. Até 1980, a via de síntese mais 
comum da metanfetamina era por aminação redutiva, a partir da fenil-2-propanona (P2P). O 
produto da reação era uma mistura racêmica de d e l-metanfetamina. Outras vias sintéticas são 
atualmente mais utilizadas como a redução da l-efedrina ou d-pseudoefedrina usando fósforo 
vermelho e ácido iodídrico, ou ainda, usando sódio ou lítio metálico como catalisadores, com 
considerável risco de explosão. Estas vias sintéticas são preferidas por produzirem apenas a 
forma d-metanfetamina. 
Objetivo: investigar a pureza enantiomérica da metanfetamina apreendida no estado de São 
Paulo por eletroforese capilar com detecção por arranjo de diodos (CE-DAD). 
Materiais e métodos: as análises foram realizadas em sistema CE-DAD equipado com capilar de 
sílica fundida de 50μm (48,5cm total, 40cm efetivo), mantido a 25ºC. O eletrólito de corrida foi 
composto por hidroxi-propil-beta-ciclodextrina 10 mmol/L diluída em tampão fosfato pH 3,0. A 
tensão aplicada para separação foi de 30 kV, injeção hidrodinâmina (50mbar/3s). O detector por 
arranjo de diodos adquiriu espectros na faixa de 190 a 400nm, sendo as análises quantitativas 
realizadas em 205 nm. Foram analisadas amostras de 6 apreensões de comprimidos e uma de 
material cristalino, que apresentaram resultado positivo para metanfetamina (em análise por GC-
MS). As amostras (10 mg) foram dissolvidas em metanol e transferidas para vials de CE onde 
foram novamente diluídas em eletrólito contendo nicotinamida (50 mg/L), usado como padrão 
interno. 
Resultados e discussão: todas as amostras de comprimidos analisadas possuíam a mistura 
racêmica da metanfetamina, na concentração média de 43,8 mg/comprimido (16,9% m/m). Tais 
resultados sugerem que a síntese foi realizada a partir da P2P, via sintética que favorece a 
formação da mistura racêmica. Já a amostra cristalina apresenta apenas a forma d-metanfetamina 
de elevada pureza (84%), tendo portanto origem, ou pelo menos via de síntese, diferente daquela 
utilizada para preparar a droga na forma de comprimidos. 
Conclusão: a determinação da pureza enantiomérica permite identificar possíveis vias de síntese 
da metanfetamina. Esta informação é extremamente útil para a condução das investigações sobre 
a produção e tráfico desta droga de abuso.  
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Introdução: Santa Luzia e Cotegipe, comunidades litorâneas do município de Simões Filho, 
Bahia, apresentam atividades econômicas relacionadas à mariscagem na Baía de Aratu e cultivo 
de mandioca para produção da puba. Estudos têm demonstrado níveis elevados de metais 
pesados na água, sedimento e biota devido às atividades industriais e portuárias nesta baía. A 
dieta dos habitantes dessas comunidades inclui pescados, logo há uma possível exposição a 
metais pesados, como cádmio, mercúrio e chumbo, os quais tendem a bioamagnificar na cadeia 
trófica. Entre outros efeitos tóxicos, estes metais comprometem a função renal, principalmente por 
danos às células dos túbulos contornados proximais.  
Objetivo: Avaliar o grau de exposição a tais metais e investigar a associação com os efeitos na 
função renal de indivíduos adultos destas comunidades.  
Materiais e Métodos: Estudo transversal, em que foram analisados os níveis urinários de 
mercúrio (HgU) e cádmio (CdU) por espectrometria de absorção atômica (EAA) por vapor frio e 
por forno de grafite, respectivamente, e níveis sanguíneos de chumbo (PbS) por EAA com forno 
de grafite. O desfecho de interesse foi avaliado pela taxa de filtração glomerular estimada (eGFR) 
e por marcador subclínico de efeito nos túbulos proximais: retinol binding protein (RBP). Foram 
aplicados questionários por meio de entrevistas para controlar as principais covariáveis que 
podem modular a relação entre a exposição aos metais e função renal.  
Resultados e Discussão: Foram avaliados 92 voluntários (média de 34,5 anos) sendo 17 
homens e 75 mulheres. Em apenas 3 (3%) indivíduos foram detectados  níveis de HgU, com 
mediana (min e max) de 0,5 (0,5 - 5,30) µg/L. Os níveis de CdU e PbS estavam dentro do 
esperado para populações não expostas aos metais, com mediana de 0,4 (0,05 - 3,47) µg/L e 1,7 
(0,5 - 9,3) µg/dL, respectivamente. Não foi observada diferença estatística significativa entre os 
níveis de CdU nas duas comunidades, porém as concentrações de PbS foram significativamente 
maiores em Santa Luzia (p=0,006). Na análise de correlação de Spearman, o CdU mostrou 
associação inversa com a eGFR (rho=-0,244, p=0,020) e direta com a idade (rho=0,277, p=0,007), 
enquanto que foi observada  apenas correlação direta dos níveis de PbS com a idade (rho=0,226, 
p=0,031). Nenhum dos biomarcadores de exposição evidenciou qualquer correlação com os 
níveis de RBP urinária.  
Conclusão: Os níveis dos metais Cd, Hg e Pb nos indivíduos avaliados estão de acordo com o 
observado para populações saudáveis e sem exposição conhecida. Contudo, os dados sugerem 
uma possível associação entre a concentração de cádmio urinário e a taxa de filtração glomerular. 
Dados de outros marcadores pré-clínicos estão sendo coletados a fim de corroborar o efeito 
específico na função renal. 
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Introdução:  O Transtorno Bipolar (TB) é uma doença crônica e grave, afetando 1% da população 
mundial. Devido à gravidade da doença, o tratamento farmacológico é fundamental visando 
diminuir a frequência e gravidade dos episódios. O tratamento é complexo e individualizado, 
visando principalmente manter o paciente eutímico. A quantidade de medicamentos aumenta 
conforme a progressão da doença e o número de comorbidades. Interação Medicamentosa (IM) 
pode ser conceituada como o resultado de uma interferência no efeito de um medicamento por 
outro medicamento, alimentos, bebidas ou agentes químicos ambientais. O objetivo foi identificar 
IM em pacientes com TB. 
Materiais e Métodos:  Foi realizado em um hospital terciário, um estudo transversal, com 
pacientes atendidos em um ambulatório especializado em paciente bipolares. Através de um 
protocolo geral foram identificados 150 pacientes e destes foram selecionados 84 que preenchiam 
critérios de inclusão: polifarmácia e/ou comorbidades clínicas e/ou má-adesão, mas houve contato 
com apenas 60,71% (n=51) dos sujeitos. Após o contato inicial, 36 pacientes aceitaram participar. 
Foram excluídos pacientes com retardo mental, em episódio grave e menores de 18 anos. A 
coleta dos dados foi realizada através de análise de prontuário e entrevista e a classificação das 
interações considerou somente aquelas encontradas em pelo menos duas das seguintes fontes: 
base de dados Micromedex e os livros Martindale ou Bachmann. As interações foram classificadas 
conforme sua gravidade, sendo consideradas apenas aquelas classificadas como moderadas e 
graves. 
Resultados e Discussão:  Foram identificadas 36 interações medicamentosas, sendo estas 
classificadas como: interações entre não-psicofármacos (9), interações entre psicofármacos e 
não-psicofármacos (12), interações entre fármacos e álcool (5) e interações entre psicofármacos 
(10).  A maior parte das interações foi de gravidade moderada (31), porém 5 consideradas graves 
e destas, 3 desencadeiam cardiotoxicidade. Também foi identificado que 32 pacientes utilizavam: 
estabilizadores de humor (32), antipsicóticos (26) e diuréticos (16). A amostra consistiu 
predominantemente de mulheres (25). As interações encontradas podem impactar na resposta ao 
medicamento e no aparecimento de reações adversas, podendo causar complicações graves em 
longo prazo. 
Conclusões: Nossos achados sugerem que as IM consideradas graves para os pacientes 
bipolares polimedicados são responsáveis por desencadear outras complicações, como a 
toxicidade cardíaca, associada à taquicardia, e sendo mais prevalente no sexo feminino. Assim, a 
identificação e monitoramento dos pacientes com TB conforme a farmacoterapia poderá contribuir 
para uma melhora na conduta terapêutica e bem estar do paciente.   
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Introdução:  A prevalência da hepatite C no Brasil oscila entre 2,5 a 10%, com 3 a 4 milhões de 
pessoas sendo contaminadas anualmente. Devido ao efeito adverso de anemia, muitos pacientes 
fazem uso de estimuladores eritrocitários, como a Eritropoetina Recombinante Humana. O 
objetivo deste estudo foi identificar o perfil dos portadores de hepatite C que fizeram tratamento 
com Interferon peguilado, Ribavirina e Eritropoietina no ambulatório do Centro de Aplicação e 
Monitorização de Medicamentos Injetáveis (CAMMI), do Hospital Sanatório Partenon, no período 
2003-2011.  
Materiais e Métodos : Estudo transversal utilizando banco de dados de amostra consecutiva de 
567 pacientes utilizando interferon peguilado, ribavirina por 48 semanas e eritropoetina entre 2003 
até 2011. Os dados foram analisados de forma descritiva através do SPSS pelos testes de Qui-
quadrado de Pearson e Kruskall Wallis.  
Resultados e Discussão: A frequência de mulheres foi superior a de homens. A mediana de 
idade foi 54 anos. A fibrose e atividade necroinflamatória  hepática mais prevalente é F4/A2. O 
retratamento não aumentou o índice de anêmicos. A resposta virológica ao final do tratamento foi 
obtida por 81,62% e resposta virológica sustentada, 24 semanas após término do tratamento, foi 
obtida por 51,94%. 
Conclusões:  Os pacientes com hepatite C crônica, atendidos pela rede de saúde, possuem idade 
acima dos 50 anos com fibrose elevada, desenvolvendo anemia.  Mesmo utilizando terapia 
adjuvante para combater a anemia, estes pacientes obtiveram maior taxa de resposta virologia 
sustentada do que aqueles que não utilizaram. Deve-se considerar a utilização da Eritropoetina 
para evitar a interrupção do tratamento antes do tempo previsto. 
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Introdução: Os componentes de formulações de agrotóxicos podem desempenhar diversas 
funções, tais como surfactante, solvente, e antiespumante, melhorando o desempenho do 
produto. Por outro lado, alguns componentes podem ser mais tóxicos do que o próprio ingrediente 
ativo ou podem aumentar a sua absorção, o que poderia levar a um aumento da toxicidade da 
formulação. Segundo o Artigo 29 do Decreto 4.074/2002, os componentes caracterizados como 
ingredientes inertes e aditivos só poderão ser empregados em processos de fabricação de 
produtos técnicos, agrotóxicos e afins, se registrados no Sistema de Informações de 
Componentes - SIC e atendidas as diretrizes e exigências estabelecidas pelos órgãos federais 
responsáveis pelos setores da agricultura, saúde e meio ambiente, quais sejam, MAPA, ANVISA e 
IBAMA. Visando aumentar a eficiência do registro de componentes de agrotóxicos, a ANVISA 
elaborou nova versão do SIC, agilizando o processo de registro de componentes de agrotóxicos. 
Objetivo: Discutir a definição de componentes de agrotóxicos no âmbito do SIC e esclarecer 
como é realizado o registro de componentes no novo sistema. 
Materiais e Métodos: Foram utilizados arquivos disponíveis na ANVISA e foi realizada revisão 
bibliográfica no Pubmed. Palavras-chave: pesticides and inerts, pesticide and adjuvants, 
pesticides and adjuvants and drift. 
Resultados e Discussão: De acordo com o Decreto 4.074/2002, a definição de componentes de 
agrotóxicos inclui princípios ativos, produtos técnicos, suas matérias-primas, ingredientes inertes e 
aditivos. Entretanto, somente os componentes considerados ingredientes “inertes” e aditivos 
devem ser registrados. Visando aumentar a eficiência na análise de processos, a ANVISA 
elaborou nova versão do SIC, que está em fase final de ajustes, com atualizações relevantes. No 
módulo de peticionamento, pouco foi alterado para o usuário. A análise, antes manual, será 
eletrônica e a consulta pela situação de registro dos componentes pelas empresas dispensará os 
certificados de registro dos órgãos. Com a publicação da Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 
18/04/2013, que trata de alterações de formulações de agrotóxicos, foi disponibilizada a primeira 
lista de componentes classificados, que será atualizada sempre que necessário. Essas 
informações serão armazenadas no SIC, e auxiliarão os servidores dos órgãos intervenientes no 
processo de registro de agrotóxicos na análise do componente no sistema eletrônico. A análise e 
aprovação do componente em uma formulação poderão ser efetuadas em conjunto com a análise 
do produto formulado em que ele será utilizado.  
Conclusão: Com a atualização do novo SIC, a administração pública pretende aumentar a 
eficiência do processo de registro de componentes pelos órgãos competentes. 
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Introdução: O diclofenaco, um anti-inflamatório não esteroidal, e amplamente utilizado tanto na 
medicina humana quanto veterinária vem cada vez mais sendo encontrado em corpos d’ gua, 
impactando de forma direta ou indireta o ecossistema aquático. O conhecimento de sua toxicidade 
e efeitos sobre os organismos ainda é escasso, principalmente em peixes nativos. 
Objetivo: Avaliar os potenciais efeitos tóxicos da exposição ao diclofenaco em Rhamdia quelen 
(Jundiá) através da análise de biomarcadores hematológicos e de estresse oxidativo. 
Materiais e Métodos: Jundiás juvenis foram expostos, via hídrica, ao diclofenaco nas 
concentrações de 0,2; 2,0 e 20,0 μgL-1, pelos períodos de 96 horas e 7 dias. Após esse tempo, os 
animais foram anestesiados para coleta de sangue em seringa heparinizada e, em seguida, 
eutanasiados para retirada do fígado. Nas amostras de sangue foi investigado as possíveis 
alterações hematológicas através da determinação do número de eritrócitos, do hematócrito, da 
hemoglobina, dos índices hematimétricos, dos leucócitos total e diferencial além do número de 
trombócitos. Os fígados foram utilizados para avaliação da atividade das enzimas antioxidantes 
superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPX) e da glutationa S-
transferase (GST) e dos níveis de glutationa reduzida (GSH) e lipoperoxidação (LPO). 
Resultados e Discussão: Apenas os peixes expostos às concentrações de 2,0 e 20,0 μgL-1 de 
diclofenaco por 7 dias tiveram 100% de mortalidade entre o quinto e o sexto dia de exposição. A 
avaliação dos biomarcadores hematológicos demonstrou uma redução significativa no número de 
eritrócitos apenas em 96 horas nas concentrações de 0,2 e 2,0 μgL-1 de diclofenaco, não havendo 
alteração em relação ao controle após 7 dias de exposição. A hemoglobina teve redução na 
concentração de 0,2 μgL-1 em 96 horas de exposição. O hematócrito e os índices hematimétricos 
não tiveram alterações, assim como a contagem total de leucócitos. Na contagem diferencial 
observou-se um aumento significativo dos neutrófilos em 96 horas (20,0 μgL-1) e em 7 dias de 
exposição, acompanhado da redução do número de mononucleares. Os trombócitos reduziram 
significativamente na exposição por 7 dias. A avaliação dos biomarcadores de estresse oxidativo 
demostrou que não houve indução de estresse oxidativo nos jundiás expostos por 96 horas em 
nenhuma das concentrações testadas. Nos expostos por 7 dias apenas a GST teve uma redução 
significativa. 
Conclusão: Esses resultados sugerem que existe uma reação aguda à exposição ao diclofenaco, 
nesse modelo, especialmente expressos pela alteração dos biomarcadores hematológicos. 
Estudos complemantares crônicos são necessários para melhor compreensão dos danos 
causados ao organismo por esse fármaco. 
 
Agradecimentos: CAPES/CNPq. 
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Introduction: The release of raw sewage into rivers and lakes has drawn attention to an important 
issue nowadays: the water quality. Many xenoestrogens, as well as other chemical substances, 
may remain even after the conventional treatment.  
Objective: This study investigated the potential for endocrine disruption of a drinking water sample 
from a São Paulo State Water Treatment Plant, using a standardized bioassay (uterotrophic assay; 
OECD 440). 
Materials and methods: The drinking water distributed to the population was collected and 
concentrated as an extract using a cartridge for organic substances. Female 21- day old Wistar 
rats were exposed by gavage to drinking water extracts during 03 days, at 33.3, 166.5, and 333.0 
mL equivalent of water/kg body weight, modeling a daily ingestion of 2 L, 5 L and 10 L of drinking 
water by a 60 kg human being.  
Results and discussion: Traces of caffeine (21ug/L), atrazine (2.2 ng/L), imidacloprida (0.88 
ng/L) and fungicides like carbendazim (0.22 ng/L), azoxistrobina (0.23 ng/L) and tebuconazole 
(0.19 ng/L) were detected in the water extracts by LC-MS/MS. These substances are emerging 
contaminants and potential endocrine disruptors. Androgen or estrogen agonistic extract activities 
resulted negative by the bioluminescent yeast assay (BLYAS, BLYES). Accordingly, the in vivo 
assay was negative: there was no significant increase of the uterus wet weight in the uterotrophic 
assay. Serum levels of 17-βestradiol and testosterone were not significantly influenced by 
treatment in this assay. However, there was a reduced testosterone plasmatic level and an 
increase in the relative uterus weight of animals treated with the water sample.  
Conclusion: Despite negative in vitro, our results suggest that the water sample tested interfered 
in the animal endocrine functions and reproduction. 
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Introdução: No Brasil, em 2011, as aranhas Loxosceles spp foram responsáveis por 8.000 casos 
de envenenamento. O loxoscelismo é classificado em duas formas de manifestação clínica: 
cutânea e cutâneo-visceral. A forma cutânea surge horas após a picada, com eritema e edema, 
dor, equimose, palidez, necrose (“placa marmórea”). A cutâneo-visceral está associada a 
hemólise intravascular e insuficiência renal aguda. 
Objetivo: Analisar o perfil clínico-epidemiológico dos casos de Loxoscelismo cutâneo-visceral em 
um Centro de Informações Toxicológicas.  
Metodologia: Estudo observacional, descritivo e transversal, de maio de 1984 a dezembro de 
2012. 
Resultados e Discussão: Observou-se um total de 161.234 atendimentos humanos, com 40.370 
relacionados a animais peçonhentos e destes, 86 casos de Loxoscelismo Cutâneo-visceral. Dos 
86 casos, a faixa etária de maior ocorrência é de 1 a 4 anos (23,25%) seguida da faixa de 5 a 9 
anos (16,27%) e de 20 a 29 anos (13,95%). O gênero masculino predominou em 58,14% dos 
casos. Foi registrado o mesmo número de casos nos meses de janeiro e fevereiro, 13 (15,12%) 
em cada mês, seguido de 12 (13,95%) em setembro e 11 (12,79%) em dezembro. Dezessete (17) 
pessoas foram picadas no braço e 15 no dorso perfazendo 37,21% do total. O tempo entre o 
acidente e o atendimento foi de 13 a 24 horas para 26 casos (30,23%), seguido de 37 a 48 horas 
em 21 pacientes (24,42%) e de 25 a 36 horas em 10 (11,63%). Dezessete pessoas (19,77%) 
referiram à circunstância do acidente como o momento em que vestiam a roupa e 16 (18,60%) 
quando estavam dormindo. Outro grupo de 31 casos (36,05%) não descreveu a circunstância ou 
esta foi ignorada pelo médico informante e ou o plantonista do Centro durante o atendimento de 
suporte clínico ao acidentado. Dos casos analisados, 81 (94,18%) evoluíram para a cura, 5 
pacientes foram à óbito, com uma letalidade de 5,81%. Dos óbitos, duas eram meninas, de 4 
anos, ambas picadas no dorso; 1 caso de 2 anos, feminino, picado no quirodáctilo/mão; um 
menino de 9 anos, atingido na perna e; 1 adulto masculino, 55 anos, picado no cotovelo. Não está 
esclarecido porque alguns pacientes evoluem com Loxoscelismo visceral. Algumas hipóteses são 
investigadas como: a localização da picada, o gênero, a idade e a susceptibilidade da vítima, a 
quantidade do veneno injetado, a espécie e o sexo (macho ou fêmea) das aranhas. 
Conclusão: O teleatendimento do Centro de Toxicologia é extremamente útil na decisão clínica e 
no manejo do paciente. A idade é um fator de risco associado ao tempo entre a picada e o 
atendimento, tornando mais reservado o prognóstico e aumentando o tempo de internação. 
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Introdução: O risco de envenenamento grave nos acidentes por serpentes do gênero Micrurus 
deve ser considerado devido à alta toxicidade sistêmica do veneno.  
Objetivo: Relatar o caso de uma criança atendida na Unidade de Pronto Atendimento - UPA com 
alteração neurológica e insuficiência respiratória sem causa inicialmente definida. 
Método: Descrição de caso de envenenamento por Micrurus corallinus. 
Resultados e Discussão: Paciente masculino, 1 ano, foi atendido na UPA com vômitos, 
dificuldade respiratória iniciados há uma hora. Criança previamente hígida, assintomática até uma 
hora antes do atendimento. À admissão, apresentava hipoxemia, bradicardia, ptose palpebral 
bilateral e estertoração pulmonar. Evoluiu com rebaixamento do nível de consciência necessitando 
de intubação orotraqueal. Em anamnese detalhada com os pais, os mesmos negaram ingestão de 
medicamentos, porém relataram que viram o gato da família brincando com uma “ ra ”  no 
pátio da casa, imediatamente após o início dos sintomas. Posteriormente foi observado marca de 
picada em quirodáctilo, sem outras manifestações locais. Frente ao quadro clínico e a história, o 
diagnóstico foi de acidente elapídico com prescrição de 10 ampolas de Soro Antielapídico - SAE. 
A transferência do paciente para UTI do hospital de referência aconteceu só 3h após intubação na 
UPA, por demora do SAMU. Provavelmente o intervalo entre o acidente e administração do SAE 
foi de aproximadamente 6h. A criança permaneceu em ventilação mecânica por três dias, 
apresentou pneumonia aspirativa e recebeu alta hospitalar após 9 dias do acidente, respirando e 
alimentando-se normalmente, mas sem deambular. O paciente foi estimulado diariamente para 
recuperar a força nos MMII e foi acompanhado a nível ambulatorial. Evoluiu sem sequelas. A 
serpente medindo 15cm foi identificada pelo CIT, como Micrurus corallinus. O veneno da serpente 
Micrurus sp impede a liberação ou a ligação da acetilcolina ao seu receptor, levando a um quadro 
com manifestações neurológicas e respiratórias. A insuficiência respiratória é a principal causa de 
óbito, por isso o suporte ventilatório é fundamental no tratamento de pacientes com insuficiência 
respiratória. O veneno da M. corallinus é de ação pré-sináptica, por isso a não indicação de 
anticolinesterásico neste caso. O quadro apresentado foi característico de envenenamento por 
Micrurus, porém o relato de que o gato da família estava com uma cobra na boca contribuiu para 
fechar o diagnóstico. 
Conclusão: Este relato alerta para a importância da suspeita de acidente por Micrurus sp no 
diagnóstico diferencial de quadros de alterações neurológicas e/ou respiratórias súbitas, 
especialmente em crianças. Bem como a importância da administração do SAE precoce e, na falta 
deste, o suporte ventilatório adequado. 
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 INTRODUÇÃO - As intoxicações exógenas agudas podem ser definidas como as 
consequências clínicas e/ou bioquímicas da exposição aguda a substâncias químicas 
encontradas no ambiente. Medicamentos são os principais agentes responsáveis1. 
 OBJETIVOS - Avaliar as características dos pacientes intoxicados por medicamentos 
registrados pelo Centro de Informação Toxicológica (CIT) do estado de Goiás entre os 
anos de 2007 e 2012. 
MATERIAL E MÉTODOS - As análises utilizadas foram Componentes Principais (PCA) 
e Cluster Hierárquico (HCA). O programa estatístico utilizado foi SPAD, versão 72. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO – Após a Análise Estatística foi possível o controle de 
qualidade das informações geradas, bem como avaliou as informações coletadas. Na 
avaliação das variáveis sexo, idade, município, estado, produto, princípio ativo, 
evolução, via de exposição, manifestação, CID e avaliação final o programa estatístico 
gerou 40,79% de informação em gráfico com três eixos. Na PCA pôde-se observar alta 
correlação entre as variáveis Idade, Sexo, Grupo e Produto, além de Avalição Final, 
Sintomas, Vias de Exposição, CID, Evolução, Classificação Geral, Princípio ativo e 
Estado na Primeira Componente Principal (PC-1) enquanto que Sintomas, Vias de 
Exposição, Avaliação Final, Grupo, Idade, Sexo e Produto se correlacionam bem, bem 
como CID, Evolução, Classificação Geral, Princípio ativo e Estado na Segunda 
Componente Principal (PC-2). 

Através de HCA os dados são preferencialmente agrupados em nove Clusters. 
Destes agrupamentos verificou-se que intoxicação por antibióticos normalmente 
evoluem para cura e possuem sintomas como prurido, petéquias, rubor e queimadura 
principalmente. O sexo feminino, jovens, intoxicam-se principalmente com 
psicotrópicos, com sintomas característicos da classe. Crianças de 0 a 4 anos 
intoxicam-se preferencialmente com anti-inflamatórios, vitaminas e suplementos, com 
sintoma principal dor gástrica. Crianças entre 4 a 9 anos do sexo masculino intoxicam 
preferencialmente com fenoterol, nafazolina, propranolol e salbutamol. 
CONCLUSÕES - A análise multivariada de dados mostrou-se eficaz na obtenção de 
informações importantes do Sistema SINAVISA.  
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Inúmeros corantes sintéticos são empregados na indústria têxtil para suprir o mercado de 
vestuários coloridos, porém, frequentes são os relatos de casos de alergias associadas à 
exposição dérmica humana a vestimentas. Tal cenário faz necessária a avaliação de corantes 
têxteis quanto ao seu potencial de sensibilização de pele. O uso de métodos in vitro para a 
detecção de químicos sensibilizadores tem sido estimulado, devido as crescentes preocupações 
quanto ao uso de animais na toxicologia. Os queratinócitos (QC) são designados como uma das 
células-chaves na predição do potencial sensibilizador in vitro, pois são os responsáveis pelo 
desencadeamento da resposta imunológica da pele. Além da secreção de citocinas inflamatórias, 
a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) por QC também é apontada como uma via 
secundária de ativação de células imunes. Adicionalmente, a migração de células imunes 
residentes da pele está associada ao remodelamento da matriz extracelular (MEC), que é 
regulada pela atividade de metaloproteinases de matriz (MMPs). O presente trabalhou avaliou o 
potencial de sensibilização de pele dos corantes têxteis Reactive Green 19 (RG19), Reactive Blue 
2 (RB2), Reactive Black 5 (RB5) e Disperse Red 1 (DR1) usando queratinócitos humanos 
(HaCaT) como sistema-teste e a avaliação do aumento da atividade das MMP-2 e -9 (zimografia 
de gelatina) e produção de ROS [sonda H2DCFDA (2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate)] 
como endpoints. Os controles negativos (CNs) utilizados referem-se ao veículo de diluição dos 
corantes na concentração final 1% v/v (PBS para RG19, RB2 e RB5; DMSO para DR1). Após 24 h 
de exposição, observou-se que todos os corantes aumentaram a produção de ROS de maneira 
dose-dependente inversa, porém, significância em relação ao CN foi verificada apenas para DR1. 
Quanto à atividade de gelatinases, um aumento na atividade das pró-MMP-2 (72 kDa) e MMP-9 
(92 kDa) foi observada para DR1, RB2 e RB5 de maneira dose-dependente, porém, significância 
em relação ao CN foi observada apenas para RB2 e RB5. Apesar do RG19 não apresentar uma 
dose-resposta quanto a atividade das pró-MMP-2 e MMP-9, a forma ativa da MMP-2 (68 kDa) foi 
apenas verificada em células HaCaT expostas a este corante. Os dados aqui apresentados estão 
de acordo com a literatura, a qual já aponta os corantes RB5 e DR1 como sensibilizadores de 
pele. No entanto, os resultados deste trabalho sugerem que RB5 e DR1 atuem por vias diferentes 
no desencadeamento de reações de hipersensibilidade, o que pode estar associado à 
categorização química destes corantes (grupos reativo e dispersivo). Há indícios de potencial 
sensibilizador de pele para o corante RB2. Contudo, ainda se faz necessária outras investigações, 
como a detecção do perfil de liberação de citocinas por QC, para estimar o real potencial destes 
corantes como químicos sensibilizadores de pele.  
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A indústria de tingimento têxtil é um dos setores que mais contribui para a poluição ambiental, devido 
à geração de grandes quantidades de efluentes carregados com corantes e outras substâncias 
químicas indesejáveis. Cerca de 2 a 50% do corante inicial permanecem no banho de tingimento, 
durante a etapa de fixação do corante à fibra e são descartados nos efluentes industriais, 
contaminando o ambiente e colocando em risco a saúde humana. Os bioensaios realizados 
conjuntamente às análises físico-químicas podem fornecer informações importantes para o 
monitoramento da qualidade do efluente que contém esses compostos, com o intuito de reduzir o 
impacto ambiental. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar a ecotoxicidade dos 
corantes têxteis, Direct Black 38 (DB38), um composto com a função azo como cromóforo e, 
Reactive Blue 15 (RB15), com o grupamento ftalocianina de cobre responsável pela cor, sobre 
sementes, dapnhias e minhocas. O ensaio de fitotoxicidade utilizando sementes de tomate 
(Lycopersicon esculentum Mill.), pepino (Cucumis sativus L.) e alface (Lactuca sativa L.) foi 
realizado de acordo com Ecological Effects Test Guideline - Seed Germination/Root Elongation 
Toxicity Test (EPA, 1996) com algumas adaptações. O teste de toxicidade aguda com minhocas 
Eisenia fetida (Savigny) foi conduzido pelo método de contato direto em papel filtro, recomendado 
pela OECD Guideline 207 (1984). O ensaio de toxicidade aguda com Daphnia magna (Straus) foi 
desenvolvido de acordo com OECD 202 (2004), com algumas modificações. Os corantes DB38 e 
RB15 não foram capazes de inibir o processo germinativo e nem o desenvolvimento das raízes e 
radículas de pepino, alface e tomate, nas concentrações testadas, o que indica que esses 
compostos não são fitotóxicos para essas espécies vegetais. Além disso, não foi observado nenhum 
efeito significante sobre a sobrevivência das minhocas da espécie E. foetida expostas aos corantes, 
o que significa que esses compostos não induzem efeitos letais sobre esses invertebrados 
terrestres, nas condições testadas. Ambos os corantes estudados exibiram baixa toxicidade à D. 
magna, sendo classificados como relativamente não tóxicos (CE50 > 100 mg/L). Embora o efeito 
observado seja de baixa intensidade, é possível verificar que o corante RB15 possui potência (CE50 
= 686,5 mg/L) cerca de 2,5 vezes maior que a do corante DB38 (CE50 = 1698,2 mg/L). Essa 
diferença na toxicidade pode ser explicada pela estrutura química do corante RB15 que apresenta 
um átomo de cobre em sua constituição. Portanto, nossos resultados mostraram a importância de 
se fazer a avaliação da toxicidade de corantes têxteis individualmente e por meio de testes com 
organismos de diferentes níveis tróficos, devido às diferenças de sensibilidade apresentadas por 
organismos de espécies distintas. 
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Introduction: Data of literature has shown correlation between exposure to pollutants during the 
pregnancy and development of allergic lung diseases in young or old life phase. Considering that 
Formaldehyde (FA) is an occupational  pollutant widely used in many industries, laboratories and, 
also expelled in the smoke of the cigarette, the objective of this study was evaluated the effects of 
low doses of FA exposure in uterus and it is repercussion on the development of allergic lung 
inflammation in offspring. The concentration of FA used in this study was correlated with human 
exposure. 
Methods: Pregnant Wistar rats were assigned in 2 groups: P 0,75 (rats exposed to FA (0,75 ppm, 
1h/day, for 21 days of pregnancy) and C (rats exposed to vehicle of FA (distillated water).  After 30 
days of birth, the offspring was sensitized with ovalbumin (OVA)-alum by the subcutaneous route. 
Two weeks later the rats were challenged with aerosolized OVA (1%, 15 min) for three consecutive 
days. After 24 h the OVA challenge the inflammatory parameters were evaluated in terms of cells 
recruited into the lung, blood and bone marrow, cytokines released in lung explants and IgE 
synthesis.  
Results: Our data showed that offspring of rats exposed to FA (P 0,75 group) decreased the 
number of cells recruited in bronchoalveolar lavage, blood and bone marrow in relation to Control 
group. The levels of IL-6, TNF-alfa and NO were reduced while the levels of IL-10 were elevated in 
P 0,75 group when compared to C group.The IgE synthesis in P 0,75 group were reduced in 
relation to found in C group.    
Conclusion: Our study revealed that low doses of FA exposure in uterus suppresses the 
development of allergic lung inflammation in offspring by mechanism mediated by reduced IgE 
synthesis and cytokines such as IL-6, TNF-alfa and NO. Elevated levels of IL-10 may contribute to 
reduced allergic response. Thus, the data obtained in this study may contribute to the 
understanding the epigenetic effects of pollutants on development of allergic diseases. 
Financial support: FAPESP (2013/08796-9; 2011/51711-9). 
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Introdução: glicóis são encontrados em diversas formulações de uso industrial, como 
anticongelantes, fluido de freio e solventes. Embora apresentem baixa toxicidade, seus 
metabólitos (ácidos orgânicos) geram graves quadros de intoxicação caracterizados por acidose 
metabólica, depressão do SNC, insuficiência renal e falência de múltiplos órgãos. 
Objetivo: relatar dois casos de intoxicação por glicóis, com ênfase na abordagem terapêutica e 
critérios para administração de antagonistas. 
Caso 1: homem, 38 anos, foi encaminhado inconsciente ao hospital pelo SAMU. Junto ao 
paciente, foram encontrados bebida alcoólica e um frasco de fluido de freio. Na admissão, 
realizou-se lavagem gástrica, sem retorno. Suspeitando-se de intoxicação por etilenoglicol, o CIT 
orientou realização de exames complementares e, diante do quadro de acidose metabólica, 
orientou-se início de terapia com etanol por sonda nasoenteral até normalização dos exames. 
Paciente evoluiu com reversão do quadro, recebendo alta hospitalar no terceiro dia. Caso 2: 
homem, 34 anos, foi encontrado desacordado em via pública ao lado de um frasco de 500 mL de 
fluido de freio. Na lavagem gástrica, realizada no primeiro atendimento, houve retorno de cerca de 
500 mL de líquido azulado, nesse momento o paciente encontrava-se comatoso e em insuficiência 
respiratória. Durante transferência para outro serviço, o paciente recuperou a consciência e 
tornou-se agitado. Foi admitido em UTI, em grave acidose metabólica, com administração 
imediata de bicarbonato e, posteriormente, uso de etanol via sonda nasoenteral, mantido por três 
dias. O paciente evoluiu com sinais de fadiga hepática e insuficiência renal, necessitando de 
hemodiálise. Apresentou ainda quadro de pneumonia aspirativa. Evoluiu com melhora do quadro, 
recebendo alta após seis dias de internação.  
Discussão: tomada rápida de decisão para o estabelecimento do tratamento empírico de 
pacientes intoxicados é essencial nos serviços de urgência e emergência. Dessa forma, critérios 
para a formulação do diagnóstico e uso de antagonistas em intoxicações por glicóis têm sido 
discutidos, e incluem história ou suspeita de ingestão e dados laboratoriais sugestivos (presença 
de cristais urinários, acidose metabólica, ânion gap e gap osmolar aumentados). O uso 
concomitante de álcool pelo primeiro paciente retardou a progressão das manifestações clínicas e 
proporcionou rápida melhora. O segundo paciente evoluiu com insuficiência renal aguda, apesar 
do uso do antagonista, mostrando a importância de se iniciar o tratamento específico o mais 
precocemente possível. 
Conclusão: intoxicações por glicóis são raras, porém potencialmente fatais. O reconhecimento 
rápido do quadro e o início precoce do tratamento são decisivos para um bom prognóstico. 
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Introdução: a paraoxonase 1 (PON1) é uma glicoproteína de síntese hepática com importante 
atividade biológica na hidrólise de vários agentes, como organosfosforados (OFs), ésteres e 
lactonas. Sua distribuição é polimórfica e a presença de um polimorfismo de nucleotídeo único no 
códon 192, com uma troca do tipo Gln(Q)Arg(R), modula sua atividade na destoxificação de 
alguns OFs, ao passo que a influência na hidrólise de outros substratos é incerta. 
Objetivo: determinar a frequência do polimorfismo PON1 Q192R em uma população do norte do 
Paraná por análise proteômica da atividade enzimática. 
Materiais e Métodos: 487 indivíduos, maiores de 40 anos, residentes na cidade de Cambé – PR 
foram selecionados aleatoriamente de acordo com os centros censitários, respeitando a 
proporcionalidade entre os gêneros. A análise do polimorfismo foi feita com base na atividade 
substrato seletiva conferida pelo polimorfismo PON1 Q192R, de acordo com a técnica descrita por 
Richter, Jarvink e Furlong, 20081, sem a utilização de OFs como substratos. 
Resultados e Discussão: a alta miscigenação e a grande influência europeia na colonização 
desta região se traduziu no polimorfismo PON1 Q192R, com maior frequência de indivíduos 
heterozigotos (44,4%) e homozigotos PON1192Q (39,4%) em relação aos homozigotos PON1192R 
(16,2%). Esta distribuição polimórfica influencia a capacidade hidrolítica da PON1, uma vez que a 
troca deste aminoácido ocorre no sítio catalítico da enzima, fazendo com que sua atividade 
hidrolítica seja substrato específica. Seu papel na destoxificação de agentes OFs foi, inicialmente, 
descrita na década de 1940, porém descobertas de sua participação em outras vias de 
metabolização, como de medicamentos, ácidos orgânicos, ésteres e lactonas, conduziu a estudos 
sobre a influência da PON1 em exposições múltiplas, por ser uma via alternativa às carboxilases. 
Estudos sugerem que em exposições ocupacionais envolvendo grande número de substâncias, 
incluindo malation, diazoxon, clorpirifós ou paration, indivíduos portadores do alelo PON1*192Q 
apresentaram melhor prognóstico, uma vez que esta variante destoxifica, mais rapidamente, 
esses OFs. 
Conclusão: na população amostrada, o alelo PON1*192Q mostrou-se mais frequente. 
Considerando a participação da PON1 em diversas vias metabólicas, o conhecimento do 
polimorfismo Q192R se faz importante para futuros estudos. 
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Introdução: O consumo de cocaína tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, 
entretanto ela raramente é comercializada na sua forma pura, sendo acrescida de adulterantes 
para simular os efeitos da droga e mascarar os efeitos adversos. Esses adulterantes normalmente 
são associados a aumento de efeitos adversos entre os seus usuários. Devido a complexidade 
das matrizes biológicas, técnicas de pré-concentração e clean-up das amostras tornam-se 
necessárias. Sendo assim, este trabalho visou à identificação de cafeína, levamisol, lidocaína, 
paracetamol, propranolol, fenacetina, hidroxizina e diltiazem em urina de usuários de cocaína  
empregando a microextração líquido-líquido dispersiva (DLLME) associada a cromatografia líquida 
de alta eficiência com detector de arranjo de fotodiodos. 
Objetivo: Análise cromatográfica dos principais adulterantes da cocaína, utilizando a técnica de 
DLLME no preparo das amostras. 
Materiais e Métodos: Para o procedimento de extração, 4 mL de amostra de urina humana 
fortificado com cafeína, levamisol, lidocaína, paracetamol, propranolol, fenacetina, hidroxizina e 
diltiazem (50 µg.mL-1) e 2 mL de solução tampão fosfato a 0.5 mol L-1 (pH 9) foram submetidos a 
DLLME nas seguintes condições otimizadas:  100 µL de clorofórmio (solvente extrator) misturado 
com 500 µL de acetonitrila (solvente dispersor) foram rapidamente injetadas na amostra de urina 
humana seguidas de  centrifugação a 3500 rpm durante 10 minutos. A fase orgânica contendo os 
analitos de interesse foi retirada da amostra, transferida para um tubo de vidro, evaporada com ar 
comprimido, ressuspendido em 40 µL de metanol e mantida sob refrigeração a -20ºC até o 
momento da analise. A separação dos principais adulterantes da cocaína foi obtida em uma 
coluna cromatográfica ZORBAX C18, 250 x 4,6 mm, 5µm e fase móvel de gradiente constituída de 
metanol:água acidificada (ácido trifluoroacético, 0,15% v/v), com uma vazão de 1.0 mL min-1 e λ 
235 nm. 
Resultados e Discussão: Nessas condições, uma separação satisfatória dos adulterantes foi 
obtida em 30 min. com os seguintes parâmetros cromatográficos: fator de retenção (k > 1.29 < 
9,0), fator de separação ( > 1,05), número de pratos (N > 140,03) e resolução (Rs > 1,40). 
Quanto a DLLME, os parâmetros: seleção do solvente extrator/dispersor, pH e solução tampão 
que favorecem a pré-concentração e clean-up  das amostras também foram otimizados a fim de 
obter extratos livres de interferentes urinários. 
Conclusão: O método desenvolvido mostrou-se promissor para a análise dos principais 
adulterantes da cocaína em urina, porém, para resultados mais conclusivos é necessária a 
validação da metodologia bem como sua aplicação em várias amostras reais de indivíduos 
usuários de cocaína e crack. 
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Introdução: Todos os produtos injetáveis devem ser livres de pirogênios. Para detectar este tipo 
de contaminação pode ser utilizado o Ensaio in vivo e o método alternativo de Endotoxina 
bacteriana. No caso dos imunobiológicos este último não é aplicável por estar sujeito a 
interferentes e, consequentemente apresentar resultados falso-negativos. Portanto, apesar das 
implicações éticas o Teste in vivo continua a ser o método de escolha para estes produtos. Pela 
Farmacopeia Brasileira, coelhos que tenham recebido produtos biológicos só podem ser 
reutilizados para outras classes de produtos para evitar reações cruzadas ou tolerância. Este fato 
implica na utilização de um grande número de animais já que a maior parte dos produtos 
avaliados é de origem biológica.  

Objetivo: Avaliar a reutilização de coelhos no teste de pirogênio em soros hiperimunes visando a 
redução do número de animais  

Metodologia: Foram utilizados os soros anti- botrópico, anti-rábico e anti-tetânico por serem os de 
maior demanda do Programa Nacional de Imunização avaliados no INCQS. Foram utilizados 
como controle positivo soros hiperimunes apirogênicos acrescidos de endotoxina padrão de E.coli 
O55:B5 (SIGMA) na concentração de 5UE/Kg, por ser a dose limite. Os animais foram divididos 
em 4 grupos: I) animais receberam uma administração de soro contaminado; II) uma 
administração de soro apirogênico e uma de soro contaminado; III) 2 administrações de soro 
apirogênico e uma de soro contaminado; e IV) 3 administrações de soro apirogênico e uma de 
soro contaminado. O intervalo entre cada administração foi de 48 horas, durante 7 dias. 

Resultados: Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os grupos 
experimentais, demonstrando que administrações prévias de produtos negativos não interferem 
com o resultado positivo decorrente de amostras contaminadas. 

Conclusão: É possível reutilizar os coelhos até 4 vezes no período de 7 dias, no caso de soros 
anti-botrópico, anti-rábico e anti-tetânico. Essa medida permite a redução de até 75% dos animais, 
diminuindo, inclusive, o custo do ensaio.  
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Introdução: A vinhaça, resíduo final da fabricação do etanol via fermentativa, possui 
grande potencial poluidor, devido à quantidade de matéria orgânica, baixo pH e altos 
índices de demanda bioquímica de oxigênio (DBO). Frente ao grande volume 
subproduzido, cerca de 10 a 15 litros de vinhaça para cada litro de etanol produzido, 
tal resíduo é utilizado na fertirrigação da lavoura canavieira. Nesse sentido, torna-se 
necessário estudos mais detalhados quanto ao impacto que este resíduo pode 
provocar em diferentes organismos.  
Objetivo: Avaliar os efeitos tóxicos da vinhaça em corpos d’água mediante exposição 
aguda de peixes da espécie Oreochromis niloticus, a diferentes diluições de vinhaça 
de cana-de-açúcar.  
Materiais e Métodos: Dois bioensaios foram realizados, utilizando cinco aquários, 
com capacidade de 40L cada, sendo um, o controle negativo, contendo água de poço 
artesiano, e os outros com diluições de vinhaça de 1%, 2,5%, 5% e 10%; os aquários 
receberam aeração por 48h. Após aclimatação, cinco peixes foram adicionados 
aleatoriamente em cada aquário para exposição de 96h. Após exposição, as brânquias 
foram retiradas, fixadas, processadas e analisadas por meio da técnica histoquímica 
de PAS, para evidenciação e quantificação de células mucosas, segundo Biagini et al. 
(2009)1; os resultados foram avaliados pelo método estatístico ANOVA, com p<0.05.  

A ultramorfologia das brânquias também foi avaliada por meio de microscópio 
eletrônico de varredura de baixo vácuo (MEV).  
Resultados e Discussão: A análise das células mucosas mostrou um aumento 
significativo no número dessas células para todas as diluições, em relação ao controle, 
em ambos os bioensaios; não houve diferença significativa entre os tratamentos. 
Devido à função protetora do muco, o aumento dessas células é um indicativo da 
presença de substâncias tóxicas na água. Os resultados obtidos por meio da MEV no 
primeiro bioensaio, não indicaram diferenças entre as brânquias do controle e as dos 
tratamentos; no segundo, houve entumecimento das células pavimentosas e redução 
no número das cristas que estas apresentam em sua superfície, em todos os 
tratamentos, em relação ao controle, porem, não houve diferença entre os grupos. 
Também foi observado um aumento no número de células clorídricas na diluição de 
2,5%. A redução das cristas das células pavimentosas indica a resposta do tipo 
regressiva do órgão afetado em relação ao contaminante, ou seja, é um processo no 
qual há uma redução funcional do órgão.  
Conclusão: Os resultados obtidos sugerem que a vinhaça apresenta potencial tóxico 
e citotóxico para o organismo utilizado. Dessa forma, a reutilização deste efluente na 
fertirrigação deve ser avaliada com cautela, uma vez que ao atingir o meio aquático, 
seu efeito na fauna pode ser extremamente danoso. 
Referências: 
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Agradecimentos: FAPESP (Processos nº: 2012/50197-2, 2011/06749-8) pelo suporte 
financeiro. 



DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO CROMATOGRÁFICO PARA ANÁLISE DE PARABENOS 
EM BATOM 

 
TAHAN G.P.1; MARTINS I.1; SANTOS N.K.S.1; ALBUQUERQUE A.C.C.1; COLELA F.G.1; 

GALLUCCI, F. G.1 

1LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE TOXICANTES E FÁRMACOS, FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS, UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 

 
Introdução: Os parabenos são os conservantes mais comumente usados, com a finalidade de 
impedir a contaminação microbiana, em produtos alimentícios, e de higiene pessoal. A exposição 
humana foi estimada em 76 mg/dia e alguns estudos indicam que tais substâncias podem ter 
atividade estrogênica. A concentração máxima permitida, pela ANVISA, é 0,4%, usado 
isoladamente, e 0,8%, para misturas dos sais ou ésteres.  
Objetivo: Face ao exposto, esse estudo visou desenvolver método cromatográfico para a análise 
de parabenos em batom, visto que essa matriz é rica em componentes e, esses podem interferir 
na análise, dificultando a obtenção de resultados confiáveis. 
Materiais e Métodos: para o preparo de amostras foram testados vários solventes, tais como 
metanol, acetona, etanol, acetonitrila, acetato de etila e hexano. Para a detecção dos analitos, 
metilparabeno,etilparabeno, propilparabeno e benzilparabeno, foi utilizado um HPLC Shimadzu®, 

com detector de DAD, coluna C18 e pré-coluna similar. Os parâmetros de validação avaliados 
foram linearidade, precisão e eficiência de extração. 
Resultados e Discussão: a extração otimizada foi a líquido-líquido com adição de metanol na 
amostra e posterior agitação, centrifugação, pré-concentração do extrato até a secura e 
ressuspensão em fase móvel (FM), constituída de acetonitrila: água (40:60, v/v). As condições 
cromatográficas otimizadas foram: vazão da FM de 1,0 mL/minuto até 10 minutos, aumentando 
para 1,5 mL/minuto até 15 minutos, retornando para 1,0 mL/minuto novamente até 16 minutos; 
temperatura do forno de 25ºC e detecção a 254 nm. Nessas condições, o tempo de corrida foi 16 
minutos. O método foi linear (r2 ˃ 0,99), no intervalo de 0,2 a 0,8% (m/m), para todos os quatro 
analitos. O desvio padrão relativo foi menor que 15%, para a menor concentração avaliada. Para a 
concentração média foi de 8,24% e, de 0,92%, para a maior concentração do intervalo linear. Foi 
formulado um batom contendo 0,4% (m/m) de metil e propilparabeno, que são os ésteres 
encontrados nas formulações comerciais, e a eficiência de extração do método foi de 76,4%. 
Conclusão: Os resultados obtidos, até o presente momento, sugerem que o método desenvolvido 
é rápido, simples, linear, preciso, produz extratos limpos, para serem analisados 
cromatograficamente, constituindo assim ferramenta analítica promissora para a análise de 
parabenos em amostras de batom, podendo ser empregado em laboratórios de controle de 
qualidade e fiscalização de cosméticos. 
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Introdução: A proteína citocromo P450 1A (CYP1A) é considerada um dos biomarcadores de 
exposição por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) mais estudados e utilizados no 
monitoramento da poluição aquática. O peixe Jenynsia multidentata possui uma ampla distribuição 
na America do Sul, o que lhe torna um modelo promissor para estudos ambientais. A resposta 
refratária para CYP1A é a ausência de indução deste gene ou proteína e é observada em 
populações adaptadas para sobreviver em locais altamente poluídos na America do Norte. A 
possível existência desta resposta refratária de CYP1A em populações de peixes Sul Americanos 
ainda não foi avaliada. 
Objetivo: Avaliar a indução de CYP1A ao nível transcricional em duas populações de J. 
multidentata expostas ao HPA beta-Naftoflavona (BNF). 
Materiais e Métodos: Foram utilizados peixes adultos e machos de duas populações de Rio 
Grande (RS): (1) local referência, localizado em um sangradouro a 10 km ao Sul do Balneário 
Cassino e (2) local contaminado por esgoto doméstico e HPAs, no Canalete que corta o centro da 
cidade. Os peixes de cada população foram aclimatados por duas semanas, e expostos em 
laboratório à 1 uM de BNF ou DMSO (controle) por 24 hs. Amostras de brânquia, fígado e 
gonopódio  (n=4 por grupo) tiveram seu RNA extraído, cDNA sintetizado e avaliação da expressão 
quantitativa de CYP1A e beta-actina (gene normalizador) por PCR em tempo real (qPCR). 
Utilizou-se ANOVA seguido de teste de Tukey (p<0.05) para comparação entre os grupos. 
Resultados e Discussão: Os três órgãos apresentaram indução de CYP1A em peixes das duas 
populações expostas ao BNF, em relação ao controle (p<0.05). Portanto, não foi observada uma 
resposta refratária para a indução de CYP1A nos peixes do local contaminado, assim como ocorre 
em populações de Fundulus heteroclitus da America do Norte que habitam locais altamente 
poluídos. A maior indução de CYP1A por BNF foi observada no gonopódio de peixes da 
população referência, cerca de 156 vezes maior em relação ao controle. A forte indução de 
CYP1A causada por BNF no gonopódio pode ser explicada pela composição de tecido epitelial 
neste órgão. O estudo mostra que é possível utilizar a análise do biomarcador CYP1A nestes 
animais, sem causar sua letalidade, visto que este órgão tem a capacidade de se regenerar. A 
utilização de métodos não-letais utilizando o gonopódio, ao invés de órgãos como brânquia e 
fígado, pode proporcionar uma nova perspectiva em estudos ecotoxicológicos utilizando estes 
peixes. 
Conclusão: Não foi encontrada uma resposta refratária de CYP1A nas populações de J. 
multidentata avaliadas. Outras populações de locais contaminados por HPAs serão avaliadas em 
estudos futuros.  
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Introduction:  The selective inhibitors of phosphodiesterase type-5 (PDE-5) for treating erectile 
dysfunction have attained a great market success. Nevertheless their high price and the 
embarrassment associated with the underlying condition, have led people to buy these medicines 
on the internet, and as a consequence have created a worldwide explosion in counterfeit versions 
of these drugs1. 
Objectives:  Methanol extracts of crushed tablets for male erectile dysfunction were investigated 
by Ultra Performance Liquid Chromatography with Diode Array Detection (UPLC-DAD) coupled 
with Eletrospray Ionization (ESI) Quadrupole Time-of-Flight (Q-Tof) Mass Spectrometer (MS) in the 
positive ion mode.  
Materials and Methods:  Employed validated method for the simultaneous determination of 
sildenafil citrate (SLD) and tadalafil (TAD) were obtained characteristics ultra-chromatograms with 
high resolution mass spectra for forensics samples, assisting to quickly (less to 1.5 minute) and 
reliably in the distinction between authentic and fake tablets. In this work, the organic chemical 
profile of 45 commercial samples (Viagra®, Cialis®, Lazar®, Libiden®, Maxfil®, Plenovit®, Potent 75®, 
Rigix®, Vimax®, Pramil® 75 and Pramil®) and 65 counterfeit samples (Viagra and Cialis) were 
obtained from UPLC-DAD-MS data.  
Results:  The existence of active ingredients other than specified on the package and the 
occurrence of two or even three active pharmaceutical ingredients (API) in one product were also 
detected. We detected concentrations of TAD and SLD and much higher doses than the original 
commercial product. 
Conclusions:  The use of UPLC-DAD-ESI-Qtof-MS provides a chemical profiles generated very 
informative for genuine and counterfeit tablets containing PDE-5 inhibitors. Analytical speed, 
sensitivity and reproducibility of compounds are the qualities most appreciable method. Were 
detected highest health risk counterfeits with the existence of active ingredients other than 
specified on the package, the occurrence of two active pharmaceutical ingredients (API) in one 
product, a existence of others contaminants API and concentrations of TAD and SLD much higher 
than in original commercial tablets. 
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Introduction: Counterfeit medicines are an increased global problem that mobilizes drug 
manufacturers, health surveillance agents, police and forensic forces as well as international 
organizations in their combat because this is a criminal question that carries serious risks to public 
health worldwide. Among the favorite targets of drugs falsifiers are phosphodiesterase type-5 (PDE 
– 5) inhibitors. The analysis of counterfeited medicines attenuated total reflection Fourier transform 
infrared (ATR-FTIR) have been employed because it allow the characterization of the samples with 
the direct measurement in the solid state in addition to their easy operation and produce reliable 
results quickly. 
Objectives:  A direct and very fast method for determination of the counterfeit Cialis and Viagra 
combining ATR-FTIR spectroscopy with chemometry has been proposed.  
Materials and Methods:  For ATR-FTIR spectra for forensics samples were employed only 10 mg 
crushed cores tablets. The characteristics spectra were obtained in less than 30 seconds. The 
chemical profile of 96 commercial samples (Viagra®, Cialis®, Lazar®, Libiden®, Maxfil®, 
Plenovit®, Potent 75®, Rigix®, V50®, Vimax®, Pramil® 75 and Pramil®) and 106 counterfeit 
samples (Viagra and Cialis) from distinct seizures were obtained from ATR-FTIR data. 
Chemometric methods were employed and excellent results were achieved in classifying samples 
as function of fingerprint region mid-infrared spectra (1800–525 cm−1) using the appropriate 
software (OMNIC v. 7.2). 
Results:  The existence of active pharmaceutical ingredients (API) and technological adjuvant 
others than specified on the package were detected in counterfeit samples. Principal Component 
Analysis (PCA) allowed grouping samples in clearly defined groups with different chemical profiles, 
distinguishing successfully authentic and counterfeits samples in forensic routine. 
Conclusions: From intelligence purpose the Similarity Match (SM) method demonstrates that the 
unique pharmaceutical powders mixture may have been used to manufacture both counterfeit 
Cialis and Viagra tablets from distinct seizures. This approach could be applied to others forensic 
cases woks that solid state samples classification studies were required. 
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Introdução: A Gentamicina (GM) é um aminoglicosídeo amplamente utilizado contra infecções 
por microrganismos gram-negativos. Lesão renal aguda (LRA) é a principal limitação para a 
sua eficácia terapêutica. A LRA é caracterizada por dano às células do túbulo proximal, 
podendo desencadear retenção dos produtos catabólicos tais ureia e creatinina. O gengibre é 
fonte de substâncias bioativas que podem ter efeito satisfatório na renoproteção por ação 
antioxidante. A fração enriquecida com os compostos com  [6]-, [8]- e [10]-gingerol (FG), 
isolada a partir do extrato do Zingiber officinale Roscoe, contendo 48,9% de gingerois, parece 
ser promissora diante desta nefrotoxidade. Objetivo: Investigou-se o efeito do tratamento com 
FG sobre o comportamento dos níveis de creatinina, ureia e ácido úrico plasmáticos diante da 
nefrotoxicidade por GM. Material e Métodos: o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa com Animais–CEPA-UFC (protocolo 68/12). Foram utilizados ratos Wistar (240-280; 
n=6). Tiveram os grupos padrão de lesão nefrotóxica: GM 100mg/kg/ ou NaCl 0,9%/(CT)   por 7 
dias; grupos  induzidos com NaCl 0,9% 7dias  tratados oralmente com tween-80 2%(CT-S), ou 
com FG 25 mg/kg; grupos induzidos com GM 100mg/kg por 7dias tratados oralmente com  
Tween ou com a FG (6,25, 12,5 ou 25mg/kg) (GM-S ou GM+FG). O tratamento oral ocorreu 
durante 5 dias. O sangue foi coletado pelo plexo retro-orbital, seguido por dosagens 
bioquímicas de creatinina, ureia e ácido úrico plasmático por meio de Kits comerciais 
(Labtest®, Fortaleza, CE). Resultados e Discussão: Conforme os valores obtidos ocorreu um 
aumento nos níveis de creatinina nos grupos GM (1,06±0,10 mg/dL) e GM-S (0,97±0,08 mg/dL) 
quando comparados aos grupos CT (0,59±0,03 mg/dL) e CT-S (0,63±0,5 mg/dL), Notou-se 
uma redução significativa desse parâmetro nos grupos GM+FG 12,5 (0,78±0,8 mg/dL) e 
GM+FG 25 (0,64±0,03 mg/dL). Os níveis de ureia foram maiores nos animais GM (76,23±5,93 
mg/dL) e GM-S (73,18±7,5 mg/dL) em relação CT (50,32±2,6 mg/dL) e a CT-S (47,30±2,6 
mg/dL), sendo encontrada uma redução significativa desse parâmetro nos grupos GM+FG 12,5 
(53,88 ± 6,94) e GM+FG 25 (41,75±0,03 mg/dL). O mesmo foi observado para o ácido úrico em 
GM (3,26±0,52 mg/dL) e GM-S (3,71±0,5 mg/dL) frente a CT (1,86±0,4 mg/dL) e CT-S 
(1,67±0,5 mg/dL), observou-se uma redução nesse valor  em GM+FG 25(1,571± 0,2). Os 
aumentos de creatinina e ureia plasmática resultam diretamente da queda na TFG (Taxa de 
Filtração Glomerular), portanto, a medida desses marcadores são indicativos da TFG, sendo 
associados à complicação grave de uremia (BLEDSOE et al., 2008). Os altos níveis de ácido 
úrico podem estar relacionados com o dano tubular e, somado aos níveis elevados de 
creatinina e ureia, podem acarretar toxicidade sistêmica (SAID, 2010). Os compostos do 
gengibre são ricos em ação anti-oxidante e anti-inflamatória (TZENG et al., 2013). 
CONCLUSÃO: Constatou-se que o tratamento concomitante com a FG consegue manter 
adequadamente os níveis plasmáticos de metabólitos nitrogenados considerados tóxicos para 
o organismo, desta forma inibindo a nefrotoxicidade. Necessita-se de mais estudos para 
compreender os mecanismos de como as substancias contidas na FG atuam sobre a TFG. 

Palavras chaves: Antioxidante, Fração gingerol, Nefrotoxidade. 



DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO SIMULTÂNEA DE AFLATOXINA, 
OCRATOXINA E ZEARALENONA EM FARINHA DE TRIGO  

 
Welke J.E; Araujo L.; Senger D.; Bol E.K. 

 

Laboratório de Toxicologia dos Alimentos, Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RS, Brasil  

 

 
Introdução: As micotoxinas são metabólitos secundários tóxicos produzidos por fungos 
filamentosos que contaminam grãos durante o cultivo, transporte e armazenamento. O trigo é um 

dos cereais que pode estar contaminado com várias micotoxinas, incluindo a aflatoxina B1, 

ocratoxina A e zearalenona. Entre os efeitos tóxicos comprovados pode-se citar a 
hepatotoxicidade da aflatoxina, a nefrotoxicidade da ocratoxina A e o hiperestrogenismo da 

zearalenona. Os dados relacionados à contaminação da farinha de trigo são escassos. Além 

disso, os laboratórios analíticos têm demostrado interesse crescente no uso de métodos 

multimicotoxinas, como uma forma de reduzir o tempo de preparação de amostra e 
consequentemente o tempo total de análise e também como uma maneira de reduzir custos. 

Objetivo: O objetivo deste trabalho é desenvolver um método para a determinação simultânea de 

aflatoxina B1, ocratoxina A e zearalenona através do uso da cromatografia em camada delgada 
com detector de carga acoplada (CCD-DCA). 

Materiais e Métodos: A extração das micotoxinas da farinha de trigo foi feita com metanol, 

seguida da clarificação do extrato com celite e partição líquido-líquido com clorofórmio. O extrato 
orgânico, após ser evaporado até secura e redissolvido em 100µL de clorofórmio, foi aplicado em 

placas de CCD. As micotoxinas foram eluídas com tolueno, acetato de etila e ácido fórmico. A 

aflatoxina B1, ocratoxina A e zearalenona foram visualizadas sob lâmpada ultravioleta 366 nm. 

Soluções de diferentes concentrações das micotoxinas foram utilizadas para a construção da 
curva de calibração. A intensidade da fluorescência emitida pelas micotoxinas foi medida através 

do software ImageJ (Image Processing and Analysis in Java). A validação do método foi baseada 

nos seguintes parâmetros: porcentagem de recuperação, linearidade, limite de detecção (LD) e 
precisão. 

Resultados e Discussão: A validação do método demonstrou sua boa linearidade, cujo 

coeficiente de correlação foi R²=0,997; 0,996 e 0,994 para a aflatoxina, ocratoxina e zearalenona, 
respectivamente. A porcentagem de recuperação foi superior a 93% paras as três micotoxinas. O 

LD foi de 0,0020; 0,0032 e 0,0056 µg, para a aflatoxina, ocratoxina e zearalenona, 

respectivamente. Na avaliação da precisão os valores dos coeficientes de variação foram 

menores que 10%, comprovando a boa precisão do método.  
Conclusão: Este estudo mostrou a aplicabilidade de um método baseado no uso de um DCA 

para aquisição das imagens fluorescentes das micotoxinas expostas a luz UV. Os resultados da 

validação confirmaram a eficiência do método de CCD-DCA, que mostrou-se adequado e 
suficientemente sensível para ser utilizado na quantificação de aflatoxina B1, ocratoxina A e 

zearalenona presente em farinha de trigo. 
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Introdução: Estudos indicam que o processamento industrial dos alimentos pode resultar em 
efeitos diversos sobre as micotoxinas. Em geral, os processos que empregam calor reduzem a 

concentração de micotoxinas, mas dificilmente são capazes de eliminá-las completamente. A 

dimensão da redução dos níveis de micotoxinas depende da estabilidade da toxina, tipo e 
condições de processamento dos alimentos. O pão pode conter micotoxinas, incluindo a aflatoxina 

B1, ocratoxina e zearalenona provenientes da contaminação da farinha de trigo. A aflatoxina tem 

demostrado ser hepatótoxica, ocratoxina é nefrotóxica e a zearalenona é uma micotoxina que 

causa efeitos estrogênicos. Em alguns casos, a presença destes compostos em alimentos é 
considerada inevitável. Baseado neste fato, pesquisas focadas nos efeitos do processamento tem 

papel importante, visto que as informações obtidas poderão ser utilizadas no estabelecimento de 

programas que visem o controle e prevenção da contaminação, bem como, para subsidiar estudos 
de exposição humana às micotoxinas. 

Objetivo: O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito do assamento do pão nos níveis de 

aflatoxina B1, ocratoxina e zearalenona. 
Materiais e Métodos: Farinhas isentas de aflatoxina B1, ocratoxina e zearalenona foram 

contaminadas com concentrações conhecidas destas micotoxinas. Pães foram elaborados e o 

efeito do assamento foi avaliado em duas combinações de tempo e temperatura (240°C/20 min e 

190°C/50min. A extração das micotoxinas da farinha de trigo foi feita com metanol, seguida da 
clarificação do extrato com celite e partição líquido-líquido com clorofórmio. O extrato orgânico, 

após ser evaporado até secura e redissolvido em 100µL de clorofórmio, foi aplicado em placas de 

CCD. As micotoxinas foram eluídas com tolueno, acetato de etila e ácido fórmico e visualizadas 
sob lâmpada ultravioleta 366 nm. Soluções de diferentes concentrações das micotoxinas foram 

utilizadas para a construção da curva de calibração. A intensidade da fluorescência emitida pelas 

micotoxinas foi medida através do software ImageJ (Image Processing and Analysis in Java).  
Resultados e Discussão: A redução dos níveis das micotoxinas avaliadas foi de 30%, 47% e 

56% para a aflatoxina B1, ocratoxina A e zearalenona, respectivamente, após o assamento do 

pão por 50 min a 190°C. Quando a combinação de maior temperatura e menor tempo foi 

empregada, a redução das micotoxinas foi superior: 35%, 52% e 60% para a aflatoxina B1, 
ocratoxina A e zearalenona, respectivamente. 

Conclusão: O assamento do pão reduziu ons níveis das micotoxinas avaliadas dependendo da 

tempo e temperatura empregados e da micotoxina avaliada. A zearalenona foi a micotoxina que 
mostrou-se mais sensível ao tratamento térmico, com redução de até 60% de sua concentração 

após o assamento. 
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Introdução: Efluentes de indústrias farmacêuticas veterinárias que formulam 
medicamentos são gerados principalmente durante a lavagem dos equipamentos. Quando 
esses efluentes são tratados em sistema de lodo ativado, grandes quantidades de lodo são 
geradas. Tanto o efluente tratado quanto o lodo podem conter concentrações de fármacos 
ambientalmente relevantes, e com isso apresentar toxicidade para a biota. Objetivo: O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a toxicidade aguda para V. fischeri dos efluentes bruto 
(EB) e tratado (ET), e do lodo gerados por uma indústria farmacêutica veterinária. 
Materiais e métodos: O tratamento de efluentes da indústria onde as amostras foram 
coletadas compreende uma etapa de tratamento químico seguida por uma etapa de 
tratamento biológico aeróbio (lodo ativado). Foram realizadas 5 amostragens entre outubro 
de 2011 e julho de 2012. Amostras de EB, ET e extratos aquosos do lodo foram 
submetidos ao teste MicrotoxTM com V. fischeri utilizando o protocolo 81,9% basic test, e as 
CE50 – 15’ foram determinadas com auxílio do programa Microtox Omni. As amostras de 
lodo trituradas foram diluídas em água destilada (1:4 m/v) e submetidas à agitação orbital 
em câmara incubadora por 24 h. Após esse período, os extratos foram centrifugados a 
4000 rpm por 30’ e o sobrenadante foi coletado. Resultados e discussão: Todas as 
amostras de EB apresentaram elevada toxicidade com CE50 - 15' entre 0,007 e 7,264%. As 
amostras de ET da primeira, segunda e quinta campanhas não apresentaram toxicidade. 
As amostras de ET da terceira e quarta campanhas de amostragem apresentaram elevada 
toxicidade com CE50 - 15' de 0,018 e 2,569% respectivamente, valores de CE50 - 15' na 
mesma faixa das amostras de ET. Todos os extratos aquosos das amostras de lodo 
apresentaram elevada toxicidade com CE50 - 15' entre 5,164 e 15,070%. Em geral o 
sistema de tratamento empregado pela indústria foi eficaz na redução da toxicidade do EB. 
No entanto, a elevada toxicidade observada nos extratos das amostras de lodo indica que 
os toxicantes presentes nos EB não foram completamente degradados, sugerindo que há 
apenas transferência dos toxicantes de seus produtos de transformação da fase aquosa 
dos efluentes para o lodo. Conclusão: O teste com V. fischeri é uma ferramenta adequada 
para acompanhar a eficiência de sistemas de tratamento de efluentes de indústrias 
farmacêuticas na redução de toxicidade. Embora o processo de tratamento de efluentes 
tenha apresentado uma redução significativa da toxicidade do ET, a disposição final do 
lodo gerado deve ser realizada adequadamente para não impactar solos e corpos d’água. 
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Introdução: As tiazolidinodionas (TZDs) atuam ativando os receptores do núcleo celular PPAR-γ 
(peroxisome proliferator activated receptor) que regulam a expressão de genes que afetam o 
metabolismo glicídico e lipídico, reduzindo a resistência periférica à insulina. Além de reduzirem a 
glicemia, possuem efeitos sobre a pressão arterial, colesterol, triglicérides, riscos cardiovasculares 
decorrentes da DM2 além de efeito anti-inflamatório. Tendo em vista selecionar TZDs promissoras 
em relação à atividade anti-aterosclerose, o Laboratório de Planejamento e Síntese de Fármacos 
da Universidade Federal de Pernambuco selecionou a Lyso-7, um derivado tiazolidino-2,4-diona 
(5-(5-bromo-1H-indol-3-metieleno)-3-(4-cloro-benzil)-tiazolidina-2,4-diona) como uma das 
moléculas com melhores resultados de atividade. Porém, os primeiros representantes desta 
classe de fármacos, troglitazona e rosiglitazona, apresentam alta toxicidade hepática e cardíaca 
respectivamente, e foram retirados do mercado. A pioglitazona, ainda sob a vigilância, permanece 
no mercado, onde ainda observa-se o risco/benefício de sua utilização na terapêutica.  
Objetivo: Avaliar a toxicidade preliminar hepática, renal, cardíaca e metabólica da exposição oral 
por 28 dias à nova molécula lyso-07 (18mg/kg) em ratos Wistar machos através dos marcadores 
bioquímicos ALT, AST, creatinina, uréia, CK, CKMB, colesterol e glicose. 
Materiais e Métodos: Os animais foram divididos em grupo controle (n=5), que recebeu 1 mL de 
veículo (suspensão aquosa de carboximetilcelulose 2%) via oral; e grupo teste (n=5), que recebeu 
lyso-07 (18 mg/kg, em suspensão aquosa de carboximetilcelulose 2%) via oral, ambos por 28 
dias. Foram coletadas amostras nos dias 0, 7, 14 e 28 para a determinação dos biomarcadores. 
Os parâmetros bioquímicos foram determinados por kits de ensaio LABTEST. Os procedimentos 
aos quais os animais foram submetidos tiveram aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais 
(protocolo CEUA/FCF/CAr nº 15/2012). Resultados e Discussão: Não foi observada variação 
estatística significativa para nenhum dos parâmetros avaliados no regime eleito. Porém, os níveis 
de CKMB de ambos os grupos superaram o limite superior de normalidade para esta espécie de 
animais (505 ± 86,38) Conclusão: A lyso-07 não demonstrou toxicidade renal, hepática ou 
metabólica no regime e período testado, porém a cardiotoxicidade não pôde ser descartada como 
um efeito do fármaco para o regime e períodos avaliados. 
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Introdução: O guaraná (Paullinia cupana var. sorbilis) é uma espécie nativa da floresta 
amazônica brasileira e é conhecido pelas suas propriedades antioxidantes, que são devidas 
principalmente à alta concentração de taninos, representada pelo conteúdo elevado de catecol e 
de polifenóis em sua composição. Existem estudos indicando proteção genômica e redução de 
proliferação e implantação de metástases a partir de administração in vivo de guaraná. O controle 
da renovação celular no interior da camada epitelial depende de um equilíbrio dinâmico entre os 
mecanismos de proliferação celular e apoptose, levando à manutenção da homeostase e bom 
funcionamento do organismo. O desbalanço entre esses processos pode resultar em atividade 
inflamatória, bem como perda da capacidade apoptótica e descontrole proliferativo, o que conduz 
ao desenvolvimento tumoral. Estudos in vitro mostraram que extratos de Paullinia cupana têm 
atividade antitumoral em células de melanoma e no câncer hepático. Porém, pouco se sabe sobre 
a ação dessa planta sobre outras neoplasias, como é o caso do câncer de bexiga. 
Objetivo: Avaliar o efeito agudo do extrato hidroalcoólico de Paullinia Cupana (guaraná) em 
células de linhagem de câncer de bexiga. 
Materiais e Métodos: As células de linhagem T24 são células de câncer de bexiga adquiridas no 
Banco de Células do Rio de Janeiro, as quais foram tratadas com diferentes concentrações de 
extrato hidroalcoólico de guaraná por 24 horas em estufa de CO2 a 37°C. As concentrações de 
extrato utilizadas nos tratamentos foram de 3,8; 4,5; 6,0; 10,0; 30,0; 100,0; 300,0 e 1000,0 µg/mL. 
Após o período de incubação, essas células foram avaliadas quanto à taxa de proliferação celular 
através do teste de viabilidade celular MTT. Além disso, foi determinada a ação do metabolismo 
oxidativo pela análise de produção de espécies reativas de oxigênio através do Ensaio da 
Diclorofluoreceína Diacetato. 
Resultados e Discussão: Pela análise de viabilidade celular verificou-se que o guaraná 
apresentou atividade anticarcinogênica, sendo a concentração de 100 µg/mL a que mostrou maior 
índice de apoptose, e pró-carcinogênica em altas concentrações (1000 µg/mL), devido a sua 
atividade pró-oxidante nessas concentrações. Quanto à ação do metabolismo oxidativo, verificou-
se que ocorreu um aumento na concentração de ROS dose-dependente do guaraná. 
Conclusão: A partir dos resultados obtidos, pode-se inferir que o guaraná tem relevante efeito 
sobre as células de câncer de bexiga, sendo que a concentração de 100 µg/mL mostrou-se a mais 
efetiva, promovendo a apoptose dessas células. Também verificou-se um aumento dose-
dependente na produção de espécies reativas de oxigênio. 
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Introdução: Um número consistente de estudos sugere que a oxidação da LDL está relacionada 
à patogênese da aterosclerose via aumento da disfunção endotelial e inflamação. Deste modo, a 
ingestão de alimentos ricos em compostos que minimizem a oxidação do LDL é relevante. 
Entretanto, as propriedades na modulação dos níveis de LDL oxidado de muitos frutos ainda não 
foram elucidadas. Este é o caso do cubiu (Solanum sessiliflorum), uma fruta nativa da Amazônia. 
Além de seu uso como alimento, o cubiu também é utilizado com fins medicinais pelas populações 
tradicionais da Amazônia. As propriedades farmacológicas do cubiu podem estar relacionadas à 
presença de flavonoides, ácidos fenólicos e taninos em sua composição. Compostos estes já 
conhecidos pela sua atividade antioxidante. 
Objetivo: Avaliar o efeito protetor in vitro do extrato hidroalcoólico de S. sessiliflorum (cubiu) sobre 
a oxidação da LDL humana. 
Materiais e Métodos: Para o ensaio, foram obtidos dois extratos hidroalcoólicos de cubiu, um 
contendo semente/polpa e outro contendo casca. LDL (50μg de proteína/mL) foi incubada em 
tampão PBS 10mM (pH 7,4) com CuSO4 5μM para iniciar o processo de oxidação a 37°C. Para 
avaliar a oxidação, foi monitorada a formação de dienos conjugados em espectrofotômetro 
(=234nm). Foram adicionadas à amostra diferentes concentrações de extrato de cubiu (3, 10, 30 
e 100 µg/mL) com o acompanhamento da cinética da reação de formação dos dienos. 
Resultados e Discussão: A fase lag da oxidação, que indica o tempo que antecede a rápida 
oxidação lipídica, aumentou significativamente a partir da adição do extrato, sendo os valores 
(minutos  SD) 91,4 ± 12,8; 121,04 ± 24,7; 170,97 ±15,6 e >180 respectivamente para CuSO4 e 
para as concentrações de 3, 10 e 30 µg/mL da semente/polpa. Para a casca os valores foram 
146,65 ± 8,9 para a concentração de 3 µg/mL e >180 min para as demais concentrações. A 
máxima formação de dienos conjugados foi significativamente reduzida quando a LDL foi 
incubada com o extrato, sendo os valores (minutos  SD) 0,519 ± 0,068; 0,216 ± 0,079; 0,082 ± 
0,035; 0,032 ± 0,031 e 0,040 ± 0,031 respectivamente para CuSO4 e para as concentrações de 3, 
10, 30 e 100 µg/mL da semente/polpa e 0,104 ± 0,086; 0,03 ± 0,040; 0,013 ± 0,021 e 0,038 ± 
0,044 respectivamente para as concentrações de 3, 10, 30 e 100 µg/mL da casca. 
Conclusão: A partir dos resultados obtidos, concluímos que o extrato hidroalcoólico da 
semente/polpa e da casca de cubiu tem um grande potencial em prevenir a oxidação da LDL 
mediada pelo CuSO4, evidenciado pelo aumento da fase lag e pela diminuição da formação 
máxima de dienos conjugados na LDL. 
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INTRODUÇÃO: A intoxicação é um processo desencadeado por substâncias químicas endógenas 
ou exógenas, caracterizado por desequilíbrio fisiológico, em consequência das alterações 
bioquímicas no organismo, evidenciado por sinais e sintomas ou mediante exames clínicos e/ou 
laboratoriais. De acordo com dados fornecidos pelo Sistema Nacional de Informações Tóxico-
Farmacológicas (SINITOX) da Fiocruz (2010), mais de 100 mil casos de intoxicação humana e 
quase 500 óbitos são registrados pelos Centros de Informação e Assistência Toxicológica em todo 
país, sendo os medicamentos os principais agentes.  
OBJETIVO: Avaliar e comparar as intoxicações por medicamentos, na população do estado da 
Paraíba, notificadas no Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX) do Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HULW) com os dados notificados pelo Sistema Nacional de Vigilância em 
Saúde no Estado da Paraíba. SINAN/SES-PB  
MATERIAIS E MÉTODO: Este estudo foi realizado pelo grupo de acadêmicos e professores do 
curso de Farmácia da Universidade Federal da Paraíba. Trata-se de uma pesquisa de natureza 
retrospectiva e quantitativa, com procedimentos bibliográficos, de campo e objetivos exploratórios. 
O cenário da pesquisa foi a população do Estado da Paraíba, onde a coleta de dados foi realizada 
no ano de 2012. Os dados coletados foram fornecidos pelo CEATOX/HULW e pelo SINAN/SES-
PB. A análise dos dados foi realizada com ajuda do IBM SPSS Statistics 21. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados alcançados na pesquisa apontaram para o registro 
de 509 notificações envolvendo medicamentos totalizando 1404 registros no ano 2012 (no Estado 
da Paraíba), o que correspondeu a um percentual de 36,76%. Destes, 49 registros feitos pelo 
CEATOX/HULW e 460 pelo SINAN/SES-PB, observando-se, nesses locais, um percentual de 
9,63% e 90,37% das notificações de intoxicação por medicamentos, respectivamente. As 
intoxicações são um problema muito comum que acomete muitas pessoas diariamente, e os 
resultados obtidos nesta pesquisa estão dentro da realidade do Brasil, apesar dos números 
reduzidos se comparados ao cenário nacional, é válido considerar a morbidade e mortalidade dos 
casos, trazendo prejuízos para a sociedade em geral.  
CONCLUSÃO: As intoxicações medicamentosas figuram como um problema muito comum no 
Brasil. A presente pesquisa chama atenção para a subnotificação dos agravos com 
medicamentos. Sendo assim, as normas da prevenção por intoxicações medicamentosas 
transitam pela responsabilidade na utilização dos mesmos, e observa-se a necessidade de 
campanhas educativas junto à sociedade, por parte dos profissionais de saúde, com o intuito de 
ampliar o conhecimento e cuidado da população em relação aos danos que os medicamentos 
podem desencadear. 
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Introdução: Óleos essenciais são produtos naturais formados por diversos constituintes químicos, 
principalmente os monoterpenos, sendo alguns desses já estudados quanto à atividade no 
Sistema Nervoso Central (SNC). O (-)- mirtenol (MIRT) é um monoterpeno encontrado em óleos 
essenciais de algumas plantas aromáticas. A toxicidade aguda (dose única) compreende uma 
etapa que antecede os ensaios farmacológicos, sendo desenvolvido com o objetivo de obter 
dados preliminares sobre as propriedades tóxicas de uma substância e seus efeitos adversos num 
organismo submetido a tratamento de curta duração. A triagem farmacológica comportamental 
representa um passo primordial para o estabelecimento do perfil de ação de uma substância no 
SNC e posterior direcionamento do estudo farmacológico, com a utilização de testes que levem à 
caracterização de um efeito específico. 
Objetivo: Devido à semelhança químico-estrutural com outros monoterpenos que possuem 
atividade psicofarmacológica, o presente trabalho investigou a dose letal mediana (DL50) e os 
possíveis efeitos comportamentais decorrentes do tratamento com MIRT em camundongos. 
Materiais e Métodos: Grupos de camundongos de ambos os sexos (n=10, sendo 05 machos e 
05 fêmeas nulíparas e não-grávidas), foram tratados, por via i.p. com doses crescentes de MIRT: 
50, 100, 200, 300, 400, 500 e 1000 mg/kg. Para determinar a toxicidade aguda do MIRT, os 
animais receberam a substância em estudo e foram observados por um período de 14 dias após o 
tratamento, contabilizando o número de mortes em cada dose. Na avaliação da atividade sobre o 
SNC, os grupos de animais foram observados durante um período de 4h para registro dos 
parâmetros comportamentais. As anotações foram feitas aos 30; 60; 120; 180 e 240 min, após os 
respectivos tratamentos, seguindo-se um protocolo experimental padrão de avaliação. O trabalho 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animais (CEPA) da UFPB sob a certidão de 
número 0104/10. 
Resultados e Discussão: Durante os 14 dias de observação, não houve mortalidade nos animais 
tratados com MIRT nas doses de 50, 100 e 200 mg/kg, no entanto as doses de 300, 400, 500 e 
1000 mg/kg apresentaram mortalidade, respectivamente, de: 50%, 87,5%, 87,5% e 100%. A partir 
dos resultados, calculou-se a DL50 e o valor obtido foi de 296 mg/kg, com um intervalo de 
confiança entre 270,6 e 323,8 mg/kg. Observou-se, 45 min após a administração do MIRT, a 
presença de analgesia em todas as doses testadas, este efeito observado perdurou durante as 4 
h de observação. Durante o período de observação, registrou-se as seguintes alterações 
comportamentais após os tratamentos: resposta ao toque diminuída, sedação, ambulação 
diminuída, perda do reflexo de endireitamento, redução dos reflexos auricular e corneal. 
Conclusão: O mirtenol apresentou baixa toxicidade aguda e promoveu alterações 
comportamentais semelhantes às de drogas depressoras do SNC. 
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Introdução: Os metais pesados estão presentes em resíduos antropogênicos, são bioacumulantes 
podem gerar, conforme a natureza da exposição, alterações funcionais celulares. Considerando-
se que um dos veículos que fazem a interface entre o ambiente e as populações é a água, não é 
difícil imaginar o risco potencial à saúde dos indivíduos expostos a corpos d’água não tratados 
adequadamente. Objetivo: Avaliar o efeito genotóxico do manganês (Mn) presente em amostras 
de água de 5 áreas do Rio Uruguai, no município de Uruguaiana (RS), em células leucocitárias 
humanas. Materiais e Métodos: A genotoxicidade foi avaliada utilizando o teste de dano oxidativo 
de DNA, cometa alcalino, segundo Montagner et al. (2010) em suspensão leucocitária humana 
(SCLH) (104 células/mm3 em tampão PBS, pH 7,4) ajustada a partir de sangue venoso coletado 
de voluntários adultos e expostas por 1 h a diferentes tratamentos. Para o controle negativo foi 
utilizado SCLH; para o controle positivo, SCLH e H2O2 4 mM; para os testes, SCLH e diferentes 
concentrações de Mn, determinadas por espectroscopia de absorção atômica (164,2 μg/L, 400 
μg/L, 1000 μg/L, 1796,8 μg/L e 2390 μg/L). A análise, em triplicata, contabilizou 100 células por 
lâmina, classificando-as em níveis de dano de 0 (nenhum dano) a 4 (dano máximo). A partir da 
média obtida para cada tratamento se obteve o índice de dano (a partir do dano zero -100 células 
x 0, a dano quatro -100 x 4). Os dados foram tratados através da ANOVA de uma via, completada 
pelo teste de Bonferroni, com p < 0,05. Resultados e Discussão: Os resultados obtidos 
demonstraram índices expressivos de fragmentação do DNA leucocitário, com valores de índice 
de dano (121,62 ± 8,79 a 132,3 ± 9,83) para as concentrações de Mn testadas, quando 
comparado com o controle negativo (9,65 ± 0,75), embora tenham demonstrado índices menores 
que o encontrado para o controle positivo (298,31 ± 19,44). Segundo o Conselho Nacional do 
Meio Ambiente - CONAMA, os níveis de Mn para água do tipo II, avaliada neste trabalho, é de 100 
μg/L. O nível de Mn nas amostras de água analisadas demonstra haver poluição dessa matriz, 
além de apresentar genotoxicidade significativa a leucócitos humanos. Há de se considerar que os 
impactos de curto prazo induzidos por altos níveis de contaminação por mentais, no caso Mn, 
podem mascarar a presença dos impactos a longo prazo. Além disso, fica evidente a necessidade 
de estratégias de manejos de resíduos, de forma a preservar as águas da Bacia do Rio Uruguai e, 
por conseguinte, a saúde da população, o meio ambiente e a economia regional. Conclusão: Os 
resultados indicam um efeito genotóxico em leucócitos humanos por Mn presente nas amostras 
de água analisadas. 
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Introdução: O glifosato (N-fosfonometilglicina) é um herbicida pós-emergente mundialmente 
utilizado. Paralelamente ao seu crescimento comercial, há um aumento proporcional de casos de 
intoxicações acidentais, ocupacionais e intencionais. Apesar de ser um agroquímico classificado 
como pouco tóxico (classe I), ainda existem lacunas a serem respondidas, principalmente ao que 
relaciona tempo e intensidade de exposição.  
Objetivo: Este estudo teve por objetivo avaliar o efeito ansiogênico em ratos após exposição 
subaguda ao glifosato.  
Materiais e Métodos: Foram utilizados Rattus norvegicus Wistar machos com 160±20 g, divididos 
em 3 grupos (n=10 por grupo), acomodados em n=2 por gaiola, e submetidos a um período de 
tratamento de 21 dias: Grupo Controle (C), recebeu oralmente 0,2 mL de solução fisiológica; 
Grupo Glifosato I (G1), recebeu oralmente 0,2 mL de glifosato 0,5g/Kg de peso corporal; Grupo 
Glifosato II (G2), recebeu oralmente 0,2 mL de glifosato 1g/Kg de peso corporal. A avaliação do 
efeito ansiogênico do glifosato foi realizada através do uso de labirinto em cruz elevado, onde, 
durante 5 min., os animais, de forma individual, percorreram o labirinto, e o tempo gasto nas áreas 
dos braços abertos e fechados do aparato foi computado. Os resultados obtidos foram tratados 
por ANOVA de uma via e complementados pelo teste de Tukey, aceitando p< 0,01. O projeto 
recebeu aprovação do CEP Unochapecó sob nº 170/08.  
Resultados e Discussão: O labirinto elevado em cruz é um teste baseado em respostas naturais 
dos animais, amplamente utilizado para investigar as bases psicológicas e neuroquímicas da 
ansiedade.  Os resultados obtidos a partir das doses de glifosato testadas demonstraram haver 
uma diminuição significativa do tempo gasto nas áreas de braços abertos (C=71,50±7,24 SEM; 
G1=28±6,99 SEM; G2=11,25±4,8 SEM) e, por consequência, um tempo maior de permanência 
em braços fechados (C=221±10,47 SEM; G1=272±6,99 SEM; G2=288±4,8 SEM), quando 
comparadas ao controle. Estes dados sugerem um padrão de comportamento ansioso. De fato, a 
glicina é um coagonista da transmissão sináptica excitatória mediada por glutamato em receptores 
N-metil-D-aspartato. Adicionalmente, em humanos, defeitos em receptores de glicina (α1β- GlyR) 
induzem ao aparecimento de comportamentos ansiosos, provenientes da “doença do sobressalto”. 
Apesar de haver necessidade de estudos complementares, é possível sugerir que as formulações 
de glifosato, por conterem molécula de glicina possam cooperar para alteração do comportamento 
neuroquímico, induzindo quadros característicos a esta condição.   
Conclusão: Este estudo demonstrou que a N-fosfonometilglicina é capaz de induzir alteração 
significativa no comportamento animal, aqui traduzida pela indução de atividade ansiogênica.  
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Introdução: Características do lodo de esgoto (LE), como presença de macronutrientes, 
micronutrientes e matéria orgânica, remetem à sua utilização na agricultura. No entanto, essa 
atividade pode exercer uma influência negativa se no lodo contiver patógenos, metais pesados e 
compostos orgânicos. O teste de fitotoxicidade aguda com Lactuca sativa pode avaliar o efeito 
tóxico agudo do lodo a partir da observação do processo de germinação das sementes e no 
desenvolvimento das raízes das plântulas nos primeiros dias de alongamento. 
Objetivo: Avaliar a fitotoxicidade de lodos coletados em diferentes Estações de Tratamento de 
Esgoto (ETEs), utilizando sementes de Lactuca sativa e compara-las aos valores de estabilidade 
do lodo e Carbono Orgânico Total (COT). 
Materiais e Métodos: Foram realizadas amostragens de lodos em 3 diferentes ETEs localizadas 
no interior do Estado de São Paulo. As amostras de lodo foram secas, moídas, solubilizadas numa 
proporção 1:4 (amostra: água altamente purificada) e colocadas em agitador mecânico por 
tombamento (Tumbler) a 30 rpm durante 22 ± 2 horas. Os extratos foram centrifugados por 10 
minutos a 3500 rpm e a fase líquida foi filtrada em membrana de microfibra de vidro e de acetato 
de celulose. As amostras foram submetidas ao teste de fitotoxicidade com Lactuca sativa, 
determinando-se o alongamento relativo das raízes. Teste de estabilização e COT seguiram as 
metodologias de [1] e [2] respectivamente. 
Resultados e Discussão: A CI50 (Concentração Inibitória 50%) do alongamento de raízes das 
amostras 1,2 e 3 deram respectivamente 19,6%, 26,3% e 66,0%. Os resultados de estabilização 
do lodo, que se dá a partir da razão de sólidos voláteis sobre sólidos totais (SV/ST) das amostras 
1, 2 e 3, foram respectivamente 2,5; 2,9 e 0,9. Os resultados de COT foram 335mg L-1, 352mg L-1 
e 112mg L-1. Como podem ser observados, os valores de COT se comportaram de acordo com a 
estabilização, sendo que, quanto melhor estabilizado, menor é a fitotoxicidade do lodo. 
Conclusão: Observou-se que quanto mais estável o lodo, mais mineralizado ele está, isso é, 
quanto menor o valor de SV/ST melhor degradado está a matéria orgânica. Esse comportamento 
segue também para os resultados do CI50, mostrando que o pós-tratamento do lodo para acelerar 
sua estabilização é necessário principalmente se a disposição final do lodo for à agricultura. 
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Introdução: A utilização do lodo na agricultura deve considerar os aspectos sanitários e seu 
potencial de toxicidade, sendo importante monitorar se não haverá problemas ambientais. O 
Índice de Perigo de Lodo de Esgoto (IPLE) expressa a periculosidade do lodo quanto aos seus 
efeitos aos organismos aquáticos e ao solo e desenvolvimento de planta, utilizando testes 
ecotoxicológicos de baixo custo e curta duração.1 Esse índice pareceu ser um bom indicador 
preliminar para as amostras de lodo de esgoto, sugerindo a tomada de decisão precoce de seu 
uso agrícola e como ferramenta para o acompanhamento e gestão da qualidade do lodo. 
Objetivo: Caracterizar a toxicidade de amostras de lodos de esgoto, provenientes de diferentes 
estações de tratamento de esgotos (ETE), calculando o Índice de Perigo de Lodo de Esgoto e 
comparando aos resultados de estabilização e metais pesados previstos no CONAMA nº 
375/2006. 
Materiais e Métodos: Foram realizadas amostragens de lodos em 3 diferentes ETEs localizadas 
no interior do Estado de São Paulo. As amostras de lodo foram secas, moídas, solubilizadas numa 
proporção 1:4 (amostra: água altamente purificada), centrifugados e filtrados em membrana de 
microfibra de vidro e de acetato de celulose. As amostras foram submetidas ao teste de 
fitotoxicidade com Lactuca sativa L.(alface), toxicidade aguda de Daphnia similis (Claus, 1879) 
(Crustacea, Cladocera) e Vibrio fischeri (Beijerinck, 1889) (bactéria). A partir dos resultados de 
Concentração efetiva à 50% (CE50) de cada ensaio foi calculada o IPLE proposto por [2]. 
Resultados e Discussão: De acordo com [2], as amostras com IPLE ≥ 2 resultaram uma maior 
frequência de não conformidade quando comparados aos parâmetros recomendados pelo [3], 
enquanto os IPLE < 2 atenderam os limites preconizados tendo uma maior possibilidade dessa 
amostra ser aplicada na agricultura. Os resultados de metais pesados apresentaram inferior ao 
limite dado pelo [3], apenas a estabilização do lodo, que se dá a partir da razão de sólidos voláteis 
sobre sólidos totais (SV/ST), apresentou valores acima de 0,7 proposto pela mesma resolução. Os 
resultados da estabilização dos lodos 1, 2 e 3, foram 2,5; 2,9 e 0,9, e os valores de IPLE foram 
2,5; 3,3 e 1,0 respectivamente. 
Conclusão: A amostra 3 é a que apresentou menor valor de IPLE e melhor estabilização, 
portanto pode ser concluído que, a estabilidade do lodo é uma característica relevante e que pode 
influenciar na toxicidade dos três organismos testados, e consequentemente, ao valor de IPLE. 
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Introdução: A substituição do óleo diesel por biodiesel ou misturas deste com o diesel é a 
alternativa mais focada, atualmente, para reduzir os níveis de emissão de poluentes gasosos e de 
particulados. Dentre os álcoois empregados na transesterificação de óleos e gorduras, os mais 
utilizados são metanol e etanol. O metanol é geralmente empregado na produção do biodiesel 
devido à simplicidade do processo, e menor custo, porém tem alta toxicidade, é sintetizado de 
fontes não renováveis. Já o etanol possui baixa toxicidade, é produzido a partir de fontes 
renováveis, e o Brasil é o maior produtor mundial desse álcool. Apesar do biodiesel etílico ter um 
processo de custo de produção mais elevado que o metílico, a substituição desse pelo etílico, em 
termos ambientais e de independência econômica do petróleo, é de alta relevância, visto que 
grandes ganhos ocorreriam com o uso do biodiesel etílico.  
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo estudar misturas dos biodieseis metílico e etílico nas 
proporções de 25, 50 e 75% (v/v), bem como os biodieseis puros. Futuramente, a melhor mistura 
biodiesel metílico/etílico obtida será utilizada para estudos em blendas com o diesel, a fim de 
verificar a possibilidade de substituição do biodiesel metílico.  
Materiais e métodos: Os biodieseis foram produzidos pelo método TDSP, processo de 
transesterificação de duas etapas (catálise básica e catálise ácida). Os catalisadores empregados 
foram KOH e H2SO4. Após o término da transesterificação, submeteu-se o produto a evaporação 
para remover o álcool residual. Separou-se o glicerol dos ésteres, lavando-se esses com água, e 
adicionou-se Na2SO4 para a secagem do biodiesel. Para a obtenção do rendimento e dos graus 
de conversão da reação, os biodieseis foram caracterizados utilizando a técnica de ¹HRMN. As 
análises físico-químicas para atestar a qualidade dos biodieseis e das misturas foram: aspecto, 
massa específica a 20°C, viscosidade cinemática a 40°C, teor de água, ponto de fulgor, teor de 
enxofre total, sódio + potássio, cálcio + magnésio, ponto de entupimento de filtro a frio, índice de 
acidez, etanol, metanol, estabilidade à oxidação a 110°C e índice de iodo.  
Resultados e discussão: Os biodieseis foram produzidos em várias etapas, e obteve-se uma 
média de grau de conversão de 99,22% para o biodiesel metílico, e de 99,11% para o biodiesel 
etílico. Os biodieseis e as misturas estavam de acordo com a Resolução ANP n° 14 (biodiesel) da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com exceção dos resultados 
obtidos nas análises de teor de água e índice de acidez.  
Conclusão: Os biodieseis e as misturas estavam de acordo com as especificações da ANP. 
Alternativas para obter-se uma melhora nos resultados estão sendo estudadas e novos testes 
serão realizados. 
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Introdução: acidentes crotálicos e escorpiônicos são frequentes e potencialmente graves. As 
diferenças na abordagem e no manejo entre os dois tipos de acidentes são considerados fatores 
determinantes nas suas evoluções e prognósticos. 
Objetivo: relatar um caso clínico com ênfase nos aspectos clínicos e laboratoriais para a 
diferenciação de acidentes crotálico e escorpiônico. 
Relato do caso: criança do sexo masculino, 6 anos, recebeu primeiro atendimento em hospital 
local seis horas após ser picado por um animal não identificado enquanto pescava. Apresentava-
se torporoso, com colúria e um ponto de inoculação aparente e sinais flogísticos na panturrilha 
esquerda. Por orientação do CIT, iniciou-se terapia com soro anticrotálico. Em função da piora 
clínica, foi transferido para o HU-Londrina, com torpor e hipotonia muscular. Entre as alterações 
laboratoriais destacavam-se colúria, hematúria, elevação de CPK, LDH, AST e ALT. Segundo 
familiares, a criança descreveu o animal agressor como escorpião. Por esta razão, a equipe 
médica conduziu o caso como acidente escorpiônico, sendo administradas 8 ampolas de soro 
específico. A criança evoluiu com piora progressiva, internada em UTI e sob ventilação mecânica. 
Considerando o contínuo aumento nos valores dos parâmetros bioquímicos e a ausência de 
comprometimento cardiopulmonar, o CIT orientou a administração de 20 ampolas de soro 
anticrotálico. O paciente permaneceu internado por oito dias, recebendo alta hospitalar após 
melhora clínica e normalização dos exames laboratoriais. 
Discussão: lesão de tecidos musculares e colúria, presentes em ambos os acidentes, podem 
gerar dúvidas no diagnóstico e, consequentemente, no manejo clínico de acidentes crotálicos e 
escorpiônicos. Apesar de existirem semelhanças entre os achados laboratoriais nestes acidentes, 
a evolução do quadro permite diferenciá-los, mesmo na ausência da identificação do animal. Nos 
acidentes escorpiônicos, há presença de dor intensa e manifestações gastrointestinais precoces 
nos casos leves e moderados, com rápida progressão para comprometimento cardiorrespiratório 
nos casos graves. Em contrapartida, os acidentes crotálicos cursam com discreto quadro local, 
com prevalência de miotoxicidade, sendo raro e tardio o comprometimento respiratório, decorrente 
da ação neurotóxica do veneno. 
Conclusão: o estabelecimento do diagnóstico e o início da administração de soroterapia 
específica, o mais precocemente possível, são essenciais nos casos de envenenamento por 
animais peçonhentos, sendo os Centros de Informação e Assistência Toxicológica serviços 
fundamentais. 
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Introdução: Planta medicinal é uma planta silvestre ou cultivada, utilizada tradicionalmente como 
remédio na terapia a diferentes enfermidades, as quais simbolizaram, durante séculos, a exclusiva 
fonte de agentes terapêuticos para o homem. Luffa operculata é nativa das Américas Central e do 
Sul sendo empregada no tratamento de laringites, febre, doenças herpéticas, ascite, doenças 
oculares, sífilis, icterícia e tínea. Acredita-se ainda que a mesma possua propriedades diurética, 
emética, mucolítica, sudorífica, vermífuga e expectorante.  
Objetivo: A proposta deste trabalho é determinar a genotoxicidade do extrato aquoso de L. 
operculata sobre células mononucleares de sangue periférico in vitro, a nível cromossômico, 
avaliando a influência do extrato sobre o ciclo celular e a presença ou ausência de instabilidades 
cromossômicas.  
Materiais e Métodos: Foram utilizadas sete diferentes concentrações de extrato: 1000, 500, 100 
50, 10, 5 e 1μg/mL, as quais foram distribuídas em meio de cultura RPMI 1640, específico para 
células mononucleares de sangue periférico, suplementado com soro fetal bovino. Como controle 
negativo foi usado somente meio de cultura, e como controle positivo (controle de dano), foi 
adicionado peróxido de hidrogênio 100mM. Após 72 horas de incubação em estufa de CO2 5% a 
37°C foi realizada a técnica de cariótipo seguida de análise cromossômica.  
Resultados e Discussão: No controle negativo foram observadas 150 metáfases com ausência 
de danos. No controle positivo, foram observadas 60 metáfases com danos cromossômicos, e 
ausência de metáfases íntegras. Nas concentrações de 1000, 500, 100 e 50μg/mL não foram 
observadas metáfases, demonstrando o alto potencial genotóxico quando comparado ao controle 
positivo. As concentrações de 10 e 5μg/mL apresentaram poucas quebras cromossômicas e 
algumas alterações metanucleares do tipo cariorrexe. Na concentração de 1μg/mL não foi mais 
observada quebras cromossômicas, demonstrando ausência de genotoxicidade. O índice mitótico 
foi aumentando à medida que a concentração era reduzida. O alto potencial genotóxico do extrato 
aquoso deve-se possivelmente as cucurbitacinas, compostos majoritários presentes no extrato de 
L. operculata, as quais apresentam toxicidade comprovada, onde a dose tóxica para humanos 
corresponde a 75mg/kg.  
Conclusão: Podemos concluir que a concentração de 1μg/mL não causou danos cromossômicos 
e não alterou o ciclo celular das células expostas ao extrato na concentração acima testada. 
Testes in vitro serão realizados com os compostos majoritários a fim de determinar a 
genotoxicidade dos mesmos sobre linfócitos humanos. 
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Introdução: Distúrbios hepáticos são bastante frequentes no mundo e estão relacionados ao 
estilo de vida: hábitos alimentares, poluição ambiental, exposições ocupacionais e ao uso abusivo 
de medicamentos, podendo-se somar a esses fatores a escassez, no mercado, de produtos 
hepatoprotetores1.  O vegetal Apeiba tibourbou pertencente à família Tiliaceae possui folhas ricas 
em compostos considerados antioxidantes, como flavonóides, taninos e principalmente ácido 
rosmarínico, um metabólito secundário com atividade anti-inflamatória, adstringente, antioxidante, 
dentre outras2.  
Objetivo: Identificar o potencial do extrato aquoso das folhas de A. tibourbou (EAT) na proteção 
do fígado contra as agressões produzidas pelo CCl4, em camundongos.  
Metodologia: Folhas coletadas no Instituto do Trópico Subúmido da PUC-GO; extrato seco 
padronizado com 6,5% de ácido rosmarínico preparado por spray dryer; animais divididos em 
grupos controle positivo, negativo e grupos tratados com EAT nas doses de 25, 50, 100, 200 e 
400 mg.kg-1; dano hepático induzido por CCl4, via  intraperitoneal, 1 h após tratamento com EAT; o 
oitavo grupo recebeu AR puro (18 mg.kg-1), sendo todos tratados  por 7 dias. Concentrações de 
ALT, AST, ALP e GGT foram dosadas no plasma. Malondialdeido (MDA) foi dosado no fígado e 
no plasma.    
Resultados e Discussão: As três maiores doses não foram capazes de proteger o fígado contra 
as lesões provocadas pelo CCl4 , sendo que as duas maiores doses aumentaram em até 251,61% 
os níveis de ALT, quando comparado ao controle negativo, levando a suspeitar que doses altas de 
EAT sejam indutoras de toxicidade hepática, se administradas diariamente, haja vista que o fígado 
pode sofrer agressões de forma dose-dependente, aumentando as concentrações das enzimas 
AST e ALT de acordo com as doses mais altas do indutor. Tal constatação foi confirmada pela 
análise histopatológica, quando se observou a presença de alterações no fígado, identificadas por 
infiltrado inflamatório, degeneração hidrópica moderada, esteatose e área de necrose3. No 
entanto, a dose de 50 mg.kg1, reduziu em 31,50% a AST e a dose de 25 mg.kg-1 reduziu em 
57,18% a GGT comparado ao controle positivo (p< 0,05).  A dose de 50 mg.kg-1 do EAT e o AR 
reduziram em 27,45% e 63,61%, respectivamente, a concentração de MDA no fígado e,  no 
plasma, houve redução de MDA em todos os grupos tratados com EAT e AR.  
Conclusão: O EAT padronizado com 6,5% de AR possui efeito hepatoprotetor somente em 
baixas doses, tanto este, quanto o AR puro, demonstraram atividade antioxidante in vivo, quando 
administrados por via peroral.  
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Introdução: o abuso de cocaína é um problema de saúde pública global, e está 
associado a problemas de ordem física, psiquiátrica e social. Seu uso é atrelado a 
condições sociais, mas pacientes dependentes são encontrados em todas as classes. 
A cocaína é um alcaloide estimulante do sistema nervoso central que atua inibindo a 
recaptação de catecolaminas, o que produz efeitos alucinógenos e importante 
toxicidade a tecido miocárdico. 
Objetivo: relatar caso de óbito após uso de cocaína e as complicações cardíacas e 
respiratórias decorrentes da intoxicação. 
Caso: homem, 39 anos, fisioterapeuta, usuário crônico de cocaína e álcool, foi 
encontrado rebaixado e convulsionando em sua residência, sendo transferido pelo 
SAMU à unidade hospitalar. Na admissão, paciente estava sedado (Glasgow 2+tubo), 
febril, hipertenso e com espasmos em tórax. O CIT foi acionado, indicando controle de 
temperatura e pressão. Durante os primeiros dias, o paciente seguiu instável 
hemodinamicamente, em MEG, com péssima perfusão periférica, equimose e 
distúrbios de coagulação (TAP/INR=2,97), rabdomiólise (CPK=189.828 U/L) e 
insuficiência renal aguda (Creatinina=12,30 mg/dL), realizando diversas sessões de 
hemodiálise. Durante evolução, paciente manteve quadro estável, sendo extubado. 
Teve piora súbita no 27º dia de internação, e foi a óbito após broncoespasmo e parada 
cardiorrespiratória. 
Discussão: os óbitos por abuso de cocaína ocorrem frequentemente devido à 
cardiotoxicidade da droga, que diminui a taxa de despolarização e amplitude do 
potencial de ação, como também reduz a velocidade de condução e aumenta o 
período refratário. Entretanto, o comprometimento pulmonar direto tem sido estudado 
nos últimos anos. Sabe-se que o uso prolongado de cocaína danifica as células 
epiteliais brônquicas, causando broncoconstrição, além de aumentar a temperatura e 
íons hidrogênio no lúmen, o que leva à hipersecreção e, por fim, ao broncoespasmo. 
Outro agravante foi a associação de álcool e cocaína que, quando utilizados juntos, 
aumentam o efeito euforizante e diminuem a paranoia e a agitação. A mistura também 
dá origem ao cocaetileno, metabólito mais cardiotóxico do que a cocaína 
isoladamente, por apresentar efeitos mais intensos e duradouros na frequência 
cardíaca, entretanto ainda faltam dados na literatura sobre sua ação no sistema 
respiratório. 
Conclusão: embora os danos mais comuns pelo uso prolongado de cocaína sejam 
cardiovasculares, vários órgãos podem ser atingidos simultaneamente, por isso há 
extrema importância na elucidação de sua complexa toxicocinética, como é o caso do 
comprometimento pulmonar. 
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Introduction: The use of Ayahuasca tea, an infusion produced by cooking two plants (Bansteriopis 
caapi and Psychotria viridiis), traditionally linked to religious rituals from Amazon indigenous 
community, causes hallucinogenic effects and psychomotor reactions. The increasing number of 
non-religious consumption of Ayahuasca in great urban centers, coupled with the lack of studies 
about their harmful effects on DNA, represents a potential public health problem. For this assay 
were used fast, accurate and reliable tests in vivo able to detect damage caused by acute 
exposure of Ayahuasca: the micronucleus test, comet assay, DNA fragmentation by flow cytometry 
and hemogram.  
Objective: The strong relationship between exposure to genotoxic agents and development of 
many adverse health effects justifies these studies to trace possible genotoxic and cytotoxic profile 
of Ayahuasca.  
Materials and Methods: Experimental design included Wistar rats divided into groups positive 
control (doxorubicin), negative control group with solvent (CG-) and groups treated (GT) with 
different doses of Ayahuasca, proportional a ritual dose. The rats were euthanized by CO2 
inhalation. Bone marrow sample of the femur and blood by cardiac puncture from each animal was 
extracted. To isolate the erythrocyte population from bone marrow, a cellulose column and 
centrifugation in Percoll gradient was used. To isolate the leukocyte population from blood, 
centrifugation was used. 
Results and discussion: The analysis of the proportion of young erythrocytes (polychromatic) per 
mature erythrocytes (normochromatic) indicated no cytotoxicity. Similar results were obtained in 
hematological analysis. Increased incidence of micronucleated polychromatic erythrocytes in the 
groups treated with tea, suggests a dose-dependent mutagenic potential on bone marrow cells of 
rats under the experimental conditions tested. In Comet Assay using leukocyte population from 
blood, the damage index of GT was greater than GC-. Despite this fact, the tea showed a low 
genotoxic potential. Flow cytometry showed too low DNA fragmentation in sample of whole bone 
marrow. 
Conclusion: Ayahuasca in acute exposure showed low genotoxicity. Trials with repeated doses 
and exposure must be conducted to verify the risk of continued use of ayahuasca. 
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Introdução: O emprego de planta medicinal para o tratamento de algumas doenças tem sido 
apoiado pela classe médica e por programas oficiais de saúde. Apesar do crescente aumento de 
pesquisas com produtos naturais, estudos nessa área revelam que apenas 15 a 17% das plantas 
foram estudadas quanto ao seu potencial medicinal. Ruta graveolens L. possui propriedade 
antimicrobiana, citotóxica, anti-inflamatória e abortiva. Objetivo: Avaliar a toxicidade subcrônica do 
óleo essencial e do extrato hidroalcoólico de Ruta graveolens L. na dose de 200mg/Kg. Materiais 
e Métodos: Foram utilizados 48 camundongos Swiss, sendo 24 machos e 24 fêmeas. Estes foram 
divididos em três grupos com 16 cada (8 fêmeas e 8 machos/grupo), o grupo CLT, onde foi 
administrado veículo; grupo EH em que foi administrado o extrato hidroalcoólico de Ruta graveolens 
L.; e o grupo OE que recebeu óleo essencial de Ruta graveolens L. Os animais dos diferentes 
grupos receberam o veículo, extrato ou óleo essencial por sonda gástrica num período de 14 dias 
consecutivos. No 15º dia de exposição, os animais foram eutanasiados com Zoletil 50® para a 
realização da laparotomia com coleta do fígado, rins e sangue para a realização das análises 
bioquímicas. Com a amostra sanguínea foi avaliada a atividade das enzimas alanina 
aminotransferase (AST) e aspartato aminotransferase (ALT) e para determinação das espécies 
reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), as amostras de fígado e rins foram obtidas 
homogeneizando os órgãos com TrisHCl. A análise estatística foi pelo teste de variância (ANOVA), 
seguido pelo teste de Duncan e o p foi considerado significativo quando <0,05. Resultados e 
discussão: O tratamento com o EH ou com o OE de Ruta graveolens L. em fêmeas não alteram a 
atividade das enzimas AST e ALT em comparação com os CTL. Nos machos, o tratamento com o 
EH aumenta a atividade da enzima ALT quando comparada ao grupo tratado com OE (58,0±04; 
48,12±18 respectivamente). Esses resultados mostraram que tanto o tratamento com EH quanto 
com o OE não induz a lesões hepáticas, entretanto, o EH induz a indícios de toxicidade hepática 
em comparação com os efeitos observados pelo OE por meio da análise da atividade ALT. Foi visto 
um aumento significativo nos níveis de TBARS no rim dos machos tratados com o OE (548,24±37) 
quando comparado ao grupo tratado com o EH (304,05±13). Entretanto, os níveis de TBARS dos 
rins (444,65±17; 409,85±11) e fígado (458,20±24; 558,39±77) das fêmeas tratadas com OE e EH 
respectivamente foram aumentados significativamente quando comparado ao grupo CLT 
(253,43±10; 281,41±92), o que representa lesão oxidativa nas membranas desses órgãos. 
Conclusão: O tratamento tanto com o EH quanto com o OE não induz a lesões hepáticas. 
Entretanto, o EH possui maior índice de toxicidade hepática. 
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Introdução: Nos últimos anos têm-se verificado retomada à valorização de práticas terapêuticas 
consideradas por muitos profissionais de saúde como populares ou não científicas, inclusive a 
lenta reincorporação das ervas medicinais como alternativa ou complemento terapêutico. Vários 
foram os fitoterápicos testados e usados no processo de cicatrização de feridas cutâneas que se 
mostraram promissoras. A arruda (Ruta graveolens L.) mostrou-se eficaz no tratamento sobre 
bactérias isoladas em feridas de cães na forma de tintura e pomada. Objetivo: Avaliar o uso de 
um creme contendo óleo essencial de Ruta graveolens L. na cicatrização de feridas em ratos, 
sobre os parâmetros morfométricos e morfológicos. Materiais e Métodos: Foram utilizados 24 
ratos machos da linhagem Wistar, com aproximadamente 90 dias de idade mantidos em caixas 
plásticas individualmente, distribuídos aleatoriamente em três grupos. Para a indução da lesão, os 
animais foram anestesiados e submetidos a uma lesão por meio de “punch” met lico dermal, no 
qual foi excisado um fragmento cutâneo de 1 cm de diâmetro. O grupo Experimental foi tratado 
com creme de arruda a 10%, o grupo Controle positivo foi tratado com Kollagenase® e o grupo 
controle negativo foi manipulado igualmente, porém sem tratamento. Transcorridos os 14 dias de 
pós-operatório, foram realizadas análises do peso corporal assim como análises morfométricas e 
morfológicas das feridas dos animais. A análise estatística dos dados foi pelo teste de distribuição 
não paramétrica de Kruskal-Wallis, seguido do teste Dunn do Bioestat 5.0 e o p foi considerado 
significativo quando <0,05. Resultados e Discussão: O peso corporal dos animais foi semelhante 
ao longo do experimento. Na análise morfométrica foi visto que a ferida do grupo experimental 
apresentou uma retração cicatricial acelerada quando comparada ao grupo controle negativo. 
Entretanto, a retração cicatricial da ferida do grupo experimental foi semelhante quando 
comparado ao grupo controle positivo, o que demonstra a eficácia do creme contendo o óleo de 
arruda no processo de maturação e remodelagem da ferida. Quanto à análise morfológica das 
lesões cutâneas foi verificado um aumento significativo no parâmetro de reepitelização para o 
grupo controle positivo, comparando-o com o grupo controle negativo. Conclusão: Este conjunto 
de resultados demonstra que o uso tópico do creme contendo óleo essencial de Ruta graveolens 
L. a 10% foi eficaz na fase final da cicatrização das feridas. 
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Introdução: O hábito de fumar é responsável pela elevação dos teores dos pigmentos 
hemoglobínicos, que alteram o transporte e/ou o aproveitamento de O2 pelas células, 
dentre esses a carboxiemoglobina (COHb) e a metemoglobina (MeHb). Na triagem de 
doadores de sangue há uma série requisitos observados visando oferecer segurança e 
proteção ao receptor e ao doador, contudo, o tabagismo, um importante  problema de 
saúde pública, não é fator de exclusão de doador.  
Objetivo: determinar a porcentagem de carboxiemoglobina e metemoglobina em 
bolsas de sangue de doadores, comparando os teores em fumantes e não fumantes, 
durante o período de estocagem dessas bolsas.  
Materiais e método: foram analisadas 49 bolsas provenientes de indivíduos fumantes 
e 12 de não-fumantes, do banco de sangue do Hospital Universitário Alzira Velano, em 
Alfenas-MG. Os percentuais de COHb e MeHb foram determinados pelos métodos 
espectrofotométricos de Beutler & West e Evelyn-Malloy modificado, respectivamente. 
Para a comparação dos grupos, foi utilizado o teste t de Student, ao nível nominal de 
5%. 
Resultados e discussão:  dentre os doadores, 53% foram do gênero feminino e 47% 
do gênero masculino. A faixa etária que prevaleceu foi de 18 a 30 anos. O valor médio 
de COHb, nas bolsas de fumantes, foi 12,2%, com o desvio padrão de 5,1%, em 
virtude da variação no tempo decorrido entre o ultimo cigarro fumado e a coleta do 
sangue. Indivíduos que fumavam cigarros do tipo envolvido em palha, sem filtro, 
apresentaram valores superiores àqueles determinados em sangue de indivíduos que 
fumavam cigarro do tipo comercial, mesmo com menor duração e frequência de 
exposição ao tabaco. Em relação aos teores determinados no 1º, 10º e 20º dia de 
estocagem da bolsa, a 4ºC, a média obtida foi 11,5%, 13,9% e 11,1%, não mostrando 
alteração significativa na porcentagem de COHb durante estocagem (p= 0,0086).O 
teor médio obtido em sangue de não-fumantes foi 3,5%,valor esse em torno de três 
vezes menor do que daquele obtido em sangue de fumantes. Em relação à 
metemoglobinemia, o teor médio determinado nas bolsas de fumantes foi 0,8% no 1º 
dia e 0,9% no 20º dia, com desvio-padrão de 1,36 e 0,5 respectivamente sendo, os 
valores obtidos em sangue de fumantes e não fumantes estatisticamente semelhantes 
(p<0,05). Os níveis reduziram a partir do 20º dia de estocagem das bolsas mantidas a 
4ºC (0,02 com variância de 0,01).  
Conclusão: os resultados obtidos no presente estudo sugerem que há necessidade 
de avaliar os níveis de carboxi e metemoglobinemia, nos bancos de sangue, uma vez 
que os níveis elevados desses pigmentos podem desencadear efeitos nocivos, 
decorrentes da variação do aproveitamento do O2, pelas células, principalmente em 
pacientes hipersusceptíveis e/ou com distúrbios cardíacos e pulmonares. 
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Introdução: Em 2013, já foram registrados mais de 210 mil casos de dengue no 
estado de Minas Gerais, com 94 casos fatais. Uma estratégia para diminuir o número 
de casos ainda é o combate ao mosquito transmissor através de inseticidas 
anticolinesterásicos. A determinação da atividade das colinesterases é considerada 
um importante bioindicador de exposição aos praguicidas anticolinesterásicos, todavia 
dependendo da fração sanguínea, em que a análise é realizada, há diferenças na 
interpretação dos resultados e no significado clínico dos achados. 
Objetivo: comparar o método de referência (Ellman & cols. modificado), o qual 
permite determinar a atividade das colinesterases plasmática (Ch-P), eritrocitária (Ch-
E) e total (Ch-T) e ensaio comercial disponível, para a Ch-P, em agentes de combate à 
dengue, na região sul de Minas Gerais. 
Material e método: foram analisadas amostras de 59 trabalhadores (aprovação no 
Comitê de Ética nº263/2010), expostos aos anticolinesterásicos, com idade entre 20 e 
60 anos, que responderam um questionário que caracterizou a exposição. Para 
determinação da atividade das colinesterases foi utilizado o método de referência, o 
qual fundamenta-se na hidrólise da acetiltiocolina pelas colinesterases e formação de 
um complexo colorido entre a tiocolina e o ditiobisnitrobenzoato proporcional à 
atividade das Ch-P, Ch-E e Ch-T. O método comercial apresenta como fundamento a 
hidrólise do substrato butiriltiocolina liberando tiocolina e butirato, sendo a atividade 
catalítica da Ch-P diretamente proporcional ao decréscimo da absorvância medida 
quando o ferricianeto é reduzido a ferrocianeto, pela tiocolina. 
Resultados e discussão: a exposição aos praguicidas caracterizou-se pela 
prevalência do gênero feminino (54,2%), tempo de exposição entre 6 e 15 anos e 5 
agentes apresentaram queixas clínicas. A Ch-P mostrou-se alterada em 1,7% das 
amostras e não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois métodos 
(teste t, p<0,05). Todavia, a Ch-E estava alterada em 13,5% das amostras analisadas 
pelo método de Ellman, sugerindo assim que esse método é uma importante 
ferramenta para a avaliação da exposição ocupacional aos praguicidas 
organofosforados e carbamatos uma vez que, por medir a atividade da Ch-P, Ch-E e 
Ch-T, permite uma correlação entre os níveis do bioindicador e as queixas clínicas 
relatadas pelos trabalhadores. Contudo, há necessidade de uma interpretação 
criteriosa dos resultados obtidos, quando se utiliza o ensaio comercial, uma vez que a 
atividade da Ch-P correlaciona-se com a exposição, mas não com os efeitos. 
Conclusão: Tanto o método de Ellman quanto o ensaio comercial podem ser 
utilizados na determinação da atividade da colinesterase plasmática. 
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Introduction: Manganese (Mn) is an essential element to humans, but its excess may trigger 
changes in the central nervous system. The assessment of environmental Mn exposure has been 
done by biomarkers of exposure, yet there is no consensus on the ideal biomarker to assess 
neuropsychological effects triggered by chronic exposure to this substance. Aims: This study aims 
to evaluate the association between neuropsychological effects in Mn environmentally exposed 
adults and the endogenous levels of this metal measured by four noninvasive biomarkers of 
exposure. Materials and Methods: Eighty-nine people living in two communities (Cotegipe and 
Santa Luzia) located in the vicinity of an iron-manganese alloy plant were included. Mn levels in 
hair (MnH), axillary hair (MnAx), fingernail (MnN) and saliva (MnSal) were measured by graphite 
furnace atomic absorption spectrometry and used as biomarkers of exposure. As means to assess 
neuropsychological impairment, a battery of neuropsychological tests was used to evaluate the 
performance in motor, executive and cognitive functions, attention and memory in the studied 
population. Results and Discussion: Mn levels (mean±standard deviation) quantified in hair, 
axillary hair, nail and saliva specimens, irrespective of the community, were 9.2±9.4 µg/g, 
22.2±21.0 µg/g, 6.4±4.1 µg/g and 6.3±10.4 µg/L, respectively. Significant statistical differences 
were observed between the levels of MnH, MnAx and MnN according to the communities (Santa 
Luzia > Cotegipe). Spearman correlation analysis among the biomarkers showed a mild positive 
linear correlation between the levels of MnH and MnN (rho=0.473, p<0.001) and between MnAx 
and MnSal (rho=0.547, p<0.05) levels. Strong positive correlations were observed between MnH 
and MnAx (rho=0.703, p<0.01) and MnAx and MnN (rho=0.792, p<0.001) levels. According to 
performances on neuropsychological tests, wide variability was observed in the studied population. 
Only the intellectual performance differed between the communities. Significant correlations were 
observed among MnH, MnAx and MnN with the performances in several neuropsychological tests. 
Multivariate linear regression analysis showed, regardless to sex, education and location of 
resi a inverse asatiotweelog MnH and I  (β= –4.763 [CI95% –9.171 to –0.355]) 
an tweelog MnN and visual working memory (β= –3,333 [CI95% –6.148 to –0.519]). Direct 
assoatiowa serve tweelog MnN and execution time of the cognitive flexibility task (β= 
56.293 [CI95% 2.405 to 110.182]). Conclusion: These results showed that excessive exposure to 
Mn has detrimental effect on neuropsychological functions of adults living in these communities. 
 
Acknowledgment: FAPESB to financial support (Order number 449/2011 and 1176/2011). 



ELEVATED MANGANESE EXPOSURE AND SCHOOL-AGED CHILDREN'S BEHAVIOR: A 
GENDER-STRATIFIED ANALYSIS 

 
Menezes-Filho, J.A.1; Vivas-Carvalho, C.F.2; Viana, G.F.S.1; Ferreira, J.R.D.1; Nunes, L.S.1; 

Mergler, D.3; Abreu, N.2. 
 

1Laboratory of Toxicology, College of Pharmacy, Federal University of Bahia, Brazil; 2Institute of 
Psychology, Federal University of Bahia, Brazil; 3Centre de Recherche Interdisciplinaire sur la 

Biologie, la Sante´, la Sociéteetl’Environnement  (CINBIOSE), Université du Québec à Montreal, 
Canada. 

 
Introduction: High levels of waterborne manganese have been associated with problematic 
behavior in school-aged children, however to date this has not been reported for children exposed 
to airborne manganese. Aims: The objective of the present study was to examine behavioral traits 
among children with exposure to airborne manganese from a ferro-manganese alloy plant, located 
in the metropolitan region of Salvador, Brazil. Materials and Methods: The study included 34 boys 
and 36 girls, aged 7 to 12 years, living in two communities within a 3-km radius from the plant. For 
each child, hair manganese levels (MnH) and blood lead (PbB) levels were analyzed by graphite 
furnace atomic absorption spectrometry. The Children's Behavior Check List (CBCL) (Portuguese 
version validated in Brazil) was administered to parents or caregivers, providing scale scores of 
internalizing (withdrawn, somatic complaints, and anxious/depressed scales), externalizing 
(disruptive and aggressive) behaviors and a separate scale for attention problems. Results and 
Discussion: Median and range for MnH and PbB were 11.48 μg/g (range: 0.52 - 55.74); 1.1 μg/dL 
(range: 0.5 - 6.1), respectively. Spearman correlation analyses showed that several behavioral 
indices were significantly correlated with MnH: disruptive (rho=0.347, p=0.004) and aggressive 
(rho=0.326, p=0.006) behaviors, and inattention (rho=0.364, p=0.002). No significant correlation 
was observed with any of the internalizing sub-scales. A linear regression model was fitted with the 
externalizing and inattention scores as dependent variables, with log transformed MnH, age, sex 
and maternal IQ as covariables. Separate regression models were run for boys and girls. 
Aggressive, disruptive, total externalizing behaviors and attention problems were significantly 
associated with girls' MnH levels but not with boys'. Adjusting for children's age and maternal IQ, 
the β-coefficients for LogMnH associations with total externalizing and attention problems are 8.60 
(95%CI 2.09 to 15.10) and 3.94 (95%CI 1.37 to 6.51) for girls and -0.69 (95%CI -12.56 to 11.17) 
and -2.39 (95%CI -7.05 to 2.26) for boys, respectively. Conclusion: The findings of this study 
suggest a positive association between elevated Mn exposure and externalizing behavioral 
problems and inattention, with girls presenting more pronounced effects. Future studies on Mn 
exposure in children should attempt to further elucidate sex and/or gender differences in Mn 
exposed populations. 
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�
Introdução:� As� exposições� oculares� tóxicas� (EOT)� e� não� tóxicas� (EONT)� possuem� elevado�
potencial�de�dano�ocular.�As�publicações�científicas�sobre�suas�características�na�população�são�
escassas,�o�que�reforça�a�necessidade�de�estudá-las�para�definição�de�estratégias�preventivas,�de�
controle�e�tratamento.��
Objetivo:� Descrever� o� perfil� epidemiológico� das� EOT� e� EONT� registradas� no� Centro� de�
Atendimento�Toxicológico�do�Espírito�Santo�(Toxcen)�de�2010�a�2012.��
Materiais e método:�Estudo�descritivo�retrospectivo�baseado�na�análise�dos�registros�do�Toxcen�
de�2010�a�2012.�Variáveis�do�estudo:� faixa�etária� (FE),�sexo,�circunstância,� tempo�decorrido�da�
exposição� (TDE),� presença� de�manifestações� clínicas� (MC),� grupos� de� agentes� e� classificação�
das�exposições�quanto�ao�tipo�e�gravidade�quando�tóxicas.�
Resultados e Discussão:�O�Toxcen�registrou,�no�período,�45538�casos,�sendo�1,6%�(722�casos)�
exposições�oculares� (EO).�As�EOT� representaram�81,8%�dos�casos,�sendo�72,2%� leves,�6,8%�
moderados�e�2,8%�graves.�Das�EONT,�73,5%�apresentaram�MC.�As�FE�mais�acometidas�foram�1-
4�anos� (16,5%)�e�20-29�anos� (24,1%).�O�sexo�masculino� representou�67,7%�e�mostrou-se�mais�
vulnerável�às�EO�ocupacionais.�As� circunstâncias�acidentais�e�ocupacionais�predominaram�em�
68,3%�e�27,7%�respectivamente.�As�ocupacionais�iniciaram�na�FE�de�10-14�anos�(um�caso),�mais�
frequentes�a�partir�dos�15�anos� (14�casos),�o�que�vai�de�encontro�às� leis�que� regem�o� trabalho�
infantil�no�Brasil1,�e�perfizeram�48,3%�das�exposições�de�20-29�anos.�O�atendimento�precoce�das�
EO�é�um� importante�preditor�de�morbidade,�no�entanto,�só�39,7%� foram�atendidos�na�primeira�
hora.�As�EOT� (leves�e�moderadas)�e�as�EONT�predominaram�nas�3�primeiras�horas�e�as�EOT�
graves�de�3-6�horas.�O�TDE� foi�observado�em�apenas�43,6%�dos� registros.�Entre�os�agentes,�
predominaram�os�produtos�químicos� industriais� (PQI)� (34,5%),�domissanitários�(24,0%)�e�metais�
(10,4%).�As�EO�graves�ocorreram�em�sua�maioria�em�crianças�abaixo�de�um�ano�e�por�erro�de�
administração�de�medicamento�(9�casos),�seguidos�pelos�PQI�e�os�domissanitários�em� todas�as�
FE.��
Conclusão:�As�exposições�oculares�em�sua�maioria�foram�tóxicas�e�de�baixa�morbidade�quando�
atendidas�rapidamente,�especialmente�na�primeira�hora.�Trabalhadores�do�sexo�masculino�de�15-
59�anos�foram�mais�vulneráveis.�Os�medicamentos,�quando�mal�administrados�especialmente�em�
crianças,� cursaram� gravemente.�Dessa� forma� é� necessário� investir� em� campanhas� educativas�
para�prevenção�das�EO,�capacitando�profissionais�de�saúde�e�orientando�a�população�a�buscar�
atendimento�qualificado�em� tempo�hábil�nos�centros�de� informação/atendimento� toxicológicos�e�
outros�serviços�de�saúde,�bem�como�adotar�ações�que�fiscalizem�o�trabalho�infantil�e�o�uso�do�EPI�
a�fim�de�reduzir�os�impactos�das�exposições�oculares.�
�
�
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Introdução: A tentativa de suicídio (TS) é um fenômeno multifatorial com determinantes 
biológicos, psicológicos e sociais, considerada a terceira maior causa de óbito entre os jovens 
norte-americanos em 20001 e vem aumentando em todo mundo. No Brasil, em 2011, foram 
notificadas cerca de 9850 mortes por suicídio, sendo 7,5% em menores de 19 anos, aumento de 
5,1% em relação a 2010 considerando-se o crescimento populacional para esse estrato etário e 
período2,3. Na literatura, são escassos os dados relacionando a TS com envenenamento na faixa 
etária infantojuvenil. 
Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico dos casos de TS por envenenamento em menores de 
19 anos registrados no Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo (Toxcen) no período 
de 2008 a 2012. 
Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo das TS por intoxicação 
entre os anos de 2008 e 2012. Os casos incluídos referem-se às TS registradas no banco de 
dados do programa Toxcen 1,0. Os dados foram armazenados, processados e analisados no 
programa Microsoft Excel 2010. Para o estudo, o total de casos foi estratificado em dois grupos: 
escolares (6 a 11 anos) e adolescentes incluindo jovens de 18 anos (12 a 18 anos). 
Resultados e Discussão: De 2008 a 2012 foram registrados 8425 casos de TS. Destes, 20,4% 
(n=1718) em menores de 19 anos, sendo, respectivamente em cada ano, 307, 254, 326, 376 e 
455 casos. Observados 81,6% no sexo feminino e 18,3% no sexo masculino. O grupo de 12 a 18 
anos representou 95,1% da amostra. Os principais agentes envolvidos foram medicamentos 
(75,1%), agrotóxicos agrícolas (12,9%) e domissanitários (4,9%), sendo 29,8% com mais de um 
agente. Quanto ao desfecho, 99,2% evoluíram para cura, 0,6% (10 casos) para óbito e 0,2% (3 
casos) para cura com sequela. Todos os óbitos ocorreram entre 12 e 18 anos, 70% no sexo 
feminino. O agrotóxico agrícola foi responsável por 70% dos óbitos, destacando-se o carbamato (4 
casos) seguido pela fosfina (2 casos). Verificou-se que cerca de um em cada cinco TS por 
envenenamento ocorreram em menores de 19 anos de idade. Os registros e óbitos por TS foram 
mais frequentes entre os adolescentes do sexo feminino, mostrando-se o grupo mais vulnerável. 
Os medicamentos predominaram entre os agentes, enquanto os agrotóxicos foram os principais 
responsáveis pelos óbitos. 
Conclusão: Desta forma, este estudo reforça a necessidadede de conscientizar a sociedade de 
que a TS é um problema de saúde pública multifatorial que deve ser abordado de forma 
multidisciplicar com envolvimento da família, educadores e profissionais de saúde. Urge também a 
efetivação de políticas de saúde que abordem a atenção farmacêutica, a automedicação, o 
descarte de medicamentos e que restrinjam a venda e o consumo indiscriminado de agrotóxicos. 
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Glioblastoma multiforme (GM) is a severe disease and the therapeutic ineffectiveness of 

available treatments is enormous, especially by causing adverse reactions. Methotrexate (MTX) is 
a cytotoxic drug used to treat GM, however, its use is limited by poor bioavailability and adverse 
effects. Nanotechnology has been employed to enhance efficacy of drugs to treat cancer, and 
therefore, our hypothesis is that nanocapsules (LNC) may enhance the therapeutic efficacy of MTX 
and decrease the toxic effects, as they are driven to the tumor site. 

The initial assays were carried out to investigate the ability of MTX LNC to cross the BBB after 
intravenous (i.v.) injection, without affecting the BBB permeability. Therefore, female C57Bl/6 mice 
were injected with rhodamine-labeled MTX LNC (n = 4) and its distribution in the brain was 
quantified by intravital microscopy at different interval times. In addition, the BBB integrity was 
evaluated by Evans blue extravasation in brain tissue 24 hours following treatments (MTX LNC 
and MTX in solution, and respective vehicle solutions, n = 4). Subsequent assays were performed 
to investigate the mechanism of uptake of rhodamine-labeled MTX LNC in tumor culture cells 
(GL261) using the following blockers of endocytosis: cytochalasin   (10 μM) and sucrose (0.5 M). 

MTX LNC was mostly observed inside the blood vessels 10 minutes  after i.v. injection 
(0.6477±0.01865, P < 0.05) when compared to the time of 30 (0.9729±0.1516), 60 
(0.9060±0.1161), or 120 minutes (0.9540±0.01666). However, great dispersion of MTX LNC into 
the cerebral parenchyma tissue was noticed after 30 minutes following i.v. injection. In addition, no 
treatment changed significantly the BBB integrity. In vitro studies, demonstrated that rhodamine-
labeled MTX LNC cross tumor cell membrane and cytochalasin B or sucrose do not reduce that 
entrance. 

For now, we can conclude that methotrexate LNC cross both the BBB without disrupting its 
permeability and cross the tumor cell membrane, being a promising treatment for brain cancer. 
 
Fapesp, CNPq. 
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Introdução: A contaminação ambiental com herbicidas, utilizados na agricultura, pode resultar em 
desequilíbrios biológicos e ecológicos de muitas populações de animais, afetando diversos 
processos fisiológicos, especialmente as funções reprodutivas. O herbicida atrazina é amplamente 
utilizado no Brasil em diversas culturas agrícolas como milho, soja e arroz. Apesar da seletividade, 
diversos estudos reportam efeitos danosos do atrazina na capacidade reprodutiva em diversas 
espécies. A espécie Poecilia vivipara é um peixe amplamente distribuído no Brasil, apresenta 
dimorfismo sexual, fertilização interna e ovoviviparidade.  
Objetivo: Tendo em vista tais constatações e conhecendo o potencial tóxico do herbicida 
atrazina, este trabalho analisou os efeitos causados pelo atrazina nos parâmetros espermáticos 
(tempo de motilidade e motilidade) de P. vivipara expostos por diferentes períodos de tempo. 
Materiais e Métodos: Para a realização do experimento foram utilizados 75 machos adultos da 
espécie P. vivipara coletados no ambiente e aclimatados no biotério do ICB da Universidade 
Federal do Rio Grande. Os indivíduos foram mantidos em tanques sob aeração constante, 
alimentação diária (tetraColor), temperatura de 20°C, salinidade de 24 e foto período 12h/12h. A 
manutenção destas condições foi verificada diariamente. Os animais foram divididos em 5 grupos 
de acordo com as concentrações a serem testadas: (controle com e sem metanol), 2, 10 e 100 
µg/l de atrazina. O período de exposição foi de 60 dias, sendo que a cada 20 dias, 5 animais de 
cada tratamento foram selecionados aleatoriamente para a realização das análises. Para as 
análises, os animais foram anestesiados com benzocaína até o óbito, após tiveram suas gônadas 
retiradas e maceradas em uma solução salina de HBSS, após coletou-se o sêmen e depositou-se 
em uma lâmina e então se observou em microscópio óptico. Analisou-se, a motilidade e o tempo 
de motilidade dos espermatozóides. Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA), 
com comparação das médias através de um teste de Tukey. 
Resultados e Discussão: Os dados de motilidade e tempo de motilidade mostraram que em 20 
dias de exposição, todos os tratamentos foram significativamente reduzidos em relação aos 
controles. Após 40 dias de exposição, apenas os tratamentos 10 e 100 µg/l de atrazina 
apresentaram redução na motilidade comparados aos controles; enquanto no tempo de motilidade 
todos os tratamentos, inclusive o grupo com metanol, foram reduzidos em relação ao controle 
água. Em 60 dias de exposição, os tratamentos 10 e 100 µg/l de atrazina causaram redução, aos 
espermatozoides, em ambos os parâmetros.   
Conclusão: A atrazina causa danos aos espermatozóides e consequentemente causa a 
diminuição da capacidade reprodutiva de Poecilia vivipara. 
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Introdução: Compostos naturais encontrados em plantas, como os óleos essenciais, têm 
demonstrado atividade antifúngica. Fungos produtores de micotoxinas, como o Fusarium 
graminearum, são grandes contaminantes de produtos alimentícios, causando perda econômica, 
nutricional e risco a saúde humana e animal. 
Objetivo: Avaliar a atividade antifúngica do óleo essencial de gengibre (Zingiber officinale 
Roscoe) sobre o desenvolvimento micelial de F. graminearum, cepa produtora de zearalenona e 
desoxinivalenol. 
Materiais e Métodos: O fungo F. graminearum, produtor de zearalenona e desoxinivalenol, obtido 
do banco de isolados do Laboratório de Toxicologia da Universidade Estadual de Maringá (UEM), 
foi cultivado em placas de Petri contendo o meio de cultura BDA, pH 4 adicionado de 2% de ágar. 
O óleo essencial de gengibre (OEG), diluído em solução estéril de Tween 80 (0,001%) foi 
adicionado no meio de cultivo obtendo concentrações de 50 g/ml, 100 g/ml, 200 g/ml e 500 g/ml. Como controle positivo, o fungo foi cultivado na ausência dos tratamentos. Todas as 
determinações foram realizadas em quadruplicata. A porcentagem de inibição do crescimento 
micelial foi determinada no sétimo dia, sendo obtida pela seguinte fórmula: Porcentagem de 
inibição micelial = [(Dc -Dt)/Dc]x100, onde Dc é o diâmetro médio de colônias do controle positivo, 
sem tratamento, e Dt é o diâmetro médio de colônias para os conjuntos de tratamentos. 
Resultados e Discussão: O OEG após análise por cromatografia gasosa acoplada a 
espectrometria de massas e de ressonância magnética nuclear apresentou como principais 
compostos canfeno e α-gingibereno nas porcentagens 16,4 e 16,3, respectivamente. O OEG 
reduziu o desenvolvimento micelial do fungo nas concentrações de 50, 100, 200 e 500 g/ml, com 
porcentagem de redução entre 9,41 - 29,41, 11,76 - 32,94, 44,70 - 51,76, 56,47 - 100, 
respectivamente. Os resultados demonstraram que o F. graminearum teve seu desenvolvimento 
micelial afetado a partir da concentração de 50 g/ml de OEG, e inibição total em 500 g/ml. Há 
indícios de que a atividade antifúngica do OEG se deve a natureza hidrofóbica dos óleos, que 
podem ocasionar perda na integridade da membrana e extravazamento de material celular. 
Conclusão: Pesquisas têm indicado um grande crescimento na utilização de óleos essenciais 
como alternativa para substituição ao uso de produtos sintéticos, porém poucos estudos têm sido 
realizados com OEG. O estudo demonstrou que o OEG possui atividade antifúngica sobre o 
isolado toxigênico de F. graminearum, observado por meio da inibição no desenvolvimento 
micelial. 
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Introduction: The absence of suitable treatment of residues that have its origin in human activity 
added to direct drainage towards the rivers and their affluents decrease the quality of these water 
sources and could generate damages to the environmental, as well as to the human health, 
especially whether heavy metals are present starring these events. Objective: In this sense, the 
main goal of this study was quantitatively evaluate the levels of heavy metals in water samples 
from four collected areas in the Uruguai River, Uruguaiana municipality (RS), Brazil. Materials and 
Methods: The samples were treated in according to Brazlian Association Technical Guidelines 
(ABNT – NBR 13809/97) and subjected to atomic absorption spectrometry for the metals: As, Cd, 
Cu, Mn, and Cr. The data was analyzed in according to levels of heavy metals in water established 
by Environmental National Council (CONAMA – 357/05) The water collect was performed at 20 cm 
from the surface and on the blanks of river, at following location: first collection point - 
29°44’40,71”S/57°5’0,18”O; second collection point – 29°44’43,37”S/57°5’3,70”O; third collection 
point – 29°44’46,19”S/57°5’8,02”O); and four collection point – 29°44’49,55”S/57°5’14,19”. Results 
and discussion: The data show that sample waters were contaminated with high concentration by 
Cd, with concentrations from  2,33 to 10,47 μg/L (reference until 1 μg/L); Cu, from 10,04 to 10,72 
μg/L (reference until 9 μg/L); and Mn, 189,4 to 2390 μg/L (reference until 100 μg/L). Furthermore, 
there were not contaminated by As, as well as it was found acceptable levels of Cr. The heavy 
metals, in general, are able to bind to biomolecules, specially through the thiol groups presents in 
peptides, enzymes and proteins. And once made the bind, triggers a conformational change in 
these molecules leading, at most part, in decreasing or inviability of their functions. This unbalance 
is not restrictive to some tissues, but any tissue, including the nervous central system. In addition, 
the kidneys and liver, organs that commonly suffer bioaccumulation, depending on the aspect of 
the biotransformation and elimination of xenobiotics, respectively, are some of the most affected by 
heavy metal poisoning. One of the pathways of contamination by heavy metals are just the water 
bodies contaminated from anthropogenic activities, like some Uruguai River areas. Conclusion: 
The high levels of Cd, Cu, and Man found show that water sample analyzed and possibly the 
environmental around bring risks of contamination to citizens, which use for leisure and consume 
fish from the river. 
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O Glifosto é um herbicida pós-emergente, bastante utilizado tanto na área rural (principalmente 
em cultivares de soja transgênica), quanto na área urbana. Apesar de ser um agroquímico 
classificado como pouco tóxico (classe I), ainda existem lacunas a serem respondidas, 
principalmente ao que relaciona tempo e intensidade de exposição. Objetivo: Este estudo teve por 
objetivo avaliar o efeito do glifosato sobre a atividade locomotora de ratos. Materiais e Métodos: 
Foram utilizados Rattus norvegicus Wistar machos com 160±20 g. Os animais foram divididos em 
três grupos (n=10 por grupo), acomodados em n=2 por gaiola, os quais foram submetidos a um 
período de tratamento de 21 dias: Grupo Controle, recebeu administração oral de 0,2 mL de 
solução fisiológica; Grupo Glifosato I, recebeu oralmente 0,2 mL de glifosato 0,5g/Kg de peso 
corporal; Grupo Glifosato II, recebeu oralmente 0,2 mL de glifosato 1g/Kg de peso corporal. A 
avaliação da atividade locomotora sob efeito do glifosato foi realizada através do uso do aparato 
de campo aberto, modelo circular INSIGHT®,onde, pelo período de 6 min., os animais, de forma 
individual, percorreram a arena circular, e o tempo gasto nas áreas centrais e periféricas, bem 
como o número de áreas percorridas foi computado. Após terminar o teste, o animal era colocado 
novamente em sua caixa e, antes de colocar um novo animal no centro da arena, a mesma era 
limpa com álcool etílico 30%.  Os resultados obtidos foram tratados por ANOVA de uma via e 
complementados com o teste Bonferroni, aceitando p< 0,01. O projeto recebeu aprovação do CEP 
Unochapecó sob nº 170/08. Resultados e Discussão: No presente estudo foi observado que o 
tempo em áreas centrais e periféricas foi semelhante entre os grupos. Contudo, o número de 
áreas percorridas pelo grupo que recebeu a dose de 1 g\Kg de glifosato foi menor (55.11 ± 23.08) 
em relação aos outros grupos (82.12 ± 18.45 para a dose de 0.5 g/Kg, e 72 ± 22.39), o que sugere 
que os animais deste grupo apresentaram um prejuízo locomotor. É bem estabelecido que há 
distribuição de receptores de glicina (GlyRS) no sistema nervoso central, como no prosencéfalo 
humano, tronco cerebral e espinal cervical, assim como no gânglio basal humano, substância 
nigra e bulbo rostral. Essas evidências sugerem que a presença de glicina ou formulações à base 
de glicina possam interferir na fisiologia dessas áreas, podendo, dessa forma, induzir desordens 
neurológicas e locomotoras. Conclusão: Este estudo demonstrou que a N-(fosfonometil)glicina é 
capaz de induzir alteração significativa dose-dependente na atividade locomotora de ratos. 
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Introdução: Os bifenilos policlorados pertencem ao grupo de contaminantes classificados como 
poluentes orgânicos persistentes, devido a sua persistência e poder de bioacumulação em 
organismos bióticos e sistemas abióticos.1-2 Alimentos, especialmente os mais lipídicos, como os 
produtos de origem animal têm sido reconhecidos como a principal fonte de exposição aos PCBs. 
Leite e derivados lácteos constituem uma importante fonte de macro e micronutrientes. Além 
disso, proporcionam efeitos benéficos à saúde.  
Objetivo: avaliar o nível de ingestão diária aos resíduos de bifenilos policlorados leite em pó 
integral consumido por pré-escolares. 
Materiais e Métodos: Foram coletados os dados de peso e consumo de leite em pó por crianças 
matriculadas nas escolas de educação infantil no município de Imbé – RS. Para avaliar a 
presença dos PCBs 28, 52, 153, 138 e 180 no leite em pó integral utilizado pelo Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) de Imbé e consumido pelos pré-escolares da rede de 
ensino municipal, procedeu-se a reconstituição do leite, seguido da centrifugação para obtenção 
da fração lipídica.  
Resultados e Discussão: O consumo de leite em pó pelas crianças foi de 32 g -1 dia, equivalente 
a 8 g-1 de gordura dia. A identificação e a quantificação destes compostos foram realizadas com 
auxílio de cromatógrafo a gás dotado de microdetector de captura de elétrons (µECD). A 
confirmação dos resultados foi realizada por cromatógrafo a gás acoplado à espectrometria de 
massas (GC-MS). As concentrações dos compostos foram detectadas na seguinte ordem, do 
mais concentrado para o menos concentrado: PCB 180 (0,157 ng g -1 de gordura) > PCB 138 
(0,073 ng g-1) >PCBs 28, 52 e 153 (<LOD). O somatório de PCB foi de 0,230 ng g-1 de gordura, 
variando de 0,000 a 2,857 ng g-1. A ingestão diária estimada de PCBs a partir de leite em pó foi 
0,0013 ng g-1 de gordura do leite em pó..  
Conclusão: A ingesta diária estimada por crianças pré-escolares de educação infantil do  
Município de Imbé, para os bifenilos policlorados analisados, foi de 0,0000442 g L-1 (0,0013 ng g-

1 de gordura), valor abaixo do limite de referência para resíduos de PCBs no leite. Como os 
valores dos compostos detectados nas amostras de leite em pó integral e a ingesta diária 
estimada apresentaram-se abaixo do limite de referência pode-se dizer que o leite consumido 
pelos pré-escolares não representa risco toxicológico sob o aspecto avaliado. No entanto, sugere-
se que mais estudos sejam realizados para fixar Limites Máximos de Resíduos e valores de 
Ingestas Diárias Admissíveis. Pois, leite e laticínios em particular, são amplamente consumidos 
por crianças.3  
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Introdução: Os bifenilos policlorados são substâncias organocloradas sintéticas que podem 
causar efeitos nocivos à saúde. Foram amplamente utilizados na indústria como óleos para 
transformadores, capacitores elétricos, em fluídos de transferência, tintas, conservantes para 
pesticidas, lubrificantes e etc. Devido ao seu descarte inadequado no meio ambiente, encontram-
se distribuídos na superfície terrestre, contaminando a cadeia alimentar. Alimentos, especialmente 
os mais lipídicos, como os produtos de origem animal têm sido reconhecidos como a principal 
fonte de exposição aos PCBs. A preocupação quanto a estes compostos está voltada para o seu 
potencial toxicológico, principalmente como indutores de câncer. 

Objetivo: O presente estudo tem como objetivo investigar a presença de PCBs em leite em pó 
integral. 
Materiais e Métodos: foram analisadas 38 amostras de leite em pó integral, todas da mesma 
marca. As mesmas foram obtidas da alimentação destina à pré-escolares nas escolas de 
educação infantil municipais localizadas no município de Imbé, Rio Grande do Sul, Brasil. Para 
avaliar a presença dos PCBs 28, 52, 153, 138 e 180 no leite em pó integral utilizado pelo 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) de Imbé, procedeu-se a reconstituição do 
leite, seguido da centrifugação para obtenção da fração lipídica. Posteriormente, o conteúdo 
lipídico foi extraído com sulfato de sódio e éter de petróleo. A purificação e extração dos PCBs, a 
partir da gordura, foram realizadas utilizando-se florisil e hexano. 
Resultados e Discussão: As análises dos PCBs foram realizadas com GC-µECD e os resultados 
confirmados com GC/MS. Os Limites Quantificação (LQ) foram encontrados em concentrações 
decrescentes, sendo para os PCB 28 e 52 (3 ng mL-1), para os PCB 153, 138 e 180 (0,5 ng mL-1). 
As concentrações dos compostos foram detectadas na seguinte ordem, do mais concentrado para 
o menos concentrado: PCB 180 (0,15 ng g-1 de gordura) > PCB 138 (0,07 ng g-1) >PCBs 28, 52 e 
153 (<LOD). Os valores médios obtidos nas análises de leite em pó integral, foram inferiores 
quando comparados aos resultados encontrados em outro estudo, realizado no Rio Grande do 
Sul, quando Heck et al. (2007)1 analisaram amostras de leite cru e leite pasteurizado. As 
concentrações médias para os PCBs no leite cru foram: 28 (0,32 ng g-1), 52 (0,59 ng g-1), e 180 
(2,50 ng g-1). No leite pasteurizado foram: 28 (0,29 ng g-1), 52 (1,43 ng g-1), 138 (0,14 ng g-1) e 180 
(11,7 ng g-1). Na Itália, Fattore et al. (2008)3 avaliaram a exposição alimentar de leite e produtos 
lácteos. O nível médio de contaminação foi superior ao encontrado no leite em pó. 
Conclusão: Com base nos resultados obtidos, o somatório PCBs (0,230 ng g-1 de gordura = 
0,00782 g L-1 de leite) encontrado nas amostras de leite em pó integral ao ser comparado com o 
estabelecido pela legislação vigente na Normativa nº 8 3 ficou abaixo do limite de referência (2 g 
L-1) permitido. No entanto, sugere-se a realização de outros trabalhos na área, com a finalidade de 
monitorar a presença de resíduos de PCBs em produtos lácteos destinado ao público infantil, uma 
vez que estes podem provocar efeitos adversos à saúde. 
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Background: Childhood leukemia etiology remains largely unexplored, mainly according to the 
interaction of genetic and environmental risk factors.  
Methods: This is a national hospital-based case-control study carried out in Brazil among children 
0-23 months recruited in cancer and general hospitals in 13 states.  Maternal medicines intake 
during pregnancy, analgesics included, was obtained through face-to-face interviews with mothers 
of 231 leukemia cases and 411 controls. Unconditional logistic regression was used to ascertain 
crude and adjusted (adj) odds ratios (OR), and their 95% confidence intervals, on the association 
between maternal analgesics use during pregnancy early age leukemia, EAL.  
Results: Acetaminophen during the first trimester of pregnancy showed an OR=0.39 (95% C.I. 
0.17-0.93) for acute lymphocytic leukemia (ALL) and an OR=0.37 (95% C.I. 0.16-0.88) for its use 
in second trimester. Regarding acute myeloid leukemia (AML), an OR=0.11 (95% C.I. 0.02-0.97) 
was found following its use in the second trimester. For ALL, the exclusive use of dipyrone during 
pre-conception showed an OR=1.63 (95% C.I. 1.06-2.53), and also an OR=2.00 (95% C.I. 1.18-
3.39) for dipyrone intake during lactation.  
Conclusion: These results suggest that acetaminophen use during pregnancy may have a 
protective effect in EAL development in the offspring, while dipyrone use may act as a risk factor 
for such outcome.  
Keywords: childhood leukemia; acetaminophen; dypirone; pregnancy; case-control study. 
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Introdução: Atualmente o Brasil é o segundo produtor mundial de tabaco. A frequente 
exposição aos agroquímicos pode representar um risco em potencial aos agricultores durante 
o cultivo de fumo. Alguns cuidados com a proteção individual dos fumicultores devem ser 
tomados para evitar intoxicações agudas e crônicas, como o uso de Equipamentos de 
Proteção Individuais (EPIs), que deve ser imprescindível nestas situações. Além da exposição 
aos pesticidas orgânicos e inorgânicos utilizados para tratar as plantas de tabaco, os 
agricultores também estão expostos à mistura complexa de substâncias químicas presentes 
nas folhas de tabaco durante o período de colheita, onde se destaca a nicotina. 
Objetivo: Com o objetivo de detectar alterações genéticas causadas pela exposição aos 
agrotóxicos usados na cultura do fumo, e o contato com as folhas de fumo durante a colheita, 
foi realizada avaliação da genotoxicidade em fumicultores de Santa Cruz do Sul-RS, utilizando 
o Ensaio Cometa, em leucócitos do sangue periférico. 
Materiais e Métodos: Coletadas amostras de sangue periférico de 37 indivíduos controle 
(sem exposição a agentes genotóxicos) e 70 fumicultores (expostos a agroquímicos, sintéticos 
e naturais) e submetidas ao Ensaio Cometa Alcalino. Este projeto foi avaliado pelo Comitê de 
Ética da Ulbra (CEP-ULBRA N. 2006-370H). Observamos as classes de danos ao DNA, 
parâmetro conhecido como índice de danos, e a freqüência de células cometa (freqüência de 
danos). Imagens de 100 células aleatoriamente selecionadas (50 células de cada uma das 
duas lâminas replicadas) foram analisadas para cada indivíduo. Para calcular o índice de dano 
(DI), as células foram visualmente classificadas em uma de cinco classes com base no 
tamanho da cauda (0 = nenhuma cauda e 4 = máximo de comprimento caudas), avaliadas 
através de microscopia de luz. Esta classificação resultou em uma pontuação de dano de DNA 
para cada indivíduo. O DI pode variar de 0 (completamente intacta = 0 x 100 células) a 400 (o 
máximo dano = 4 x 100 células). A frequência da lesão (DF, em%) foi calculada para cada 
amostra com base no número de células com caudas versus aquelas sem caudas. 
Resultados e Discussão: No grupo dos fumicultores obtivemos uma média para Índice de 
Danos 57,7± 13,8 e Frequência de danos 34,4± 7,2, enquanto que para o grupo controle o 
Índice de Danos foi de 10,7 ± 7,7 e a Frequência de danos 7,3 ± 4,9. Ao avaliarmos os 
resultados obtidos para o grupo dos fumicultores, este apresentou um aumento de danos ao 
DNA que foi significativo quando comparado ao grupo controle (P<0,001, teste Mann Whitney). 
Os fumicultores deste estudo estão expostos a um grande número de compostos classificados 
pelo WHO (World Health Organization) como perigosos, como por exemplo, os glifosatos. Em 
outros estudos do nosso grupo de pesquisa com diferentes biomarcadores de exposição, 
efeito e suscetibilidade, foi possível demonstrar os efeitos danosos ao DNA ocasionado pela 
exposição ocupacional a esta mistura complexa. 
Conclusão: Nossos resultados indicam que o uso de compostos químicos na produção de 
tabaco tem aumentado os níveis de lesão de DNA em células somáticas, sugerindo um risco à 
saúde dos fumicultores, e este achado pode estar relacionado com o não uso de 
equipamentos de proteção. 
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Introdução: O chumbo (Pb), metal amplamente distribuído no meio ambiente, é 
reconhecidamente tóxico aos seres vivos, podendo acumular-se no organismo humano e provocar 
diversos efeitos deletérios, destacando-se a neurotoxicidade.1 O pescado destaca-se como uma 
importante via de exposição para diversos metais, entre estes o Pb. Nos ecossistemas costeiros, 
em áreas de manguezais, como é o caso de Ilha de Maré na Baía de Todos os Santos (BTS), sob 
o impacto de ações antrópicas, a exposição ao Pb em crianças pode ocorrer através da ingestão 
frequente de organismos marinhos na dieta.2  
Objetivo: O presente estudo estimou a exposição ao Pb a partir da ingestão de pescado de maior 
consumo, além de dietas totais típicas, entre crianças pré-escolares, residentes em uma 
comunidade de pescadores na BTS, Salvador, Estado da Bahia, Brasil.  
Materiais e Métodos: As amostras de pescado e dietas totais foram submetidas à digestão ácida 
e analisadas por espectrometria de absorção atômica com atomização eletrotérmica (ET AAS). Os 
procedimentos de controle de qualidade dos métodos analíticos incluíram uso de material de 
referência certificado, (SEM 1566b – NIST; tecido de ostra). As concentrações de Pb para 72 
amostras de pescado (8 de peixes, 3 de moluscos bivalves e 1 de crustáceo decápodo) e 11 
dietas totais típicas, juntamente com os dados de consumo alimentar de 116 crianças pré-
escolares foram usadas  para  estimar  a exposição dietética ao Pb. 
Resultados e Discussão: As concentrações de Pb em peixes variaram entre 0,02 a 2,4μg g-1, 

dependendo da espécie, já com relação aos moluscos bivalves os valores foram de 0,2 a 16,2μg 
g-1 para a Anomalacardia brasiliana, espécie de molusco bivalve de maior consumo na dieta das 
crianças. A contribuição para a ingestão semanal estimada de Pb, relativo ao pescado, na dieta 
das crianças foi de 6,5μg (Kg PC)-1 semana-1, equivalendo a 26% do valor provisional da ingestão 
semanal tolerável provisória (PTWI), estabelecida pelo JECFA (FAO/OMS). A ingestão dietética 
média de Pb para as crianças de Ilha de Maré foi estimada em 17,6μg (Kg PC)-1 semana-1, 
contribuindo com 70,4% da PTWI. 
Conclusão: Existe um risco potencial à saúde humana pelo consumo das espécies de pescado 
estudadas, particularmente, no grupo vulnerável para a exposição ao Pb, que são as crianças, em 
Ilha de Maré, na BTS, Salvador, Bahia.  
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Introdução: A região nordeste da Baía de Todos os Santos (BTS) é considerada uma área crítica 
com relação à exposição aos contaminantes, destacando-se o chumbo (Pb). Nas comunidades de 
pescadores artesanais, como é o caso de Ilha de Maré (IM), na região nordeste da BTS em 
Salvador, Bahia, ainda não foram realizados estudos que avaliem a extensão das atividades 
antrópicas sobre a saúde da população, apesar de o reconhecimento de que esta região encontra-
se impactada por diversos tipos de poluentes.  
Objetivo: Este foi o primeiro estudo realizado na BTS com o objetivo de: (1) identificar os fatores 
associados à exposição ao Pb, os efeitos sobre a saúde das crianças; e (2) avaliar a contribuição 
do consumo de pescado nesta exposição.  
Materiais e Métodos: Amostras de sangue e cabelo foram obtidas de crianças entre 0 e 6 anos 
de idade, residentes na região nordeste da BTS, em IM. Os resultados foram analisados para 
duas áreas: Norte/Leste (NL) e Oeste/Sul (OS). Um questionário foi aplicado contendo dados 
socioeconômicos, demográficos, ambientais, transtornos de hábito alimentar, consumo alimentar e 
outros aspectos relevantes. As concentrações de chumbo no sangue (PbS) e cabelo (PbC) foram 
analisadas, respectivamente, por espectrometria de absorção atômica com atomização 
eletrotérmica (ETAAS) e chama (FAAS). As medidas do estado relativo ao ferro incluíram dados 
hematológicos, hematimétricos e bioquímicos. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Maternidade Climério de Oliveira (MCO), da Universidade Federal da Bahia, 
com protocolo de número 56/2005. 
Resultados e Discussão: Observaram-se médias elevadas e significantemente maiores (p< 
0,001) das concentrações de  PbS nas crianças residentes da região OS (19,25 ± 8,78μg/dL), 
quando comparadas às da região NL (7,58 ± 5,93μg/dL). Um percentual elevado de crianças de 
IM (61,1%) exibiu PbB superior a 10μg/dL, sendo que na região OS, o percentual elevou-se para 
89,9%, enquanto na região NL, o percentual foi de 15,9%. As concentrações de PbC, similarmente 
ao PbS, apresentaram-se mais elevadas nas crianças da região OS (21,24 ± 14,01μg/g) do que 
nas crianças da região NL (12,93 ± 10,36μg/g; p< 0,01). Esta variável mostrou correlação positiva 
e estatisticamente significante com PbS (p= 0,001). A exposição ao chumbo afetou negativamente 
a ferritina; FET e PbS (p< 0,05). O consumo dos moluscos bivalves na região OS de IM foi 
considerado um fator de risco elevado, pois a frequência de consumo semanal na dieta resultou 
em aumento de 1,5μg/dL no PbS (p= 0,008). 
Conclusão: O estilo de vida dos pais, comportamento de risco das crianças e o consumo de 
pescado, aliado aos fatores socioeconômicos e demográficos foram os principais determinantes 
de exposição ao Pb nas crianças de Ilha de Maré.  
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Introdução: A espécie vegetal Costus spicatus Jacq. conhecida popularmente como 
cana do brejo, uma espécie pertencente à família Zingiberaceae é utilizada na 
medicina popular, principalmente na região amazônica como depurativa e diurética, 
aliviando infecções urinárias e auxiliando na eliminação de pedras renais1,2.  
Objetivo: Realizar o estudo fitoquímico em busca das principais classes de 
metabólitos secundários, atividade microbiológica e citotóxica frente a Artemia salina 
do extrato bruto etanóico das folhas de Costus spicatus.  
Materiais e métodos: Os métodos fitoquímicos foram realizados segundo Lôbo 
(2010)3 . Quanto ao bioensaio de toxicidade com Artemia salina (BST-Brine Shrimp 
Test), utilizou-se a metologia de acordo como Amaral (2008) descreveu4. O 
toxicológico foi realizado o teste microbiológico, sendo utilizada a prática de difusão 
em disco com três linhagens bacterianas padronizadas segundo o método de Kirby-
Bauer modificado, apud. Charles (2009)5. Foram utilizadas as concentrações de 
25µg/mL, 50µg/mL e 100µg/mL do extrato bruto etanólico de C. spicatus para todas as 
bactérias.  
Resultados e Discussão: Nessa perspectiva, no estudo fitoquímico foi possível 
observar a presença de alcalóides, utilizados no tratamento de diarréia, hipertensão 
arterial, reumatismo, hemorragias e problemas renais; detectou-se, também, fenóis e 
taninos cujas atividades são amebicida, eméticas, hipoanalgésica e diurética6,7. Os 
resultados de toxicidade são representados pela Concentração Média Letal, ou seja, 
CL50. Neste teste, o extrato de C. spicatus apresentou alto grau de toxicidade nas 
concentrações testadas devido ao alto valor de CL50. Para avaliar a presença da 
atividade antimicrobiana mediu-se o tamanho dos Halos de inibição do extrato e 
comparando com os antibióticos, verificando-se que após 24 h de incubação não 
houve formação significativa dos halos. 
Conclusão: Segundo os resultados obtidos, a presença de alcalóides, fenóis e 
taninos, e a ausência do efeito inibitório do extrato corroboram parcialmente com as 
atividades alegadas pela população. Porém, mesmo que em alguns casos seja 
comprovada a eficiência terapêutica de muitas plantas, como a cana-do-brejo, 
prováveis efeitos tóxicos decorrentes dos metabólitos que as mesmas podem 
apresentar muitas vezes são ignorados, necessitando assim de maiores estudos sobre 
seu potencial de intoxicação, a fim de assegurar a saúde de seus usuários. 
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   A utilização de produtos vegetais com usos medicinais é de grande expressividade no mundo 
desde que seus benefícios à saúde humana foram observados. Atualmente há uma estimativa da 
Organização Mundial da Saúde de que mais de 80% de toda população mundial se beneficia de 
alguma forma terapêutica advinda de produtos ou subprodutos de origem vegetal. Nesse contexto 
estudos científicos com vistas à comprovação da eficácia referente ao uso medicinal de algumas 
espécies se fazem necessários e de elevada importância. 
   O presente estudo teve como objetivo avaliar experimentalmente possíveis efeitos antagonistas 
que o extrato vegetal dos frutos de Momordia charantia L., conhecida popularmente como Melão 
de São Caetano (MSC), apresenta sobre efeitos citotoxicológicos em leucócitos humanos 
expostos ao peróxido de hidrogênio (H2O2). Sendo justificado pelo uso popular de tais frutos no 
tratamento de inúmeras condições patológicas. 
   Os experimentos foram desenvolvidos utilizando três grupos experimentais de culturas celulares 
de leucócitos humanos in vitro, o G1 composto pelo controle negativo exposto apenas à 500μL de 
tampão PBS 7.4, o G2 compreendendo o controle positivo exposto à 100μM de H2O2 e o G3 
exposto a 500 μL do extrato vegetal do fruto de MSC e à 100μM de H2O2. Cada um dos três 
grupos constituído por três frascos de cultura celular, os quais após a exposição às diferentes 
condições de tratamento foram mantidos a 37°C por 72 horas em condições propícias para a 
sobrevivência e desenvolvimento celular com posterior avaliação dos resultados obtidos. 
   Os resultados observados após o período de incubação em comparação ao tempo zero, onde 
não havia nenhum tipo de tratamento experimental, demostraram que ao avaliar a Proliferação 
celular considerando o número de células por mm3 de cultura celular, o G1 apresentou 27.533 
células e um Índice Mitótico (IM) de 260%, o G2 19.133 células e IM de 149.5%, redução 
consequente à exposição desse grupo ao H2O2, e o G3 21.450 células com IM de 180%. Ao 
avaliar a Viabilidade celular, o G1 apresentou 99.3% de células viáveis, no G2 essa taxa se 
reduziu para 76.6% índice já esperado devido ao elevado efeito oxidativo e consequentemente 
imunotóxico do H2O2, já o G3 apresentou uma viabilidade de 91%, pronunciando efeitos 
antagônicos. 
   A análise dos resultados permite concluir que o tratamento de células imunológicas humanas 
constituintes de grupos experimentais com o extrato vegetal dos frutos de MSC conseguiu 
amenizar os efeitos supressores causados pelo H2O2 sobre a Proliferação celular, o Índice 
Mitótico e a Viabilidade celular, porém estudos in vivo de biodisponibilidade ainda são necessários 
para que se possa afirmar em definitivo tais efeitos benéficos e antagonistas referidos ao uso 
popular.       
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   Atualmente há uma estimativa da Organização Mundial da Saúde de que mais de 80% de toda 
população mundial se beneficia de alguma forma terapêutica advinda de produtos ou 
subprodutos de origem vegetal com usos medicinais. Devido a essa grande expressividade o 
presente estudo teve como objetivo a publicação de resultados obtidos experimentalmente 
utilizando o extrato vegetal das sementes de Salvia hispanica L.(Chia), na avaliação de sua 
eficácia protetora sobre efeitos genotoxicológicos em leucócitos humanos de um único doador 
do sexo feminino, isolados do sangue total por centrifugação e mantidos em cultura celular. 
Sendo justificado pelo uso popular de tais sementes. Os experimentos foram desenvolvidos 
utilizando três grupos experimentais, o G1 composto pelo controle negativo exposto apenas à 
500µL de tampão PBS 7.4, o G2 compreendendo o controle positivo exposto à 100µM de H2O2 

50µM e o G3 exposto a 500µL do extrato vegetal da Chia e à 100µM de H2O2 50µM. Não foi 
utilizado um grupo exposto apenas a Chia por já estar descrito na literatura sua atividade 
antagonista isolada. Cada um dos três grupos em triplicata, após a exposição às diferentes 
condições de tratamento foram mantidos em condições propícias para a sobrevivência celular 
por 72h para posterior avaliação dos resultados obtidos.     
   Os resultados observados após o período de incubação demostraram que quando avaliado o 
dano genômico, utilizando a técnica do Cometa de fragmentação do DNA (Bioc. Biophy. Ac., 
264: 117, 1992), o G1 apresentou um índice de dano ao DNA de 3.67±0.58%, o G2 de 
80.67±9.07% valor associado ao elevado efeito oxidativo e consequentemente tóxico do H2O2, 
já o G3 apresentou um índice de 25±6%. Avaliando a Instabilidade cromossômica, com 
bloqueio de citocinese utilizando Colcemid®, por meio da técnica de Citogenética da Banda G 
(Scie. 191:1268, 1996), foi observado que o G1 apresentou 0.33±0.57%, o G2 23±2% e o G3 
5±2% na instabilidade numérica do material cromossômico. Quanto à avaliação na inibição 
mutagênica através da frequência de Micronúcleos citoplasmáticos (Mut. Res. 31:09, 1975), os 
dados obtidos foram de 0.66±0.57% no G1, 9.66±0.57% no G2 e de 4.0±1% no G3. 
   Analisando esses resultados pode-se concluir que o extrato vegetal das sementes de Chia 
promoveu uma proteção sobre o material genético das células avaliado pela redução em 56% do 
dano ao DNA causado pelo H2O2, essa proteção também foi confirmada com a redução em 18% 
da instabilidade cromossômica e de 5.6% na frequência de formação de Micronúcleos. Esses 
resultados demonstram os benefícios que a utilização das sementes de Chia pode promover ao 
material genético celular. Estudos de biodisponibilidade in vivo ainda são necessários para que 
se possa afirmar em definitivo tais efeitos antagonistas e protetores.      

Palavras-chave: Salvia hispanica L., Genotoxicologia, Leucócitos humanos in vitro. 
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Introdução: A tilapicultura é um setor de produção de alimentos em expansão. A intensificação da 
produção tem alguns fatores limitantes como a ocorrência de bactérias. Para o controle de 
bacterioses são empregados vários grupos de antibióticos, porém o uso destes produtos químicos 
pode causar impactos negativos ao ambiente aquático, inclusive ao peixe. 
Objetivo: Avaliar as alterações morfofuncionais no fígado de tilápia (Oreochromis niloticus) 
exposto a azitromicina em teste de toxicidade crônica. 
Materiais e Métodos: Para tanto, foram utilizados peixes pesando entre 70 e 100 g expostos a 
azitromicina, dissolvida previamente em etanol, nas concentrações de 1,0; 50,0 e 100,0 mg.L-1 e o 
controle (com e sem etanol). O sistema de exposição foi estático com aeração, com três réplicas. 
Após 14 dias foi coletado o fígado e seguida à rotina de processamento histológico convencional. 
Os cortes (3 µm) foram corados com azul de toluidina 0,5% e fucsina básica 1,0%. A seguir foi 
realizada a quantificação das alterações histopatológicas e o cálculo do IAH (índice de alteração 
histopatológica) e a análise de glicogênio em reação de PAS, com atribuição de escores para as 
diferentes intensidades de reação. 
Resultados e Discussão: As alterações mais frequentes no controle negativo foram hipertrofia 
celular, deslocamento nuclear, e vacuolização citoplasmática. No controle positivo (com etanol) e 
na concentração de 1,0 mg.L-1 também ocorreram essas alterações porém com maior frequência e 
além de degeneração citoplasmática. Em 50,0 mg.L-1 também ocorreu aumento na frequência de 
vasos sanguíneos e lipídeos; e em 100,0 mg.L-1 também ocorreu degeneração nuclear. A 
classificação do IAH para o controle negativo foi de danos leves a moderados no tecido. Para o 
controle positivo e para 100 mg.L-1 foi de alterações moderadas a severas; e para as 
concentrações de 1,0 e 50,0 mg.L-1 foi de alterações severas no tecido. Os valores constatados 
em todas as concentrações, com exceção do controle negativo, foram similares diferindo do 
controle negativo, sem a presença do etanol, indicando que os efeitos podem ser causados pelo 
etanol. Na análise de PAS não ocorreu diferença na intensidade das colorações entre as 
diferentes concentrações testadas. 
Conclusão: As alterações e suas frequências observadas nos peixes expostos à azitromicina não 
indicam danos irreversíveis no fígado, indicando que podem diminuir se a exposição ao antibiótico 
for interrompida. 
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Introdução: A mucosite é um problema que atinge a grande maioria dos pacientes que 
necessitam da quimioterapia anticâncer, tornando-se um fator limitante para essa terapia. Este 
processo ocasiona a destruição celular gastrointestinal. Embora muitos estudos sobre a mucosite 
induzida por quimioterapia tenham sido realizados, ainda não existem métodos eficazes para o 
tratamento desta patologia. Compostos com propriedades mucoadesivas representam uma 
estratégia potencial para produzir eficazes compostos quimiopreventivos.  
Objetivo: Avaliação da utilização da formulação mucoadesiva dos extratos vegetais de Bidens 
pilosa (BP) e Curcuma longa (CL) no tratamento da mucosite intestinal induzida pela quimioterapia 
em camundongos. 
Materiais e Métodos: A mucosite intestinal foi induzida via intraperitoneal por 5-fluorouracil (5-FU) 
do 4º ao 6º dia de experimento e o tratamento com a formulação mucoadesiva de BP e CL foi 
realizado por gavagem do 1º ao 6º dia. No 7º dia os animais foram eutanasiados. Foram utilizados 
5 grupos de animais (camundongos Swiss): I.5-FU; II.Veículo (composto mucoadesivo); III.75 
mg/kg BP + 3,75 mg/kg CL + 5-FU;  IV.100 mg/kg BP + 7,5 mg/kg CL +5-FU e V.125 mg/kg BP + 
15 mg/kg CL + 5-FU. Ao fim do tratamento, analisou-se: variação da massa corporal; 
histologia/morfometria intestinal; marcadores de apoptose e proliferação celular 
(imunohistoquímica); níveis de malondialdeído; efeitos anti-inflamatórios da formulação (dosagem 
de mieloperoxidase); e avaliação da toxicidade oral aguda da formulação. O efeito da combinação 
dos extratos em estudo também foi analisado no organismo dos animais não submetidos à 
mucosite intestinal para verificar a toxicidade desses compostos. 
Resultados e Discussão: Houve uma significativa melhora no quadro de mucosite intestinal nos 
camundongos tratados com a combinação mucoadesiva de BP e CL, e a melhor dose verificada 
foi a de 125 mg/kg BP + 15 mg/kg CL. Isso pôde ser evidenciado pela redução na perda de peso 
corporal; preservação e melhora das características histológicas; na análise imunohistoquímica, 
houve destaque o marcador de proliferação celular KI-67 no grupo tratado. Além disso, verificou-
se atividade antioxidante e anti-inflamatória da formulação. No teste de toxicidade aguda oral não 
foram verificadas alterações tóxicas causadas pela formulação. Nos animais normais tratados com 
a formulação não foi detectado nenhum indicativo de toxicidade. 
Conclusão: A combinação mucoadesiva de Bidens pilosa e Curcuma longa não produziu sinais 
de toxicidade nos animais normais e favoreceu uma melhora no quadro de mucosite intestinal 
induzida por 5-FU em relação aos diversos aspectos analisados apresentando grande potencial 
para ser utilizado como tratamento deste efeito adverso da quimioterapia/radioterapia do câncer.  
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Introduction: The bradykinin potentiating peptides (BPPs) from the low molecular weight fraction 
(LMWF) of Bothrops jararaca (Bj) venom were the first natural inhibitors of angiotensin-converting 
enzyme described. Recent studies show that these peptides promote activation of argininosuccinate 
synthetase, increasing the production of L-arginine and consequent production of nitric oxide 
synthesis of polyamines, and agmatine, which is essential to growth, cell proliferation, and 
neuroprotection. 
Objective: In the present study we evaluated LMWF cytotoxicity in primary hippocampal cells of 
Wistar rat neonates. 
Materials and methods: Crude venom (CV) of Bj (Butantan Institute) was filtered through a 10 kDa 
MW cutoff membrane (Amicon®) to obtain the LMWF. To confirm the absence of proteolytic enzymes 
and other proteins (>10kDa), the LMWF was analyzed by electrophoresis in SDS-PAGE (16%) and  
MALDI-TOF-MS analysis. To perform primary hippocampal culture, Wistar neonate brain 
hippocampus was dissected, processed and cells plated at 1800 cells/mm². The culture was 
characterized by immunocytochemistry assays with a glial marker (anti-GFAP; 1:500 - Santa Cruz®) 
and a nuclear marker (DAPI; 0.03 mM/mL - Vector®). To assay cytotoxicity, cell cultures were treated 
with 0.1, 1.0 and 10 μg/mL of LMWF,CV or untreated controls for 06, 12, 24 and 48 hours. Cell 
viability was determined by the MTT reduction assay. Quantitative values corresponding to relative 
viability were analyzed by two-way ANOVA for statistically significant differences between groups 
(Tukey's post-test; p<0.05). 
Results and discussion: The results indicate that the LMWF filtrate contained no high-molecular 
weight (HMW; >10kDa) contaminants compared to the retentate and CV. Mass spectrometry analysis 
confirmed the absence of HMW components in the filtrate. Fluorescence microscopy (Leica®) showed 
a ratio of neurons to glia in culture of 1:5, respectively. A concentration of 0.1 µg/ml LMWF showed no 
cytotoxicity over the time, while CV at 06 hours caused 47.3% cell death; at other timepoints no 
cytotoxicity was observed, nor any statistical difference between groups tested (p>0,05). 
Concentrations of 01 and 10 µg/ml LMWF showed no cytotoxicity, though the median cell viability was 
higher at 0.1 µg/mL than untreated controls; at 01 and 10 µg/mL CV was more toxic than the LMWF. 
Conclusion: Based on the experimental results we supposed  that LMWF is not cytotoxic, relative to 
crude venom, under the experimental conditions tested, while the concentration of 01 µg/mL showed 
the highest average cell viability, while CV has already demonstrated a dose-dependent cytotoxic 
effect. 
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Introdução: A qualidade das águas superficiais depende de muitos fatores, podendo sofrer 
influências hidroclimáticas como intemperismos químicos e físicos e também sofrer variação 
devido ações antrópicas no meio ambiente1. Através do estudo das águas dos rios podemos 
avaliar a qualidade, o grau de impacto, os mecanismos que controlam a concentração de 
componentes químicos e físicos, estimar processos erosivos e de transporte nos mesmos2. Neste 
sentido, foi escolhido para este estudo um rio amazônico denominado de Murucupí, localizado no 
município de Barcarena, Estado do Pará. 
Objetivo: Avaliar a variação sazonal de parâmetros físico-químicos medidos in loco no rio 
Murucupí em condições de marés baixa-mar e preamar. 
Materiais e Métodos: As amostras foram coletadas nos meses de fevereiro e agosto de 2011 em 
condições de marés baixa-mar e preamar, em sete pontos de amostragem em frascos de 
polipropileno com capacidade para 1L. Os parâmetros utilizados nesta avaliação foram: pH, 
temperatura, condutividade elétrica, salinidade, sólidos totais dissolvidos e oxigênio dissolvido, 
determinados no momento da coleta utilizando-se a sonda multiparâmetro HANNA HI-769828 
previamente calibrada com as soluções padrões codificadas da marca HANNA. 
Resultados e Discussão: Os resultados dos parâmetros pH, temperatura, condutividade elétrica, 
salinidade, sólidos totais dissolvidos e oxigênio dissolvido variaram no período chuvoso (fevereiro) 
respectivamente de 5,5 a 7,1, 27 a 28 ºC, 36 a 48 µS/cm, 18 a 24 mg/L, 0,1 a 0,2% e de 1,5 a 5,3 
mg/L. No período menos chuvoso (agosto) essas variações foram respectivamente de 6,4 a 7,3, 
29 a 32 ºC, 42 a 73 µS/cm, 19 a 32 mg/L, 0,2 a 0,3%  e de 3,8 a 6,2 mg/L. Na maioria dos pontos 
de amostragem, os valores de pH estiveram dentro da faixa recomendada para águas classe 2 
segundo CONAMA 357/05. Os valores de temperatura, condutividade e sólidos totais dissolvidos 
sofreram aumento no mês de agosto (período menos chuvoso) em virtude da pouca precipitação, 
onde a concentração de alguns parâmetros físico-químicos aumenta. Em relação às 
concentrações de oxigênio dissolvido, observou-se valores mais baixos nos pontos de 
amostragens próximos das nascentes deste rio, estando em desacordo com a referida resolução. 
Este fato pode estar associado ao lançamento constante de esgotos domésticos, industriais e 
outros ao longo dos anos pelas comunidades alocadas no entorno deste rio. Os resultados 
revelaram que não houve variações significativas entre o regime de marés. 
Conclusão: Através dos resultados obtidos constatou-se que a drenagem em questão 
possivelmente sofre influência da precipitação pluviométrica da região e de descargas de 
efluentes urbanos e industriais que a cercam, causando assim danos ao ambiente aquático.  
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Introdução: O Loxoscelismo, caracterizado pela picada da aranha do gênero Loxosceles, 
conhecida como aranha marrom, vem crescendo na região da grande Belo Horizonte. Há duas 
formas de apresentação: cutânea e cutâneo-visceral. Apresentamos um caso de Loxoscelismo 
cutâneo grave atendido recentemente num centro de referência. 

Relato de caso: Paciente de 39 anos, jardineiro, relata que sentiu uma picada na face medial do 
terço superior da coxa direita, no trabalho, no dia 23 de abril de 2013. Não identificou o animal e 
negou dor no momento da picada. No final do dia iniciou quadro de dor local moderada a intensa, 
mal-estar e febre. Apresentou pico febril, sudorese e síncope durante a madrugada. Procurou uma 
unidade de pronto atendimento pela manhã, permanecendo em observação. Recebeu hidratação 
venosa e paracetamol para dor devido à suspeita de dengue. No dia seguinte, persistiu com 
sintomas e observou pequena vesícula de conteúdo escuro no local. Devido à piora da dor e ao 
surgimento de extensa lesão na coxa, dirigiu-se a um centro de referência. Ao ser admitido às 
07:15h do dia 25/04/2013 foi observada lesão com 13 cm no seu maior diâmetro, eritemato-
vinhosa, entremeada por pequenas vesículas de conteúdo sero-hemorrágico, circundada por halo 
claro, sugestivo de placa marmórea. Realizado diagnóstico de Loxoscelismo associando o quadro 
clínico, história e epidemiologia - já havíamos atendido outro acidente proveniente do mesmo 
bairro. Recebeu 10 ampolas de soro anti-loxoscélico e corticoterapia. Exames laboratorias sem 
alterações. Realizado debridamento superficial em 26/04/2013. Recebeu alta em uso de corticóide 
e orientação para retorno. No dia 29/04/2013, compareceu apresentando grande área de necrose 
seca em toda a extensão da ferida, medindo cerca de 20 cm no seu maior diâmetro. Reinternado 
para debridamento cirúrgico feito no dia 30/04/2013. Reabordado no dia 07/05 com novo 
debridamento e retirada de material necrótico em extensão e profundidade, atingindo todo o 
subcutâneo, poupando fáscia muscular. A ferida evoluiu com tecido de granulação em condições 
ideais para enxerto, realizado em 15/05/2013. 

Discussão: O tempo decorrido entre o acidente e a administração do soro antiveneno foi 
aproximadamente 36 horas. Isso contribuiu com o agravamento do quadro clínico, aumento do 
tempo de internação e na morbidade do paciente. 

Conclusão: Uma das peculiaridades do Loxoscelismo é a inexistência de dor importante no 
momento da picada. Esta característica, aliada à inexperiência dos profissionais de saúde sobre a 
prevalência e gravidade deste acidente são fatores que podem retardar o correto diagnóstico e 
tratamento adequado. Isto evitaria complicações como no caso descrito. 
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Introdução: Serpentes do Gênero Bothrops sp (urutu, jararacuçu, jararaca) respondem por 90% 
dos casos de ofidismo no Brasil. O seu veneno possui ação proteolítica, hemorrágica e 
coagulante, ocasionando dor local, edema, equimoses, necrose, hemorragias à distância, 
podendo evoluir para síndrome compartimental (SC), complicação relacionada à alta 
morbimortalidade. 
Relato de caso: Paciente masculino, 29 anos, vítima de acidente botrópico, em membro superior 
esquerdo (MSE), dia 26/03/2013, às 11 horas numa cidade do norte de Minas foi atendido em 
hospital da região 1 hora após a picada. Apresentava tempo de coagulação superior a 30 minutos 
e tempo de protrombina também superior a 30 minutos. Recebeu 12 ampolas de soro 
antibotrópico 1 hora após o acidente. Evoluiu com acentuado edema de MSE. Realizado contato 
com o centro de referência, para onde foi transferido. Admitido 10 horas após acidente já 
apresentava MSE extremamente edemaciado, com equimoses, sem evidências de fluxo nas 
artérias radial e ulnar ao doppler. 13 horas após acidente, com diagnóstico de SC foi submetido à 
fasciotomia de antebraço esquerdo (E) e embolectomia de vasos da região e encaminhado à 
Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Exames de 27/03/13 às 05:04 mostravam: RNI 1,69; 
atividade protrombina 48%; tempo de tromboplastina parcial ativada 34,4 s; creatinofosfoquinase 
9534; creatinina 0,71 e doppler com reperfusão do membro acometido. Em 27/03/2013, 
necessitou de desbridamento cirúrgico de extensa área de necrose do território ulnar do antebraço 
E. Recebeu alta da UTI em 29/03/2013 mas necessitou de nova abordagem da região acometida 
em 03/04/13, devido a progressão da necrose, formação de abscesso com secreção de odor 
fétido e necessidade de antibioticoterapia. Em 10/04/2013 foi submetido à retirada de sutura 
elástica de procedimento anterior, limpeza das bordas da ferida operatória e fechamento da lesão. 
Alta hospitalar em 11/04/2013, 17 dias após o acidente, em bom estado geral, porém com déficit 
motor importante na flexão de punho e dedos da mão acometida. 
Discussão: A administração do soro antiveneno específico em quantidade e tempo ideais, além 
do diagnóstico precoce da síndrome compartimental foram determinantes na evolução desse 
caso. O paciente recebeu alta hospitalar com déficit motor em punho e dedos mas com 
preservação do membro e possível reabilitação.  
Conclusão: A prevalência de acidentes ofídicos por Bothrops sp é notória no Brasil. O diagnóstico 
correto, a aplicação precoce do soro específico, o reconhecimento rápido das complicações, como 
hemorragias, abscessos e síndrome compartimental e o tratamento imediato podem evitar 
mutilações e óbitos. 
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Introdução: Produtos contendo a associação de p-sinefrina, efedrina e cafeína apesar de 
proibidos pelas agências reguladoras, continuam sendo amplamente consumidos para perda de 
peso e ganho de massa muscular, geralmente adquiridos como suplementos alimentares. No 
entanto, a efetividade e a segurança dessas associações ainda não estão bem esclarecidas, visto 
que estudos sobre a interação farmacológica e toxicológica ainda são incipientes. 
Objetivo: Otimização e validação de método analítico por cromatografia em fase gasosa acoplada 
a detector de ionização em chama (CG/DIC) para determinação e quantificação simultânea de p-
sinefrina, efedrina, octopamina e cafeína em suplementos alimentares e compostos 
emagrecedores. 
Metodologia: Amostras de suplementos alimentares e compostos emagrecedores contendo p-
sinefrina, efedrina, octopamina e cafeína foram submetidos a extração em fase sólida (SPE) com 
cartuchos de troca iônica SCX, extração líquido-líquido com clorofórmio grau p.a., derivatização 
com anidrido trifluoroacético e posterior análise em CG/DIC. Foi empregado equipamento de 
CG/DIC Shimadzu GC-2010,  com injetor automático, coluna DB-5 (30m×0,25mm×0,25µm) e 
nitrogênio como gás de arraste, sob fluxo constante de 1mL/min. A temperatura do forno foi 
programada a 140 ºC (1 min) com rampa de 10 ºC/min até 200 ºC (1 min), seguida de 30 ºC/min 
até 290 ºC (1 min). Injetor e detector a 280 e 300 ºC, respectivamente. O método foi validado 
conforme preconizado pela ANVISA (RDC 27/2012), contemplando os seguintes parâmetros: faixa 
de linearidade, limite de detecção, limite de quantificação, precisão, exatidão, seletividade, 
especificidade e robustez. 
Resultados: A faixa de linearidade foi de 50 a 2000 ug/mL para octopamina, efedrina e p-sinefrina 
e 250 a 10000 ug/mL para cafeína. O tempo de análise foi de 12 min e o tempo de retenção (TR) 
dos derivados de efedrina, octopamina, p-sinefrina e cafeína foram observados a 5,1, 5,9, 6,4 e 
10,0 min, respectivamente. O método foi preciso e exato. Quando as condições experimentais 
foram ligeiramente alteradas não foram observadas alterações significativas no comportamento 
cromatográfico, demonstrando que o método é robusto. O limite de detecção e o limite de 
quantificação obtidos por CG/FID foi de 5,3µg/mL e 17,8µg/mL para efedrina, 11,8µg/mL e 
39,4µg/mL para octopamina, 8,1µg/mL e 27,1µg/mL para p-sinefrina e 16,5µg/mL e 55,0µg/mL 
para a cafeína, respectivamente. 
Conclusão: O método proposto mostrou-se preciso, seletivo, exato e robusto para análise 
simultânea de p-sinefrina, efedrina, octopamina e cafeína em suplementos alimentares e 
compostos emagrecedores, podendo ser utilizado no controle de qualidade destes produtos. 



AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS OXIDATIVOS EM CÓRTEX CEREBRAL DE RATOS 
PROVOCADOS PELO TETRACLORETO DE CARBONO E O POSSÍVEL EFEITO 

PROTETOR DO SUCO DE UVA BRANCO 

Oliveira A.S.¹, Peripolli C.¹, Medeiros N.S.¹, Machado F.S.¹, Wohlenberg M.F. ¹, Gabardo T.¹, 
Lima J.D.O ¹, Massolini M..¹, Bokowski,L.V.V.¹,  Dani, C.¹, Funchal, C¹. 
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Introdução: A uva Niágara Branca é uma variedade da espécie Vitis labrusca que tem grande 
aceitação pelos consumidores tanto, como suco de uva e vinho branco com intenso sabor e 
aroma, quanto quando consumida como uva de mesa. 
Objetivo: O presente estudo teve como objetivo verificar a atividade neuroprotetora dos sucos 
de uva Niágara Branca convencional e orgânico sobre o estresse oxidativo induzido pelo 
tetracloreto de carbono (CCl4) em córtex cerebral de ratos Wistar machos. 
Materiais e Métodos: O suco de uva orgânico foi produzido com uvas cultivadas sem 
agrotóxicos, obtidos a partir de Cooperativa Aecia (Antonio Prado, Rio Grande do Sul, RS, 
Brasil) e foi certificado pela Rede de Agroecologia ECOVIDA. O suco de uva convencional, 
produzido com uvas cultivadas utilizando métodos tradicionais e foi obtido a partir Vinícola 
Perini (Farroupilha, Rio Grande do Sul, RS, Brasil). Períodos de validade foram observados, e 
as mesmas marcas foram usadas para o estudo inteiro. Sucos de uva foram fabricados em 
2011 por extração, com uma subsequente prensagem, a fim de separar a polpa, e em seguida 
submetido a uma pasteurização (a 85ºC) e imediatamente seguido do engarrafamento, a 80ºC. 
Foram utilizados 40 ratos machos de 90 dias de idade que foram tratados diariamente (uma 
vez ao dia), com suco de uva branco convencional ou orgânico por via oral (gavagem) durante 
14 dias, na dose de 7 μ g. No 15º dia os ratos receberam o tratamento com CCl4 em dose 
única de 3,0 mL/Kg. Os animais foram então eutanasiados por decapitação e o córtex cerebral 
foi dissecado e utilizado para avaliar os parâmetros de estresse oxidativo: substâncias reativas 
ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), carbonilas protéicas, sulfdrilas e atividade das enzimas 
antioxidantes catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD). A análise estatística foi realizada 
por ANOVA de três vias seguida do pós-teste de Tukey. 
Resultados e Discussão: Observamos que o tratamento com CCl4 foi capaz de aumentar 
TBARS (267% em relação ao controle), carbonilas (262% em relação ao controle) e a atividade 
da CAT (267% em relação ao controle). Além disso, o CCl4 dimunuiu a atividade da SOD 
(596% em relação ao controle). Verificamos também que o suco de uva orgânico foi capaz de 
prevenir as alterações oxidativas de TBARS, carbonilas e CAT, sendo capaz de reduzir os 
níveis de TBARS, carbonilas e CAT em valores similares aos dos controles. Enquanto que o 
suco de uva convencional foi capaz de melhorar os parâmetros carbonilas e CAT, dimunindo os 
níveis de carbonilas e CAT, fazendo com que estes retornem a valores semelhantes aos dos 
controles também.   
Conclusão: Podemos sugerir que os sucos de uva Niágara Branca tem propriedades 
neuroprotetoras e que o suco de uva orgânico apresenta uma maior proteção contra danos 
oxidativos causados pelo CCl4 em córtex cerebral de ratos. 
Apoio financeiro: CNPq e FAPERGS.  
 



EFEITO DO TRATAMENTO SUBCRÔNICO COM SUCO DE UVA BRANCO SOBRE O 
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Introdução: A viticultura é uma atividade tradicional em nove regiões do Brasil, dentre elas 
está a Serra Gaúcha, que representa 80% da produção de variedades americanas, sendo uma 
delas a Vitis labrusca. Essa espécie é mais utilizada na produção de vinhos e sucos de uva, 
sejam brancos e tintos, orgânicos e convencionais.  
Objetivo: O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de um tratamento subcrônico 
com suco de uva branco orgânico e convencional (Niágara Branca) sobre o comportamento de 
ratos Wistar no teste do campo aberto. 
Materiais e Métodos: Quarenta ratos machos de 90 dias (~300g) foram divididos 
aleatoriamente em 3 grupos experimentais. Os animais receberam diariamente (uma vez ao 
dia), suco de uva branco convencional ou orgânico por via oral (gavagem) durante 14 dias, na 
dose de 7 μ g. Após o período de tratamento os animais foram submetidos ao teste do campo 
aberto onde foram avaliados a latência para a locomoção e a frequência dos parâmetros andar 
(periférico, central e total), levantar, autolimpeza e defecar por um período de 5 minutos por um 
avaliador treinado. A análise estatística foi realizada por ANOVA seguida do pós-teste de 
Tukey. 
Resultados e Discussão: Verificamos que a latência para locomoção e a frequência dos 
parâmetros andar (periférico, central e total), levantar e defecar não foram alteradas pelo 
tratamento subcrônico com os sucos de uva branco orgânico ou convencional. Entretanto, 
observamos que ambos os sucos de uva foram capazes de aumentar a frequência de 

autolimpeza dos animais (p<0,05). Controle: 4,20 ± 1,30; Suco de uva orgânico: 18,07 ± 
6,87. Suco de uva convencional: 14,71 ± 4,26. 
Conclusão: Podemos supor que os sucos de uva Niágara Branca são capazes de alterar o 
comportamento de autolimpeza dos animais sem modificar o comportamento exploratório dos 
ratos no teste do campo aberto.  
Apoio financeiro: CNPq e FAPERGS.  
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Introdução: O principal meio de transporte de cargas no Brasil é o rodoviário, realizado por 
caminhoneiros ao longo dos quase 2 milhões de quilômetros de rodovias. A frota de caminhões é 
de aproximadamente 1,4 milhões, o que representa uma alta proporção do tráfego nas estradas. 
Os motoristas geralmente são obrigados a percorrerem longas distâncias e cumprir o prazo de 
entrega em um curto período de tempo. Esses fatores podem levá-los a usarem substâncias 
psicoativas para se manterem acordados por mais tempo, aumentando o risco de acidentes de 
trânsito.  
Objetivo: Estimar a prevalência do uso de drogas (anfetamina, cocaína e cannabis) por 
caminhoneiros nos últimos 4 anos (2009-12) em rodovias federais do estado de São Paulo.  
Materiais e Métodos: Os motoristas foram aleatoriamente abordados por policiais no período 
diurno, entre fevereiro de 2009 e novembro de 2012. Os voluntários foram convidados a participar 
da pesquisa, responder a um questionário semi-estruturado com questões sócio-demográficas e 
sobre saúde, uso de álcool e drogas e por fim, fornecer uma amostra de urina. Estas, foram 
submetidas a testes de triagem por imunoensaio (para metabólitos de cocaína, anfetamínicos e 
canabinóides) e os casos positivos foram confirmados por cromatografia gasosa acoplada à 
espectrometria de massas (CG-EM).  
Resultados e Discussão: Entre 2009-12, foram abordados 1.412 caminhoneiros e 1.370 (97%) 
concordaram em participar do estudo. Daqueles que aceitaram e forneceram a amostra de urina, 
7,9% (n=109) fizeram uso de pelo menos uma das drogas testadas e 0,5% (n=8) usaram duas ou 
mais drogas. Houve uma redução significativa no uso das anfetaminas, de 5,2% em 2009 para 
1,5% em 2012, enquanto o uso da cocaína aumentou significativamente de 2,2% em 2009 para 
3,2% em 2012 (p<0,01). Em 2009 e 2010, as anfetaminas eram as drogas mais comumente 
usadas – representando mais da metade das amostras positivas (65,8%) – mas em 2011 e 2012, 
foi observada uma substituição e a cocaína se tornou a droga mais utilizada (45% dos casos 
positivos) entre os motoristas. A maconha foi encontrada em todo o período de estudo, exceto em 
2010, com uma prevalência média de 1,1%. Esses resultados indicam que as condições de 
trabalho dos caminhoneiros, considerando a disponibilidade de drogas ilícitas, são motivos de 
grande preocupação a respeito da segurança no trânsito em nosso país. A mudança no padrão de 
consumo das drogas utilizadas pode estar relacionada à implementação da RDC 52/2011 da 
ANVISA, que proibiu a produção e consumo de medicamentos emagrecedores à base de 
anfetaminas.   
Conclusão: Uma alta prevalência do uso das drogas pesquisadas (anfetamina, cocaína e 
cannabis) foi encontrada entre os caminhoneiros, no período estudado.  
 
Agradecimentos: DPRF e LIM40/HC-FMUSP. 
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Introdução: Atualmente o Brasil é um grande produtor mundial de uvas. A maior 
produção de uva e de produtos derivados da uva está localizada nas regiões 
Nordeste, Sudeste  e  Sul,  sendo  a  Serra  Gaúcha  responsável  por  90%  desta  
produção.  A uva do tipo Niágara Branca possui um intenso sabor e aroma sendo 
muito utilizada na produção de sucos e vinhos.  Além disso, sabe-se também que esta 
variedade é rica  em  compostos  fenólicos e que tais compostos possuem diversas  
propriedades,  dentre  elas  atividade antioxidante  e  hepatoprotetora.    
 
Objetivo: Portando o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do tratamento 
subcrônico com  suco  de  uva  Niágara  Branca,  convencional  e  orgânico, sobre  o  
estresse  oxidativo  induzido  pelo  tetracloreto  de  carbono  (CCl4)  em fígado  de  
ratos. 
 
Materiais e Métodos: Foram utilizados  40  ratos  machos  de  90  dias  de  idade  que  
foram  tratados  por  via  oral (gavagem)  com  7  µL/g  dos  sucos  de  uva  branco,  
orgânico  (sem  uso  de  agrotóxico)  ou convencional (com uso de agrotóxico), por um 
período de 14 dias. No 15° dia foi administrado, em metade dos ratos óleo mineral e 
na outra metade tetracloreto de carbono (3,0 mL/Kg peso), um  potente  agente  
indutor  de  estresse  oxidativo.  Os animais foram  eutanasiados  por decapitação e o 
fígado foi dissecado e utilizado para a análise de dano lipídico (TBARS), dano em 
proteínas (carbonilas e sulfidrilas) e da atividade das enzimas antioxidantes catalase 
(CAT) e superóxido dismutase (SOD).  Os resultados foram  analisados  por  ANOVA  
de  três  vias, seguida pelo pós-teste de Tukey.  
 
Resultados e Discussão: Observamos o CCl4 aumentou TBARS, carbonilas, e a 
atividade da SOD. Verificamos também que o CCl4 diminui o conteúdo de sulfidrilas e 
atividade da CAT. Além disso, ambos os sucos  de uva foram capazes de prevenir o 
aumento de TBARS, carbonilas e SOD. No entanto, apenas o suco orgânico foi capaz 
de diminuir os danos causados por CCI4 em sulfidrilas e CAT. 
 
Conclusão: Portanto, poderemos supor que o tratamento subcrônico com sucos de 
uva branco tem propriedades hepatoprotetora e que este efeito é mais eficaz para o 
suco de uva orgânico. 
 
 
Apoio financeiro: CNPq e FAPERGS.  
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Introdução: a Araucaria angustifolia é encontrada principalmente nos estados do Sul do Brasil. 
Segundo dados do IBGE, foram produzidos 696 toneladas de pinhões no ano de 2008, sendo que 
cada pinha possui cerca de 90% de brácteas (sementes não desenvolvidas), o que resulta em 
aproximadamente 5.808,5 toneladas de brácteas descartadas no meio ambiente por ano.
Objetivo: o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do tratamento agudo com um extrato 
aquoso de Araucaria angustifolia sobre alguns parâmetros bioquímicos em soro de ratos Wistar 
adultos.
Materiais e Métodos: quarenta ratos machos de 90 dias (~ 300g) foram utilizados para este 
estudo. Os animais receberam uma única vez injeção intraperitoneal de solução salina ou extrato 
aquoso de Araucaria angustifolia (10, 50 ou 100 mg/kg), sendo que as doses utilizadas foram 
escolhidas com base em experimentos pilotos. Após 1h de tratamento os animais foram 
eutanasiados por decapitação, o sangue troncular foi coletado e após o soro sanguíneo foi 
separado. Foram realizadas as dosagens de uréia, creatinina, aspartato aminotransferase (AST), 
alanina aminotranferase (ALT), gama-glutamiltranspeptidase (GGT) e lactato desidrogenase 
(LDH). Os resultados foram avaliados por análise de variância (ANOVA) de uma via seguido pelo 
pós-teste de Tukey.
Resultados e Discussão: verificamos que os níveis dos marcadores renais uréia e creatinina 
foram aumentados pelas doses de 50 e 100 mg/kg (p<0,05) em relação aos controles, enquanto 
os marcadores hepáticos AST, ALT e GGT, além do marcador de dano tecidual LDH não foram 
alterados pelo tratamento.
Conclusão: podemos supor que o extrato aquoso de Araucaria angustifolia, nas doses altas é 
potencialmente capaz de alterar marcadores de função renal, entretanto a função hepática dos 
animais mantem-se normal. 
Apoio financeiro: CNPq e FAPERGS. 
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Introdução: O tratamento da esquizofrenia com antipsicóticos de segunda geração (ASG) como a 
olanzapina (OLZ) e clozapina (CLZ) apresenta efeitos adversos como o ganho de peso e distúrbios 
metabólicos associados. O mecanismo molecular da ação adversa não está elucidado, existindo 
muitos alvos possíveis descritos, mas nada conclusivo. Uma das vias possíveis é a interação entre 
os ASG e mecanismos de transcrição gênica relacionados ao metabolismo de lipídeos e 
carboidratos, como os receptores nucleares do tipo PPAR (Peroxisome-proliferator-activated 
receptors). Existem três subtipos de PPAR: , , , com distribuições e papéis distintos nos tecidos.  

Objetivo: O presente trabalho buscou estudar, atrav s de ferramentas “in silico”, a interação da 
OLZ, da CLZ e seus metabólitos com os receptores PPAR, por análise de docking molecular e 
similaridade molecular dessas substâncias com ligantes j  conhecidos dos PPAR’s. 

Material e Métodos: CLZ, OLZ e seus metabólitos foram testados por “docking”, utilizando o 
software Dock 3.6, nos receptores PPAR, , , com modelagem obtida do Protein Data Bank. A 
similaridade molecular foi analisada pelo software MolShaCS, que comparou a CLZ, a OLZ e os 
metabólitos com todos os ligantes conhecidos dos receptores PPAR, obtidos do banco de dados 
ZINC. Os ligantes de maior similaridade com o maior número de nossas moléculas foram então 
analisados individualmente, através de alinhamento molecular, pelo software VMD (Visual 
Molecular Dynamics), onde foi possível obter a distância intermolecular pela análise do RMSD 
(Root-mean-square deviation). 

Resultados e Discussão: CLZ, OLZ e a maioria dos metabólitos apresentou energia livre de 
interação semelhante ao clofibrato (PPAR agonista) e um pouco inferior à pioglitazona (PPAR 
agonista). Na análise de similaridade pelo MolShaCS, os ligantes dos receptores PPARe  
apresentaram maior prevalência de similaridade acima de 0,72 (intervalo de -1 a +1) em relação 
aos compostos em estudo. Dentre os ligantes que apresentaram maior similaridade, escolhemos 
os 13 que apresentavam similaridade acima de 0,72 com mais de 10 de nossas moléculas. 
Avaliamos a distância média entre nossas moléculas e os 13 ligantes selecionados, pelo cálculo 
RMSD, no software VMD, pelo alinhamento das moléculas. O resultado do cálculo mostrou que 
CLZ, OLZ e a maioria dos metabólitos apresentam alta similaridade e alinhamento com um ligante 
renomado e potente do PPAR, o WY14643. 

Conclusão: De acordo com os princípios da relação estrutura-atividade, pode-se supor que tanto 
a CLZ, como a OLZ e alguns de seus metabólitos são potenciais ligantes do receptor PPAR, 
fornecendo mais subsídios para a elucidação do mecanismo de ação que leva ao ganho de peso 
associado ao uso dos AS ’s. 
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Introdução: Estudos têm documentado elevadas concentrações de mercúrio (Hg) nos diversos 
compartimentos ambientais da região amazônica1,2. Por conseguinte, a ocupação indiscriminada 
da região tem disponibilizado consideráveis quantidades deste metal ao ambiente, gerando 
processos de contaminação dos ecossistemas aquáticos e riscos de exposição humana por via 
alimentar3.  
Objetivo: Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo investigar e estabelecer os níveis 
de exposição humana ao Hg em comunidades direta e indiretamente impactadas pelo 
Aproveitamento Hidrelétrico de Jirau (AHE Jirau), bacia do rio Madeira, Amazônia Ocidental 
Brasileira, no período anterior ao enchimento do reservatório (maio de 2010 a julho de 2012). 
Materiais e Métodos: A dosimetria de Hg na população (n=1.275) foi desenvolvida utilizando o 
cabelo como bioindicador. Os teores de Hg total foram quantificados pela técnica de 
espectrofotometria de absorção atômica acoplada ao gerador de vapor frio (CVAAS)4. O perfil de 
consumo alimentar da população foi determinado pela aplicação de inquérito alimentar 
recordatório de 7 dias (n=735). 
Resultados e Discussão: Os níveis de Hg encontrados nas amostras de cabelo foram 
relativamente baixos (média=3,8 ± 3,9 µg g-1; mediana=2,7 µg g-1) quando comparados a outros 
estudos realizados na região amazônica5, o que pode ser explicado pelo baixo consumo de peixe 
apontado pelo inquérito alimentar, sendo que apenas 8,3% da população estudada relatou o 
consumo deste tipo e proteína animal. Entretanto, a análise não-paramétrica de correlação 
(Spearman) mostrou que as concentrações de Hg total determinadas nas amostras de cabelo são 
diretamente relacionados ao consumo de peixe da população, com elevado nível de significância 
estatística (p<0,002). Considerando os limites de exposição publicados pela Organização Mundial 
de Saúde em 2003, apenas 2,7% dos participantes apresentaram níveis de exposição acima de 
14 µg g-1 de Hg no cabelo, o que poderia ser utilizado como indicador de possível risco de 
neurotoxicidade mercurial. 
Conclusão: Com base nos resultados obtidos neste estudo, constata-se que os níveis de 
exposição da população são baixos quando comparados aos níveis encontrados em outros 
estudos na região amazônica. Sendo este resultado decorrente, provavelmente, do baixo 
consumo de peixe pelos participantes e por se tratar de uma população que tem vivido dividida 
entre a Amazônia dos Rios (ribeirinha) e a Amazônia das Estradas. Tendo em vista que o estudo 
foi realizado no período anterior ao enchimento do reservatório, com base nos estudos já 
realizados em outras hidrelétricas no Brasil e no mundo, faz-se necessária a continuidade do 
mesmo na fase pós-enchimento, onde possivelmente os níveis de Hg na população e no ambiente 
tenham algum acréscimo. 
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Introdução: Os trabalhadores hospitalares estão submetidos a riscos químicos, pela grande 
quantidade de substâncias químicas manipuladas nos diversos ambientes das instituições. O 
desenvolvimento de doenças ocupacionais, decorrentes de condições inadequadas de trabalho, 
prejudica a qualidade da assistência, e a produtividade e a qualidade de vida dos trabalhadores. 
Os trabalhadores de enfermagem, especialmente, estão expostos a uma diversidade de cargas 
químicas no processo de trabalho, que são geradoras de desgaste e doenças. Objetivo: 
Identificar publicações científicas que contemplem a exposição ocupacional de profissionais de 
enfermagem a produtos químicos. Materiais e Métodos: Estudo bibliográfico, de revisão 
narrativa, com busca realizada nas bases de dados eletrônicas LILACS e MEDLINE, e inclusão de 
artigos científicos completos, publicados em periódicos nacionais ou internacionais nos anos de 
1991 a 2011, nos idiomas espanhol, inglês e português. Os artigos foram acessados mediante uso 
dos descritores “compostos químicos”, “risco químico”, “saúde do trabalhador”, “riscos 
ocupacionais” e “enfermagem”, de forma isolada ou combinada. Resultados e discussão: Foram 
incluídos para a análise apenas sete artigos científicos, que efetivamente descreviam a exposição 
ocupacional no exercício da enfermagem e identificavam os agentes químicos envolvidos; destes, 
seis foram veiculados na base MEDLINE.  Cinco eram originários de periódicos brasileiros, o que 
pressupõe início de valorização do tema em âmbito nacional. Seis artigos abordavam os riscos 
ocupacionais pela manipulação direta de substancias químicas e os prováveis problemas de 
saúde decorrentes, incluindo exposição a medicamentos - antibióticos e antineoplásicos, 
saneantes - benzina, iodo, glutaraldeído, e outros produtos - látex-talco, óxido de etileno;  e  um  
discutia a representação social dos trabalhadores da saúde acerca dos riscos ocupacionais. 
Conclusão: Diante da escassez de pesquisas sobre esta temática é preciso desenvolvimento de 
pesquisas sobre riscos quimicos ocupacionais, com vistas a agregar mais valor ao contexto da 
Saúde Ocupacional dos trabalhadores de enfermagem.  

 

 
Palavas-chave: Compostos químicos, Risco químico, Saúde do trabalhador, Riscos ocupacionais, 
Enfermagem. 
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Introduction: Crotalus genus is responsible for about 10% of snakebites in Brazil. Accidents 
with snakes of this genus mainly result in systemic actions primarily affecting hemostasis, the 
central nervous system and kidneys. Objectives: The aim of this study was to evaluate the 
genotoxic potential of C.d.collilineatus and C.d.cascavella venoms using the comet assay. 
Methods and Results: 500 μL of blood was collected from healthy donors with prior ethical 
approval of the project. Blood was cultured for 7h in 5mL of RPMI supplemented with FBS, 
phytohemagglutinin and antibiotics. Blood cells remained incubated for 3h in the presence of 
venoms at different concentrations (1.5, 3, 6, 12, 24 and 48μg/mL) or controls (12μg/mL 
doxorubicin-DXR and PBS). Subsequently, aliquots of the incubated samples were mixed to 
LMP agarose and then applied on slides covered with NMP agarose. Slides were immersed 
for 2h in lysis solution (pH 10), kept for 20 min in alkaline solution and subjected to 
electrophoresis. After the run, the slides remained in a solution 0.4 M Tris-HCl, pH 7.4 at 
4°C, and then dried, fixed, stained and analyzed in an epifluorescence microscope. Results 
and Discussion: The venoms showed genotoxic potential, although significant 
fragmentations were observed only at concentrations of C.d. collilineatus venom 2 (26.6±0.2 
cells wit40 -85 of fragmentationa 17.6±0.3 cells witfragmentatio >85 and 4 
(25.8±0.1 cells wit40 -85 of fragmentation a 22.1±0.2 cells witfragmentation >85 ) 
fold higher than that used for the DXR (36.4±0.2 cells wit40 -85 of fragmentation an
21.2±0.2 cells witfragmentation >85. For C.d. cascavella venom, damages were lower 
than those observed for the DXR. The genotoxicity of C.d. terrificus venom was reported, 
attributing higher levels of DNA fragmentation to the toxins CB PLA2, crotoxin and crotapotin, 
which also suggest a possible role of PLA2 in the induction of the damage observed in the 
present study. Conclusions: A genotoxic potential was observed for the Crotalus venoms 
and these results bring new perspectives on the venom research and contribute to expand 
venom characterization.  
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Introduction: Diabetes mellitus concerns health agencies worldwide because of its 
increasing incidence and high mortality rates due to chronic complications. Hyperglycemia 
induced damage in different tissues involves complex pathways, such as oxidative stress, 
inflammation and advanced glycation, that ultimately affect vital biomolecules, such as 
DNA and proteins. 

Objective: The objective here was to develop and validate an isotope dilution HPLC-ESI-
MS/MS method for analysis of the following DNA adducts: 8-oxo-7,8-dihydro-2'-
deoxyguanosine (8-oxodG), N2-carboxyethyl-2'-deoxyguanosine (CEdG), 1,N2-etheno-2’-
deoxyguanosine (1,N2-EdGuo) and 1,N6-etheno-2’-deoxyadenosine (1,N6-EdAdo). 

Material and Methods: Accuracy and precision were determined by adding 8-oxodG 
(367, 734, 1469 or 2204 fmol), CEdG (75, 150, 250 or 350 fmol), 1,N2-EdGuo, 1,N6-
EdAdo (1, 5, 10 or 20 fmol), and a fixed amount of the corresponding isotopic internal 
standards (15N5) to 100 μg of DNA before enzymatic hydrolysis. For 1,N2-EdGuo and 
1,N6-EdAdo analysis, a cleanup and concentration step was carried out by solid phase 
extraction of the hydrolyzed DNA. The HPLC-ESI-MS/MS analyses were carried out in 
triplicate and normal deoxynucleosides were quantitated by HPLC-UV. 

Results and Discussion: Great results were obtained for all parameters analyzed: 
linearity (R2 = 1 for 8-oxodG; 0,9993 for CEdG; 0,9978 for 1,N6-EdAdo and 1 for 1,N2-
EdGuo); precision (intraday coefficient of variation: 8-oxodG, 8.67%; CEdG, 5.11%; 1,N6-
EdAdo, 16.64%; 1,N2-EdGuo, 9.96%; interday coefficient of variation: 8-oxodG, 16,97%; 
CEdG, 13,35%; 1,N6-EdAdo, 16,66%; 1,N2-EdGuo, 14,01%); and accuracy (8-oxodG, 
100.87%; CEdG, 112.12%; 1,N6-EdAdo, 104.18%; 1,N2-EdGuo, 96.86%). Main 
advantages of the validated methods include selectivity, sensitivity (LOQ on column: 8-
oxodG, 25 fmol; CEdG, 10 fmol; 1,N6-EdAdo, 0,3 fmol; 1,N2-EdGuo, 1 fmol) and the use 
of simple steps for DNA sample processing. 

Conclusion: The validated methods will be useful for mechanistic investigations and 
assessment of the role of these lesions in experimental studies of diabetes complications. 
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Introduction: LLL-3, an anthracene derived compound, has been shown to be a promising 
therapeutic agent in the treatment of some kinds of cancer such as chronic myeloid leukemia and 
glioblastoma. This compound is derived from the commercial product STA21 and acts by inhibiting 
the STAT3 (signal transducer and activator of transcription), which has been associated with the 
induction of proliferation and survival of cancer cells. Although LLL-3 has presented good 
properties to be a potential therapeutic agent in the treatment of some types of cancer, there is no 
data in the literature regarding the toxic properties of this compound. 
Objective: To investigate the mutagenic activity of the LLL3 by Salmonella/microsome assay, 
using Salmonella enterica Serovar Typhimurium strains able to detect mutagens that cause 
frameshift or base pair substitution mutation in the absence or presence of metabolic activation (S9 
mix). 
Material and Methods: The assay was performed according to Ames (1983) following the pre-
incubation protocol. Briefly, 100 µL of overnight cultures of each strain (TA97, TA98, TA100, 
TA102 and TA104) of Salmonella, 500 µL of 0.2 M sodium phosphate buffer or S9 mix, and 100 µL 
of different concentrations of the LLL-3 were introduced into a 5-mL glass tube and incubated at 
37°C for 20 min without shaking. After incubation, 2 mL of molten top agar was added, the mixture 
was poured into a minimal agar plate, the plates were incubated at 37°C for 72h and the number of 
revertants was counted.  
Results and Discussion: LLL-3 did not induce mutagenic activity in the strains of Salmonella in 
the tested conditions, which shows that this compound does not cause point mutations neither 
before nor after metabolization. Since the most drugs used in the treatment of cancer have induced 
mutagenic activity as an adverse effect, the results of this work increase the chance of using the 
LLL-3 in the cancer therapy.  
Conclusion: LLL-3 should be of interest to further explore the possibility of using it as a potential 
agent for human cancer treatment. 
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Introdução: O Rio Pardinho constitui importante recurso hídrico que abastece a região do Vale do 
Rio Pardo. Em relação às águas da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, dados do Comitê Pardo 
mostram que a influência antrópica é determinante na perda da sua qualidade. Sabe-se que 
ambientes aquáticos podem estar sofrendo alterações que não são perceptíveis, pois os danos 
podem estar em nível celular e molecular. Nesses casos, testes genotóxicos, como o Ensaio 
Cometa (EC) que avalia lesões em nível de DNA, mesmo em situações em que a vitalidade e 
viabilidade não estejam comprometidas, podem sugerir alterações ambientais causadas por 
agentes tóxicos.  
Objetivo: Avaliar o potencial genotóxico de quatro pontos amostrais no Rio Pardinho (P1, P2, P3 
e P4) em diferentes estações do ano utilizando o EC com Astyanax fasciatus. 
Materiais e Métodos: O P1 localiza-se próximo à nascente, enquanto P4 está próximo à foz do 
rio. Em cada ponto foram coletados em média 12 indivíduos por estação do ano. Amostras de 
sangue periférico foram obtidas por punção cardíaca e armazenadas em gelo ao abrigo da luz até 
a realização do EC. Foi utilizada a versão alcalina do EC adaptado de Groff et al. (2010). A 
coloração das lâminas foi feita com solução de nitrato de prata e as lâminas analisadas na 
microscopia óptica (100X). Os nucleóides foram classificados em cinco classes: classe 0 (sem 
dano) até classe 4 (dano máximo), após foi calculado a Frequência de Danos (FD) e o Índice de 
Danos (ID). Foi utilizado o teste de Kruskall-Wallis, seguido do pós-teste de Dunn para múltiplas 
comparações. 
Resultados e Discussão: Em todas as estações o P4 apresentou ID significativamente elevado, 
provavelmente por sofrer tanto impactos urbanos (efluentes domésticos e industriais), além de 
agrotóxicos, pois é localizado em zona rural com lavouras ao entorno e após os centros urbanos 
da região, sugerindo que em direção à foz do Rio Pardinho possa existir um ou mais fatores de 
origem antrópica que aumentam a genotoxicidade. Contudo, esse aumento ao longo do rio não foi 
linear, pois o P2, localizado em zona rural com pequenas propriedades agrícolas caracterizadas 
pelo plantio de tabaco e milho, também apresentou alto valor de ID em todas as estações, exceto 
no outono. Assim, o efeito antrópico capaz de aumentar a genotoxicidade do Rio Pardinho não 
está relacionado somente com a urbanização e despejo dos efluentes, mas provavelmente 
também com a utilização de agrotóxicos que são lixiviados até o rio. 
Conclusão: O EC com A. fasciatus mostrou-se adequado para estudos de biomonitoramento 
ambiental sugerindo que a qualidade da água do Rio Pardinho está afetada trazendo riscos à 
população, pois existe aumento da genotoxicidade inclusive em locais usados pela população 
para lazer como o P2, que é considerado limpo. 
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Introduction: Basic Red 51 (BR51) is an azo dye that has been widely used in the cosmetics 
industry. This dye had mutagenic activity in the presence of reductive S9-mix, for TA 98 strain in 
according to OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, however, ecotoxicological information 
are not available. The most common effluent treatment in Brazil is the aerobic activated sludge, 
which is not efficient to remove azo-dyes. Therefore this dye can be present in the final wastewater 
of domestic and industrial sources. Sequential anaerobic-aerobic biological treatment is a 
promising technology for wastewaters treatment containing azo-dyes. The anaerobic stage 
promotes the reductive cleavage of the azo bond, resulting in aromatic amines. The aerobic stage 
degrades the aromatic amines leading to the mineralization of the dyes. 

Objective: The aim of this study was biodegrade the BR51 azo dye in an anaerobic-aerobic pilot 
scale reactor inoculated with bacterial strains previously isolated from a dye treatment plant. 

Materials and Methods: To follow the process of degradation and its efficiency, chemical and 
toxicological analyzes were performed. The produced aromatic amines were characterized by 
Liquid Chromatography-Electrospray Ionization-Mass Spectrometry (LC-ESI-MS/MS Qtrap). 
Toxicity tests were performed before and after treatment. 

Results and Discussion: The inoculated bacteria in the reactors were able to degrade the azo 
dye, forming different aromatic amines, which were not efficiently degraded in the aerobic reactor. 
For Daphnia the acute toxicity was reduced in 110 times. No mutagenicity was observed after 
treatment for Salmonella TA98 and TA 100 strains with and without S9. 
 
Conclusions: The anaerobic-aerobic process was not efficient in total mineralization of the 
generated aromatic amines but reduced the aquatic toxicity and mutagenicity was not observed. 
Other studies should be conducted to optimize treatment in order to obtain the complete 
mineralization of this dye. 
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Introdução: Todos os anos milhares de hectares de vegetação nativa do país são devastados 
pelos incêndios durante a estação seca, especialmente no bioma Cerrado. Os estudos sobre o 
efeito do fogo no Cerrado, em sua maioria, abordam os efeitos sobre a vegetação. Todavia, com a 
incidência das chuvas em áreas queimadas, grande quantidade de nutrientes e de materiais 
particulados presentes nas cinzas é transportada para os corpos hídricos, gerando alterações nas 
características naturais desses ambientes.  
Objetivo: Determinar a toxicidade aguda de cinzas provenientes de três áreas distintas de 
Cerrado sobre organismos aquáticos, representando diferentes grupos funcionais e níveis tróficos: 
Como representante do plâncton, utilizou-se o microcrustáceo Ceriodaphnia dubia Richard, 1894 
(Cladocera, Crustacea); do nécton, o peixe zebra Danio rerio Hamilton, 1822 (Chordata; 
Cyprinidae); e dos bentos, o caramujo Biomphalaria glabrata Say, 1818 (Mollusca, Gastropoda). 
Materiais e Métodos: As cinzas foram coletadas em áreas queimadas caracterizadas segundo o 
tipo de vegetação predominante: transição de vereda para campo savana (Lagoa Bonita); área de 
Cerrado Típico (Torre de TV) e vegetação rural (Pasto). O microcrustáceo e o molusco utilizados 
são organismos cultivados no Laboratório de Ecotoxicologia da Embrapa Cerrados e os peixes 
foram adquiridos de fornecedor comercial. Para a condução dos ensaios, as cinzas foram 
peneiradas e diluídas em 100 g/L de água mole sintética mantida sob agitação constante por 96 
horas a 25ºC. Paralelamente, amostras de cada concentração foram filtradas em membrana 0,45 
μた . Para o cálculo da concentração letal para 50% (CL50) após 24hs/48hs de exposição, utilizou-
se o programa Trimmed Spearman Karber.  
Resultados e Discussão: Os testes agudos com a C. dubia revelaram toxicidade maior na área 
de Pasto, CL50 (24hs)=7,18 g/L; (48 hs)=6,33 g/L, seguida da Torre de TV, CL50(24hs)=10,15 
g/L; (48hs)=9,73 g/L e da Lagoa Bonita, CL50(24hs) =17,68 g/L; (48hs)=13,4 g/L. Em relação aos 
ensaios com as amostras filtradas, verificou-se que a filtração aumentou levemente a toxicidade, 
mas não em níveis consideráveis. As cinzas da Lagoa Bonita revelaram uma CL50(24hs)=41,05 
g/L para o peixe D. rerio. Não foi verificado toxicidade aguda em peixes com as cinzas do Pasto e 
da Torre de TV. Em relação aos ensaios com B. glabrata, não foi constatado  mortalidade após 96 
horas de exposição nos três tipos de cinzas estudadas. 
Conclusão: Observou-se que as cinzas das áreas de Cerrado Típico e de Vegetação Rural não 
apresentaram toxicidade aguda para os peixes D. rerio e para os caramujos B. glabrata. No 
entanto, as cinzas se mostraram tóxicas para C. dubia na sequência Vegetação Rural - Cerrado 
Típico -Transição Vereda/Campo Savana. 
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Introdução: O tabagismo vem sendo associado com leucemia mielóide aguda (LMA) 

em adultos. Entretanto, a hipótese desta associação entre o tabagismo materno 

durante a gestação e a leucemia na infância permanece controversa. 

Objetivos: Investigar a associação entre o tabagismo materno durante a gestação e 

amamentação e o desenvolvimento de leucemia em crianças menores de 2 anos. 

Metodologia: Estudo multicêntrico caso-controle de base hospitalar realizado no Brasil 

entre 1999-2007, com intuito de explorar os fatores etiológicos no desenvolvimento das 

leucemias infantis. Os dados foram coletados por meio de entrevistas com as mães 

biológicas utilizando um questionário padronizado, incluindo 576 crianças. Destas, 423 

eram controles, 193 portadoras de leucemia linfoide aguda (LLA) e 59 LMA, pareados 

por frequência por local de residência e idade. Foi realizada regressão logística não 

condicional e as razões de chances (OR) da associação entre o tabagismo materno (3 

meses antes da gestação, durante a gestação e 3 meses após a gestação) e a 

leucemia em menores de 2 anos foram ajustadas por variáveis selecionadas (peso ao 

nascer e cor de pele das crianças e idade materna no parto, nível educacional materno 

e uso de contraceptivos orais durante a gestação).  



Resultados: O tabagismo foi observado em 17,5% das mães de casos e 20,6% em 

controles. Dentre as mulheres que reportaram consumo intenso de 20 cigarros ou mais 

por dia durante a gestação em estudo, a OR ajustada observada foi 5,28 (IC 95% 1,40-

19,95) para LLA. A estimativa ajustada para consumo intenso durante a amamentação 

para LLA foi OR= 7,78 (IC 95% 1,33-45,5). Não foi observado efeito dose-resposta 

entre o tabagismo materno e a leucemia em menores de 2 anos. Assim como o fumo 

passivo durante a gestação e amamentação. 

Conclusão: A associação entre tabagismo materno e leucemia em menores de 2 anos 

foi restrita às gestantes que reportaram intensa exposição ao fumo durante a gestação 

e amamentação. 
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INTRODUCTION  
Neonatal Hypoxic ischemia (HI) is a common cause of damage to the fetal and 
neonatal brain. The pathogenesis of this injury is complex since interrelated toxic 
events occur simultaneously and contribute to cellular dysfunction and death.  
 
OBJECTIVES  
The aim of this study was to describe the chronological sequence of 
acetylcholinesterase (AChE) activity and the lipid peroxidation changes in the cerebral 
cortex using the classic model of neonatal HI.  
 
MATERIAL AND METHODS  
The association of unilateral occlusion of the carotid artery with exposure to a hypoxic 
atmosphere in order to produce unilateral damage in the rat brain. The cerebral cortex 
was utilized to enzymatic analysis. Seven-day-old pups were euthanized immediately, 
72 h and 8 days after to verify the changes in the AChE activity in the cerebral cortex 
and the thiobarbituric acid reactive species (TBARS) levels. The AChE activity was 
expressed in lmol AcSCh/h/mg of protein and the TBARS levels are expressed in 
nmol/g of tissue. Results were analyzed by one-way ANOVA and pos hoc analysis was 
carried out by Duncan’s multiple range test. p<0.05 was considered significant.  
 
RESULTS  
There were changes in the AChE activity in the cerebral cortex after neonatal HI. The 
effect of neonatal HI on the AChE activity was observed in different stages of 
development. Immediately after HI, the AChE activity decreased when compared with 
the control group (P < 0.05). However, 72 h post-insult, the AChE activity increased 
when compared to the control (P < 0.05), returning to the normal values (baseline 
activity) 8 days after HI.  
Lipid peroxidation remains increased for several days after neonatal HI. Cerebral 
cortex homogenates of the experimental group presented TBARS values that were 
significantly higher than the control group immediately, 72 h, and 8 days after neonatal 
HI (P < 0.001; < 0.001, P < 0.05 < 0.05, and P < 0.05, respectively).  
 
DISCUSSION AND CONCLUSION  
In conclusion, our data demonstrate that the early phase following HI in the developing 
rat brain leads to oxidative stress which is sustained in the days after insult. 
Furthermore, the neonatal HI is implicated in alterations of cerebral AChE activity at 
different times after HI insult. By focusing on the study, we can provide information on 
the biochemical mechanisms involved during the evolution of central alterations caused 
by neonatal HI. The evolution of brain lesions after HI is a response to the combination 
of central mechanisms that start with insult; thus, a thorough understanding of these 
events can help in the search for new therapeutic intervention.  
This study was funded by the CAPES (Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
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Introdução: Segundo a Americam Cancer Society, cerca de metade dos homens e um terço das 
mulheres do mundo vão desenvolver câncer em algum período da sua vida. É nesse cenário que 
o câncer de pulmão, de doença rara no início do século XX, tornou-se uma das doenças 
neoplásicas mais disseminadas. A associação entre câncer, tabagismo e a presença de 
processos oxidativos tem sido frequentemente relatada na literatura, sendo que as células 
tumorais são reconhecidamente as maiores responsáveis pela produção e liberação de oxidantes 
na circulação. Nesse sentido, a atividade da enzima δ-aminolevulínico desidratase (δ-ALA-D) tem 
sido utilizada como biomarcador do estresse oxidativo em diferentes patologias, já que ela é uma 
enzima de natureza sulfidrílica e uma diminuição na sua atividade está relacionada com a 
superprodução de espécies reativas de oxigênio (ROS). 
Objetivo: Determinar a atividade da δ-ALA-D no sangue total de pacientes com câncer de 
pulmão, atendidos no setor de Hematologia/Oncologia do Hospital Universitário de Santa Maria.  
Materiais e Métodos: Para este trabalho foram selecionados 20 indivíduos divididos em 2 grupos: 
grupo controle (indivíduos que não apresentavam a patologia, n=10) e grupo câncer de pulmão 
(pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células, n=10). Para as análises foi utilizado 
sangue total heparinizado. A atividade da δ-ALA-D foi realizada de acordo com o método descrito 
por Sassa (1989). Os dados foram analisados pela análise estatística de t-student teste, 
considerando p<0.05. 
Resultados e Discussão: Os resultados demonstraram uma diminuição significativa na atividade 
da δ-ALA-D em pacientes com câncer de pulmão (5.48±0.29) quando comparado com o grupo 
controle (8.79±0.63). Nesse contexto, destaca-se que devido à natureza sulfidrílica da enzima δ-
ALA-D, ela pode ser inibida por metais pesados que têm a propriedade de oxidar grupamentos 
sulfidrílicos. Sabendo-se que todos os pacientes envolvidos nesse estudo foram tabagistas por 
pelo menos 30 anos, e que o cigarro é constituído por vários metais como o cádmio, o mercúrio e 
o chumbo, a atividade da δ-ALA-D pode estar inibida por essa exposição prolongada dos 
pacientes aos componentes do cigarro. Al m disso, a inibição da  δ-ALA-D pode resultar no 
acúmulo do substrato δ-ALA no sangue, que está relacionado com o aumento da produção de 
ROS na circulação, fato que acomete ainda mais as condições de saúde desses pacientes. 
Conclusão: A inibição da atividade da δ-ALA-D pode estar ocorrendo tanto pelo tabagismo, como 
pela própria condição de estresse oxidativo característica de pacientes que apresentam câncer de 
pulmão. Além disso, essa inibição pode estar contribuindo ainda mais para o incremento do 
estado pró-oxidante nesses pacientes. 
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Introdução: A nanotecnologia é uma emergente plataforma para inovação tecnológica, uma vez 
que seus produtos apresentam exclusivas propriedades físico-químicas em função do tamanho 
nanométrico. Neste contexto, as nanopartículas de sílica mesoporosas (NSM) são sistemas 
promissores para o armazenamento e transporte de moléculas biologicamente ativas (e.g., 
fármacos, anticorpos e hormônios), devido sua elevada área superficial e versatilidade química 
para modificação do seu interior e superfície de maneira controlada. Todavia, as NSM ao entrar 
em contato com meio biológico (e.g. sangue) rapidamente interagirão com as biomoléculas 
presentes neste meio (e.g., proteínas plasmáticas, carboidratos e lipídios). De modo que, estas 
biomoléculas formarão um revestimento estável sobre a superfície das partículas, denominado 
protein corona (PC), cujo qual influenciará a forma como as células (e.g. hemácias, leucócitos e 
plaquetas) reconhecem estes nanomateriais. Desse modo, as implicações físico-químicas e 
biológico-toxicológicas desta nova identidade (NSM@PC) precisam ser elucidadas.  
Objetivos: i) Avaliar a atividade hemolítica de nanopartículas de sílica mesoporosas; ii) Estudar a 
influência da formação da protein corona sobre a atividade hemolítica das NSM após o contato 
com proteínas plasmáticas e iii) caracterização físico-química e bioquímica do complexo 
NSM@PC. 
Materiais e Métodos: As NSM foram sintetizadas através de processo sol-gel de acordo com 
Paula et al., (2011)1. Bolsas de sangue e de plasma humano (Tipo O+) foram fornecidas pelo 
Hemocentro da UNICAMP. A atividade hemolítica foi expressa em porcentagem de hemoglobina 
liberada das hemácias, quantificada por espectrofotometria (Abs 540 nm). Para determinação da 
influência da formação da protein corona na atividade hemolítica das NSM diferentes 
concentrações de plasma humano foram incubadas com 500 µg/mL das NSM isoladamente, em 
tampão PBS pH 7.4 a 37 °C por 15 minutos. Em seguida, estes sistemas NSM@PC foram 
expostos às hemácias. As proteínas plasmáticas que interagiram com as NSM formando o 
complexo NSM@PC, na concentração 55% de plasma, foram caracterizados por espectroscopia 
de infravermelho (FT-IR), eletroforese SDS-PAGE, espalhamento de luz dinâmico (DLS), potencial 
zeta (PZ) e análise termogravimétrica (TGA). 
Resultados e Discussão: As NSM apresentaram um efeito hemolítico de maneira dose-
dependente (EC50 = 450 µg/mL). Após incubação com as proteínas plasmáticas verificamos uma 
supressão deste hemolítico, sendo necessária a concentração de apenas 0.06% de plasma para 
inibir 50% da atividade hemolítica. Assim, as proteínas plasmáticas modulam a atividade 
hemolítica das NSM em função da sua concentração. Desse modo, a PC formada sobre a 
superfície das nanopartículas desempenhará importantes implicações durante a determinação da 
sua toxicidade e em futuras aplicações biomédicas pela via intravenosa. Os resultados da 
caracterização físico-química do complexo NSM@PC demonstraram que ocorre um aumento no 
diâmetro médios das partículas após a formação da PC; uma ampla faixa de proteínas 
plasmáticas compõe a PC (150 a 10 kDa) e aproximadamente 40% da massa deste complexo 
corresponde a PC.  
Conclusão: NSM apresentam efeito hemolítico de maneira dose-dependente. Entretanto, as 
proteínas do plasma humano inibem a atividade hemolítica das NSM, devido à formação de um 
revestimento denominado protein corona. O tradicional ensaio hemolítico demonstrou ser um 
promissor modelo para o avanço da nanobiointerface e nanotoxicologia. 
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Eugenol displays antiproliferative and pro-apoptotic activities in different types of cancer cells, 
although effects of Acetyleugenol (AC) and Acetyleugenol Nanocapsules (NCAC) have not been 
elucidated. Here the role of NCAC on in vivo melanoma model and their actions on in vitro 
melanoma and endothelial cell cultures were investigated. Murine melanoma cells (B16F10, 
8X105/100µL) were s.c. injected in the dorsal region of C57BL6 mice. Animals were p.o. treated 
with Saline, AC, NCAC (50 mg/kg/day) or with their respective controls during 7 days. In vitro 
human endothelial cells (HUVEC) and melanoma cells (SK-Mel-28) were incubated with RPMI, 
DMSO, NC, AC or NCAC. Cell viability, nitric oxide (NO), cell proliferation and cell adherence 
were monitored. P.o administration of NC or NCAC reduced melanoma growth more than AC, 
and NC, AC or NCAC treatments decreased the number of circulating leukocytes. Only NCAC 
(100µM and 300µM), treatment reduced the endothelial and melanoma cell viability. NC and 
NCAC (60µM) treatments reduced the cell proliferation in endothelial and melanoma cells and AC 
(60µM) treatment reduced cell proliferation only in melanoma cells. AC and NCAC (60µM) 
treatments inhibited endothelial and melanoma cells adherence. Both NC and NCAC (10, 30 and 
60µM), but not AC, treatments increases the NO production by endothelial and melanoma cells. 
Together, data obtained show that the efficiency of NCs on tumor cell growth detected by p.o. 
may be due to their activity on cell proliferation and by inducing NO production. 
CNPq, FAPESP (2010/ 19802-1; 2012/01257-2). 
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Introdução : Segundo a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), estudos 
utilizando ensaios in vitro e in vivo (populações expostas) demonstraram que algumas 
tinturas de cabelo e muitos produtos químicos utilizados no processo de tingimento capilar 
são considerados mutagênicos e carcinogênicos1. Além disso, estudos epidemiológicos 
indicam que pessoas ocupacionalmente expostas à tinturas de cabelo apresentam um maior 
risco de desenvolvimento de câncer de bexiga e neoplasias linfoides2.  
Objetivo:  Avaliar o potencial mutagênico dos corantes isolados usados na composição da 
tintura capilar preta, por meio do teste do micronúcleo (MN) em células de hepatoma 
humano (HepG2). 
Materiais e Métodos:  As células HepG2, adquiridas no Banco de Células do Rio de 
Janeiro, foram utilizadas no teste do MN. Para este ensaio, foram semeadas, em cada 
frasco de cultura, 5 x 105 células. Depois de realizados os tratamentos, por 4 horas, com as 
concentrações 1,56x10-5 g/ml; 7,8x10-6 g/ml; 3,9x10-6 g/ml do corante Arianor Sienna 
Brown e as concentrações 2x10-6 g/ml; 2x10-7 g/ml; 2x10-8 g/ml do corante Cherry Red, o 
meio de cultura foi trocado e adicionado 50 µL de citocalasina B (300 µg/mL), por 28 horas, 
para obtenção de células binucleadas. Após a colheita, as células foram tratadas com 
solução hipotônica de citrato de sódio e duas gotas de formol 40% e, posteriormente, 
centrifugadas a 1500 rpm por 5 minutos. Após o descarte do sobrenadante, foi adicionada 
ao pellet a solução fixadora de Carnoy (3 partes de etanol absoluto: 1 parte de ácido acético 
glacial). Posteriormente, as lâminas foram confeccionadas e coradas. Foram contadas 2.000 
células binucleadas por réplica, totalizando 6.000 células contadas por tratamento. 
Resultados e Discussão:  Os resultados obtidos mostraram, por meio do teste de MN, que 
os corantes estudados induziram a frequências significativas de alterações para todas as 
concentrações testadas, quando comparadas estatisticamente com o controle negativo por 
meio do teste Anova. Pelos resultados obtidos, podemos inferir que os corantes estudados 
podem induzir danos no material genético e causar instabilidade genômica, possivelmente 
relacionado à ação da estrutura AZO presente em sua composição, os quais presentam, 
anéis aromáticos, ligações azóicas e grupos aminas, estruturas reconhecidamente 
mutagênicas e carcinogênicas. 
Conclusão:  Os corantes testados possuem potencial mutagênico para células de HepG2 
(teste in vitro). Desta forma, o uso de tintura de cabelo da cor preta pode representar um 
risco para a saúde humana. 
Referências:  
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Introdução: O gênero Fusarium é capaz de contaminar cereais por todo o mundo, causando a 
doença fúngica Giberela, uma das mais importantes doenças da cultura de trigo. Fungicidas 
sintéticos são utilizados no controle de patógenos, porém causam riscos à saúde humana e 
resistência microbiana, surgindo um interesse crescente por alternativas naturais, como o óleo 
essencial de gengibre (Zingiber officinale Roscoe) que possui propriedades antifúngicas e 
antimicrobianas no controle de fitopatógenos. 
Objetivo: Avaliar o efeito do óleo essencial de gengibre (Zingiber officinale Roscoe) sobre o 
crescimento de Fusarium graminearum Schwabe “in vitro”. 
Materiais e Métodos: O óleo essencial foi obtido a partir do rizoma de gengibre fresco pelo 
processo de hidrodestilação, utilizando o aparelho Clevenger. O fungo foi cultivado primeiramente 
em meio Ágar Batata Dextrose, por 7 dias. Após, foi retirado um disco de 5 mm e inoculado em 
meio líquido Batata Sacarose contendo diferentes concentrações de óleo essencial, 500 a 10.000 
µg/mL, e incubados a 28ºC por 14 dias. O micélio foi inicialmente pesado e em seguida feito a 
extração do ergosterol para quantificar a biomassa fúngica. A quantificação de ergosterol foi 
realizada em cromatografia em fase líquida de alta eficiência. 
Resultados e Discussão: O ergosterol é um constituinte natural de células e membranas 
miceliais de fungos, exercendo uma função estrutural e hormonal no ciclo celular. Os agentes 
antifúngicos atuam interrompendo sua biossíntese, levando a distúrbios osmóticos e afetando o 
crescimento e proliferação fúngica. Assim, o ergosterol é considerado um biomarcador na 
identificação e quantificação da biomassa fúngica. O óleo essencial de gengibre foi capaz de inibir 
significativamente (p<0,05) a produção ergosterol a partir da concentração de 1.000 µg/mL, com 
inibição de 39,39%, sendo que a partir da concentração de 2.000 µg/mL a inibição foi de 99,9%. 
Porém, na concentração de 500 µg/mL ocorreu um aumento da biomassa fúngica demonstrado 
pela elevação da concentração de ergosterol, este efeito pode ter sido causado por estresse 
induzido por componentes químicos do óleo essencial, em que o fungo produz uma resposta 
adaptativa para proteger a parede celular regulando a fluidez, permeabilidade da membrana e a 
atividade de enzimas. 
Conclusão: O óleo essencial de gengibre foi capaz de inibir o crescimento do F. graminearum a 
partir da concentração de 1.000 µg/mL. Podendo assim, ser uma alternativa como fungicida 
natural permitindo conservar o meio ambiente da poluição química. 
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Introdução: A Leucaena leucocephala é uma leguminosa utilizada para alimentação de 
ruminantes que, no entanto, pode levar à intoxicação dos animais. Assim, em poligástricos, o 
bócio é descrito como principal manifestação tóxica. Além disto, a planta também pode causar 
outros efeitos, tanto em ruminantes como em monogástricos, sendo os sinais típicos desta 
intoxicação: alopecia, anorexia, redução no ganho de peso ou perda de peso, salivação 
excessiva, lesões esofágicas ainda, descreve-se mortalidade embrionária e aborto. Os efeitos 
adversos são atribuídos à presença nesta planta da mimosina (MI), um aminoácido não 
proteico. Objetivo: Avaliar os possíveis efeitos nos parâmetros hematológicos, bioquímicos, 
histológicos, de diversos órgãos, em virtude da administração prolongada, em doses 
repetidas, por via oral, de mimosina em ratos. 
Material e Métodos: 40 ratas Wistar foram submetidas à administração oral de mimosina 
durante 28 dias, utilizando-se as doses de 25 mg/Kg, 50 mg/Kg e 100 mg/Kg, além de um 
grupo controle. Avaliou-se o ganho de peso e consumo de ração e ao final do período 
experimental os animais foram submetidos à eutanásia para avaliação hematológica, 
bioquímica e coleta do trato gastrointestinal, pele, hipófise e das tireóides para 
histopatológico. Análise estatística de variância ANOVA e teste de Dunnet foram aplicados 
para comparação dos valores obtidos entre os grupos (nível de significância de 5%). 
Resultados: Observou-se aumento (p<0,05) do Volume Globular Médio (MCV) nos animais 
dos grupos que receberam as doses de 50 e 100 mg/kg de mimosina, e redução (p<0,05) da 
Concentração de Hemoglobina Globular Média (MCHC) nos ratos provenientes do grupo 
tratados com a dose de 25 mg/kg da toxina. Os animais do grupo que receberam 100mg/kg 
de mimosina apresentaram aumento (p<0,05) do número de linfócitos, bem como aumento 
(p<0,05) nos índices de glicose. Todos os animais dos grupos expostos à mimosina 
apresentaram redução (p<0,05) do número de monócitos. No histopatológico, observaram-se 
alterações dignas de nota somente nas amostras de tireóide; assim, neste tecido, verificou-se 
que os folículos tireoidianos apresentaram-se maiores em região central da glândula, repletos 
por colóide e exibindo epitélio achatado em todos os animais dos grupos tratados, assim 
como clara redução do número de vacúolos intrafoliculares. Não houve variação de 
intensidade da lesão entre os grupos tratados. Essas alterações são indicativas de redução 
na atividade folicular tireoidiana.  
Conclusão: A administração de mimosina promoveu alterações nos parâmetros 
hematológicos, bioquímicos e morfológicos da tireóide. 



A PROTEOMIC APPROACH FOR IDENTIFICATION AND QUANTIFICATION OF S. aureus 
ENTEROTOXINS TYPES  

 
 

Hoff R.B.1, Lorenzini D.M.2; Meneghini L.Z.1; Colombo M.1 ; Barreto, F.1;  
1Laboratório Nacional Agropecuário (LANAGRO/RS);  

 

Introduction: The presence of Staphylococcus aureus in foods is quite extensive and these 
microorganisms can be found in meat products, cereals, dairy products, ice cream, fish and egg 
products. All strains of S. aureus secrete one or more enzymes and/or cytotoxin, further exotoxins 
such as staphylococcal enterotoxins (SEs). The SEs act as potent superantigens causing 
intoxication and can lead to death. 
Objective: The aim of this work was the use of tools of proteomics (enzymatic proteolysis and 
analysis by mass spectrometry) for five enterotoxins named SEA, SEB, SEC, SED e SEE. 
Material and Methods: Standards of the SEA SEA, SEB, SEC, SED e SEE were purchased 
from Toxin Technology® and trypsin was purchased from (Sigma-Aldrich®, T4799). Others 
reagents were purchased from J. T. Baker®. Aliquotes from trypsin solution were added in 
standard solutions of SEs followed by incubation at 60◦C and 37°C for 18h. Digestion 
products obtained were separated by nanoLC Ultra (Eksigent®) coupled with mass 
spectrometer LTQ Orbitrap XL (Thermo®). Fragmentation spectra were analyzed by Proteome 
Discoverer (Thermo®) software using GenBank-NCBI data bank®. Quantification was developed 
and optimized using a LC/MS-MS API 5000 (AB SCIEX®) in MRM mode.  
Results and Discussion: The best condition for digestion was obtained with incubation at 60◦C for 
18h. For the LC/MS-MS quantification, were eliminated peptides with precursor ion contain just one 
[H+] or fragmentation spectra with less than 2 ions with m/z higher than precursor ion. The 
regression demonstrated good performance and adequate precision (R2 = or > 0.99) to 
concentrations above 320 ng/mL.  
Conclusion: A reliable protocol for digestion was developed and optimized for SEs. Further, a 
sensitive and precise method for quantification using LC/MS-MS was developed. Future develop 
ment will be focused using the same approach for the determination of other toxins in raw milk 
samples. 
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INDUÇÃO DO GENE CYP1A POR BETA-NAFTOFLAVONA EM BRÂNQUIAS DE Jenynsia 
multidentata. 
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Introdução: Contaminantes orgânicos derivados de diferentes fontes, como descargas de 
efluentes industriais e outras atividades humanas são frequentemente liberadas no ambiente 
aquático. Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs) apresentam efeitos mutagênicos, 
carcinogênicos e genotóxicos.1 A medição dos níveis da isoforma CYP1A é considerada um 
importante biomarcador de exposição para os PAHs no monitoramento da poluição em ambientes 
aquáticos. O peixe Jenynsia multidentata (Ciprinodontiformes) é uma espécie eurihalina com 
ampla distribuição no Brasil, tanto em locais de preservação, como em locais impactados, logo 
possui potencial para estudos ambientais, mesmo que ainda seja pouco estudado 2. 
Objetivo: Avaliar a resposta temporal da indução transcricional de CYP1A em J. multidentata 
expostos à beta-naftoflavona (BNF). 
Materiais e Métodos: Machos de J. multidentata foram coletados (n∼130) em um córrego no 
bairro Cassino localizado em Rio Grande (RS). Os peixes foram aclimatados por uma semana e 
transferidos para aquários de 3L (n = 9 por aquário) com aeração constante onde foram expostos 
a 1 uM de BNF ou a água apenas com o veículo DMSO (controle). Peixes dos grupos BNF e 
controle foram coletados, anestesiados, eutanasiados e dissecados após exposição à 1, 2, 4, 8, 
24, 48 e 96 horas. Amostras de brânquias (n=6 por grupo) tiveram seu RNA extraído, cDNA 
sintetizado, e a avaliação dos níveis transcricionais de CYP1A e de beta-actina (normalizador) foi 
avaliada por qPCR. Comparações nos tempos testados para a transcrição do gene CYP1A dos 
grupos expostos em relação ao controle foram realizadas por teste T-student (p<0,05). 
Resultados e Discussão: Com exceção do tempo de exposição de 96h, todos os tempos 
demostraram aumento de CYP1A para a substância BNF, porém com diferentes níveis de 
indução. O tempo de 8h evidenciou o maior nível de indução em relação ao controle (~ 40 vezes). 
Em um estudo realizado com exposição à 24h ao mesmo contaminante também foi evidenciada 
uma indução transcricional deste gene no mesmo órgão 3. O mecanismo de indução gênica de 
CYP1A é bastante conhecido e envolve a ativação da via de sinalização do receptor AHR. Logo, 
os resultados evidenciados de ativação deste gene em J. multidentata pelo BNF, um agonista-
modelo do receptor AHR, suportam o potencial uso deste gene em monitoramento ambiental. 
Conclusão: Foram realizados nesse estudo análises de indução do gene CYP1A utilizando o 
peixe J. multidentata utilizando brânquias como tecido alvo para as análises. O presente estudo 
apresenta perspectivas para o uso de dessa espécie como modelo biológico em toxicologia. 
 
Apoio: FAPERGS, IFS e INCT-TA 
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Introdução: No Brasil, o uso de plantas medicinais constitui um recurso terapêutico 
extensivamente explorado pela população, embora, muitas vezes, o uso não venha acompanhado 
das informações necessárias que garantam a segurança desses agentes. Exemplo disso está a 
espécie vegetal Lafoensia pacari (Lythraceae), conhecida popularmente como “pacari”, “mangava-
brava” ou “dedaleiro” e amplamente distribuída no bioma Cerrado. 
Objetivo: Avaliar a toxicidade oral aguda e subaguda do extrato seco da casca do caule de 
Lafoensia Pacari (ELP) em camundongos. 
Materiais e Métodos: O estudo foi baseado nas diretrizes da OECD 423 (Método de 
classe da toxicidade aguda) e OECD 407 (Toxicidade oral de doses repetidas durante 28 
dias), utilizando camundongos machos e fêmeas Swiss. Todos os protocolos do estudo 
estão de acordo com os princípios éticos de utilização de animal experimental adotados 
pela Universidade Federal de Goiás (nº protocolo: 137/2009). 
Resultados e Discussão: Durante os 14 dias de avaliação da toxicidade aguda (n=3/sexo), a 
dose de 2000 mg/kg de ELP não provocou letalidade de camundongos machos, mas induziu a 
morte de uma fêmea. A segurança dessa dose foi posteriormente confirmada através de outro 
experimento, e nenhuma morte ou sinal clínico de toxicidade foi observado nos animais. Em vista 
da possível susceptibilidade, grupos de animais fêmeas (n=5/grupo) foram usadas no teste de 
toxicidade subaguda. Durante os ensaios, não houve mortes de animais nem sinais clínicos de 
toxicidade nas doses testadas de ELP (6,25, 25, 100, 400 e 1600 mg/kg). Com o monitoramento 
semanal do peso dos animais, verificou-se que não houve uma variação significativa em nenhuma 
das doses estudadas. Durante a necropsia bruta, nenhuma alteração foi observada. A análise 
histopatológica qualitativa dos órgãos (rins, fígado, cérebro, coração, baço e pulmão) também foi 
realizada, verificando que nos grupos tratados com ELP não foram constatadas lesões celulares 
reversíveis e irreversíveis, infiltração de leucócitos, congestão, extravasamento de sangue e 
fibrose. Ademais, também não foram encontradas alterações hematológicas nem bioquímicas.  
Conclusão: a DL50 (dose suficiente para promover letalidade em 50% dos animais) do ELP é 
superior a 2000 mg/kg e menor que 5000 mg/kg, enquadrando-se na categoria 5 da Global 
System Harmonized (GSH), sendo o extrato considerado de baixa toxicidade. Corroborando isso, 
verificou-se que o ELP não produziu alterações doses-dependentes significativas nos parâmetros 
laboratoriais e fisiológicos nem alterações histopatológicas nos órgãos de camundongos tratados 
durante 28 dias.  
 
 
Agradecimentos: CNPq, CAPES, FINEP e FUNAPE pelo apoio financeiro. 
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VIABILIDADE DO REÚSO DE REAGENTES UTILIZADOS NA DETERMINAÇÃO DA FIBRA EM 
DETERGENTE ÁCIDO EM PLANTAS FORRAGEIRAS 
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Introdução: Nas últimas décadas tem aumentado a preocupação com o impacto ambiental 
causado pelo descarte de resíduos químicos de forma inadequada. Portanto, há indústrias, 
centros de pesquisa e universidades preocupadas com a reutilização de alguns produtos 
químicos. O reúso de produtos químicos é uma forma de diminuir a quantidade de resíduos sendo 
necessária a realização de mais pesquisas nesta área buscando-se alternativas para reutilização 
adequada e quantos reúsos podem ser realizados para os diferentes resíduos químicos gerados 
em análises laboratoriais. 
Objetivo: Avaliar a possibilidade de reúso de reagentes utilizados na determinação da fibra em 
detergente ácido em plantas forrageiras. 
Materiais e Métodos: A análise de fibra em detergente ácido do capim Mombaça (Panicum 
maximum) foi realizada de acordo com a metodologia descrita por Silva e Queiroz (2002). O 
delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, contendo 11 tratamentos, 
sendo um tratamento controle (utilização de reagentes novos) e os outros 10 tratamentos com o 
número de reúsos do reagente (1 a 10 vezes de reutilização) para amostra de capim Mombaça, 
com três repetições por tratamento. Os dados foram submetidos à análise de variância com 
auxílio do SISVAR 5.1 (2011) e quando observado diferença estatística as médias de cada 
tratamento foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
Resultados e Discussão: Na análise de fibra em detergente ácido (FDA) do capim Mombaça o 
tratamento controle (utilização de reagentes novos) apresentou valor de 34,02 % de FDA sendo 
próximos (P> 0,05) aos resultados da maioria dos tratamentos estudados, no entanto a partir do 9º 
reúso do reagente há diferença significativa dos valores (37,80 % de FDA) em relação ao 
tratamento controle. Os valores de FDA foram semelhantes (P> 0,05) entre os tratamentos com 
reuso de 9° e 10° vezes do reagente.  
Conclusão: Existe a possibilidade de reúso de até 8 vezes do resíduo da análise de fibra em 
detergente acido, porém  há necessidade de outras pesquisas nesta área para determinar em 
quais condições e como o reúso deste resíduo pode ser adotado sem que haja comprometimento 
(erros ou baixa confiabilidade) dos resultados. 
 
 
 
 
 
Agradecimentos: Ao Departamento de Biologia e Zootecnia da Faculdade de Engenharia de Ilha 
Solteira, SP. 
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Introdução: A vitivinicultura brasileira tem apresentado um crescimento significativo 
nos últimos anos, sendo que o Rio Grande do Sul é um importante produtor de uvas 
no Brasil. Além disso, vários efeitos benéficos à saúde têm sido atribuídos aos 
compostos fenólicos presentes nas uvas. 
Objetivo: Avaliar os possíveis efeitos dos sucos de uva Niágara Branca (Vitis 
labrusca) convencional e orgânico sobre alterações de parâmetros bioquímicos 
provocadas pelo tetracloreto de carbono (CCl4) em soro de ratos Wistar. 
Materiais e Métodos: Foram utilizados 40 ratos machos de 90 dias de idade que 
foram tratados diariamente (uma vez ao dia), com suco de uva branco convencional ou 
orgânico por via oral (gavagem) durante 14 dias, na dose de 7 μL/g. No 15º dia os 
ratos receberam o tratamento com CCl4 em dose única de 3,0 mL/Kg. Após 4h de 
tratamento os animais foram eutanasiados por decapitação, o sangue troncular foi 
coletado e após o soro sanguíneo foi separado. Foram realizadas as dosagens de 
glicemia, triglicerídeos (TG), colesterol total (CT) e frações, uréia, creatinina, alanina 
aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST) e gama 
glutamiltranspeptidase (GGT).  A análise estatística foi realizada por ANOVA de três 
vias seguida do pós-teste de Tukey.  
Resultados e Discussão: Observamos que o tratamento com CCl4 foi capaz de 
aumentar os nívels de glicose, ALT e GGT e também diminuir as concentrações de 
colestetol total e HDL. Ambos os sucos de uva foram capazes de prevenir a redução 
de colesterol total e HDL, entretanto não foram capazes de impedir o aumento de 
glicose, ALT e GGT. Glicose- Controle: 97,60±4,71; CCl4: 176,00±17,91; Suco 
orgânico:  93,33±6,05; Suco orgânico+CCl4: 183,75±23,09; Suco convencional: 
10,86±2,42; Suco convencional+CCl4: 169,71±11,82; ALT- Controle: 50,00±7,90; CCl4: 
204,20±21,87; Suco orgânico:  46,66±5,11; Suco orgânico+CCl4: 167,00±39,68; Suco 
convencional: 52,42±6,96; Suco convencional+CCl4: 182,75±30,13; GGT- Controle: 
24,20±6,41; CCl4: 159,80±11,57; Suco orgânico:  46,66±5,11; Suco orgânico+CCl4: 
167,00±39,67; Suco convencional: 52,42±6,96; Suco convencional+CCl4: 
182,75±30,10; Colesterol total- Controle: 57,40±3,34; CCl4: 40,00±2,86; Suco orgânico:  
57,66±3,37; Suco orgânico+CCl4: 53,50±3,63; Suco convencional: 61,50±3,27; Suco 
convencional+CCl4: 52,14±3,35; HDL- Controle: 36,60±2,05; CCl4: 21,40±2,27; Suco 
orgânico:  32,66±1,58; Suco orgânico+CCl4: 31,12±1,80; Suco convencional: 
33,14±1,12; Suco convencional+CCl4: 32,87±1,76 
Conclusão: Podemos sugerir que os sucos de uva Niágara Branca, convencional e 
orgênico, podem prevenir algumas das alterações bioquímicas provocadas pelo CCl4 
em ratos Wistar.  
Apoio financeiro: CNPq e FAPERGS. 
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Introdução: O cultivo de videiras no Rio Grande do Sul assume grande importância na 
economia local e do País. Uma das principais espécies de uva cultivada no Estado é a Vitis 
labrusca, variedade Bordô, sendo que existem duas classes distintas de vinhedos, os 
convencionais, que permitem a utilização de agrotóxicos, e os orgânicos, onde não podem ser 
usados produtos químicos e/ou engenharia genética. 
Objetivo: avaliar os possíveis efeitos das folhas de videira, orgânicas e convencionais, 
variedade Bordô (Vitis labrusca) sobre alterações de parâmetros bioquímicos causados pelo 
tetracloreto de carbono (CCl4) em soro de ratos Wistar. 
Materiais e Métodos: Foram utilizados 30 ratos machos de 90 dias de idade que foram 
divididos em 3 grupos experimentais (10/grupo), os quais receberam intraperitonealmente uma 
vez ao dia durante 14 dias solução salina (grupo 1), extrato convencional de folha de videira 
(grupo 2) ou extrato orgânico de folha de videira (grupo 3) na dose de 30 mg/kg. No 15º dia 
metade dos animais (5/grupo) recebeu intraperitonealmente óleo mineral e a outra metade CCl4 
na dose de 3,0 mL/Kg. Após 4h de tratamento os animais foram eutanasiados por decapitação, 
o sangue troncular foi coletado e após o soro sanguíneo foi separado. Foram realizadas as 
dosagens de triglicerídeos (TG), colesterol total (CT) e frações, uréia, creatinina, alanina 
aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST) e gama glutamiltranspeptidase 
(GGT).  A análise estatística foi realizada por ANOVA de três vias seguida do pós-teste de 
Tukey. 
Resultados e Discussão: Verificamos que os dois extratos mais CCl4 foram capazes de 
diminuir os níveis de LDL. Observamos também que a uréia diminuiu na presença dos extratos 
convencional e orgânico tanto na presença quanto na ausência de CCl4. Além disso, o CCl4  

aumentou os níveis de AST e GGT e ambos os extratos foram capazes de prevenir este 
aumento. LDL- Controle: 6,80±1,11; CCl4: 5,99±1,08; Extrato orgânico: 10,74±4,24; Extrato 
convencional: 10,48±2,97; Extrato orgânico+ CCl4: 2,48±0,88; Extrato convencional+ CCl4: 
4,38±0,47; Uréia- Controle: 15,10±7,66; CCl4: 18,01±5,90; Extrato orgânico: 6,70±1,65; Extrato 
convencional: 7,24±2,34; Extrato orgânico+ CCl4: 5,52±1,80; Extrato convencional+ CCl4: 
4,60±1,89; AST- Controle: 159,20±13,13; CCl4: 389,59±26,52; Extrato orgânico: 163,80±9,08; 
Extrato convencional: 148,20±19,36; Extrato orgânico+ CCl4: 177,67±31,78; Extrato 
convencional+ CCl4: 174,00±30,80; GGT- Controle: 10,80±3,21; CCl4: 30,00±5,74; Extrato 
orgânico: 8,60±2,40; Extrato convencional: 6,40±3,25; Extrato orgânico+ CCl4: 5,33±0,88; 
Extrato convencional+ CCl4: 7,66±2.72. 
Conclusão: Assim, podemos supor que os extratos de folha de videira, convencional e 
orgânico, podem prevenir algumas das alterações bioquímicas provocadas pelo CCl4 em soro 
ratos.   
Apoio financeiro: CNPq e FAPERGS.  
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Introdução:  Os anfíbios anuros, por estarem intimamente ligados aos ambientes aquático e terrestre, 
são considerados importantes animais bioindicadores de mudanças ambientais. Na aquicultura, o 
formaldeído pode ser usado na desinfecção de utensílios e instalações no combate ao aparecimento 
de fungos e bactérias, onde a quitridiomicose, doença causada pelo fungo Batrachochitrium 
dendrobatidis (Longcore et al., 1999), que é considerada, entre outros fatores, responsável pelo 
declínio mundial desses animais e pode também ser encontrado em criações comerciais de rãs.  
Objetivo:  Este estudo teve como objetivo determinar a concentração letal média (CL50) do 
formaldeído em Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802).  
Materiais e Métodos:  Foram utilizados girinos de rã-touro em fase de pré-metamorfose para os 
testes preliminar e definitivo. O teste preliminar teve duração de 96horas, com renovação de água a 
cada 48h, mantidos em aquários de 3 litros, na proporção de 2girinos/L. Foram utilizadas cinco 
concentrações do formaldeído (4mg/L, 6mg/L, 8mg/L, 10mg/L e 12mg/L) além do grupo controle 
negativo (sem adição do produto), sendo três réplicas por tratamento. O teste definitivo teve duração 
de 96horas, renovação de água a cada 24h, mantidos em aquários contendo 8 litros, na proporção de 
1girino/L. Foram utilizadas cinco concentrações (6mg/L, 9mg/L, 12mg/L, 15mg/L e 18mg/L), além do 
controle negativo, sendo quatro réplicas por tratamento. 
Resultados e Discussão:  Os dados do experimento preliminar foram analisados pelo teste Trimmed 
Spearman-Karber, que não possibilitou a determinação da CL50-96h, visto que nenhuma concentração 
gerou mortalidade suficiente, entretanto pôde ser observado o comportamento anormal de alguns 
animais, que permaneciam imóveis na superfície da água, provavelmente um efeito causado pelo 
formaldeído, visto que quanto maior a concentração, maior a quantidade de animais apresentando 
essa postura. Os dados do experimento definitivo foram analisados pelo mesmo teste, indicando uma 
concentração letal média às 96h de 10,53mg/L.  
Conclusão:  Este resultado poderá ser utilizado como base em testes crônicos, que possam avaliar 
concentrações seguras do uso do formaldeído, auxiliando na otimização das técnicas de cultivo já 
empregadas na ranicultura no momento da desinfecção do ambiente de criação. 
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Introdução: O teste de aborto em grãos de pólen está dentre os bioensaios com vegetais que tem 
sido utilizado com grande sucesso no monitoramento ambiental. Por ser um teste com alta 
sensibilidade, grande reprodutibilidade e baixo custo, o teste de aborto em grãos de pólen é 
indicado para o monitoramento das alterações da qualidade do ar ambiental. Outra vantagem na 
utilização do teste de aborto em grãos de pólen para estudos ambientais é o fato de se poder 
utilizar espécies nativas ou selvagens, sendo a seleção da mesmas feita de acordo com a 
presença ou não em todos os pontos de estudo e período de florescência. A Bauhinia sp da 
família Leguminosae, subfamília Caesalpinoideae  tem floração de abril a setembro  e a 
Tibouchina  granulosa da família Melastomataceae tem floração de setembro a abril. Ambas as 
espécies são amplamente utilizadas para ornamentação urbana. 
Objetivo: Comparar a resposta da Tibouchina  granulosa em relação à Bauhinia sp no índice de 
aborto de grãos de pólen. 
Materiais e Métodos: Foram coletadas 20 inflorescências de ambas as espécies em dois locais 
diferentes, onde as duas plantas estavam próximas, e na mesma data no mês de abril de 2013. 
Os dados foram analisados utilizado o programa PASW Statistics 17. 
Resultados e Discussão: Os resultados apresentaram distribuição normal e uniforme. A análise 
das variâncias das médias dos índices de aborto em grãos de pólen entre espécies apresentou 
médias de Bauhinia sp: 24,77 ± 8,28 e para Tibouchina  granulosa: 27,72 ± 12,17 não 
apresentando diferença estatística (p=0,38). Esses resultados preliminares demonstram que as 
duas espécies respondem da mesma foram em relação ao número de abortos dos grãos de pólen. 
Concluímos com esses resultados preliminares que as duas espécies podem ser utilizadas em 
conjunto na avaliação dos efeitos da poluição ambiental. Permitindo desta forma a avaliação ao 
longo de todo o ano e ampliando a área de avaliação. 
 
Apoio financeiro: Este trabalho foi possível graças ao apoio financeiro do CNPq – Edital 15/2008-
MCT/CNPq/FNDCT/CAPES/FAPEMIG/FAPERJ/FAPESP/Institutos Nacionais de Tecnologia e 
Ciência - Proc. 573813/2008-6 e pelo Proc. 481334/2009-2 Edital/Chamada: Edital MCT/CNPq 
14/2009 – Universal. 
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Introdução: A leucemia mielóide crônica é uma desordem mieloproliferativa caracterizada pela 
presença do cromossomo Philadelfia e do oncogene denominado Bcr-Abl. A introdução de 
inibidores da tirosino-quinase para o tratamento da leucemia mielóide crônica mudou a 
abordagem terapêutica para o tratamento da doença. O mesilato de imatinibe foi o primeiro 
inibidor da tirosino-quinase introduzido na clínica médica para o tratamento da leucemia mielóide 
crônica. Este fármaco foi concebido para inibir a tirosino-quinase Bcr-Abl1. A dose diária é de 
400mg, via oral2.  
 
Objetivo: Validar metodologia analítica por HPLC-PDA para quantificação de mesilato de 
imatinibe em plasma de pacientes com leucemia mielóide crônica. 
 
Materiais e Métodos: O método foi desenvolvido e validado em um cromatógrafo líquido de alta 
eficiência Shimadzu com detector com arranjos de diodos (HPLC-PDA). Foi utilizada uma coluna 
ACE de 250 x 4.6 mm, partícula de 5.0 µm. A fase móvel foi composta de metanol : água básica 
com trietilamina pH: 10,5 (6:4). Fluxo de 1,0 mL/min; volume de injeção de 20 µL, temperatura 
mantida a 35 ºC e o comprimento de onda foi fixado em 265 nm. O propranolol foi utilizado como 
padrão interno. O método foi validado de acordo com os parâmetros preconizados pela ANVISA3. 
 
Resultados e Discussão: O método mostrou ser seletivo e específico. O tempo de corrida foi de 
17 minutos. Os tempos de retenção para o mesilato de imatinibe e propranolol foram 
respectivamente de 10,5 e 12,9 minutos. O valor do coeficiente de correlação linear obtido foi de 
0,9963. Os valores de N: 6386, S: 1,4, K’: 4,2, R: 4,6 e a precisão entre as injeções apresentou 
um D.P.R. de 0,23%. A exatidão do lote 1 foi de 87,39% para o limite inferior de quantificação, 
101,42% para o controle baixo, 99,18% para o controle médio e 102,18% para o controle alto. A 
exatidão do lote 2 foi de 113,11% para o limite inferior de quantificação, 105,69% para o controle 
baixo, 91,35% para o controle médio e 99,69% para o controle alto. A exatidão do lote 3 foi de 
99,61% para o limite inferior de quantificação, 111,02% para o controle baixo, 90,67% para o 
controle médio e 97,73% para o controle alto. Os valores da precisão/exatidão intermediária foram 
de 100,17% para o limite inferior de quantificação, 106,12% para o controle baixo, 93,72% para o 
controle médio e 99,87% para o controle alto. 
 
Conclusão: O método desenvolvido encontra-se validado de acordo com os parâmetros 
preconizados pela ANVISA e mostrou-se adequado para a monitoração plasmática do mesilato de 
imatinibe em pacientes com leucemia mielóide crônica.  
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Introdução: A leucemia mielóide crônica é uma desordem hematológica consequente da 
multiplicação excessiva das células pluripotentes da medula óssea, caracterizada pela presença 
do cromossomo Philadelfia. Este é constituído de parte do oncogene Abl com o Bcr que apresenta 
alta atividade tirosinoquinase anormal. O fármaco mesilato de imatinibe, um inibidor de 
tirosinoquinase, inibe a proliferação do tumor e induz apoptose em linhagens de células Bcr/Abl 
positivas1. A dose diária utilizada é de 400mg, via oral2.  
 
Objetivo: Monitorar e avaliar a concentração plasmática de mesilato de imatinibe por HPLC-PDA 
em pacientes com leucemia mielóide crônica. 
 
Materiais e Métodos: Cromatógrafo Shimadzu, detector com arranjos de diodos (PDA), coluna 
ACE de 250 x 4.6 mm, partícula de 5.0 µm, fase móvel: metanol : água básica com trietilamina pH: 
10,5 (6:4), fluxo de 1.0 mL/min, volume de injeção de 20 µL, temperatura 35 ºC, λ= 265 nm, 
padrão interno: propranolol. Diferentes concentrações da solução padrão de mesilato de imatinibe 
e 50 µL de padrão interno foram diluídas para 500 µL de plasma humano, extração com acetato 
de etila. Extração de amostras: A 400µL de plasma humano adicionou-se 50µL das soluções 
padrão de trabalho do analito e 50µL do padrão interno a cada tubo, exceto para o branco. 
Adicionou-se 300µL de metanol, agitou-se por 1 min, centrifugou-se a 6000 rpm por 5 minutos. 
Transferiu-se 390µL para um tubo de vidro e adicionou-se 1,5mL de acetato de etila, agitou-se por 
1 min. Transferiu-se 1,6 mL para outro tubo e levou-se para o concentrador de amostras a uma 
temperatura de 50 ºC até evaporação do solvente. Reconstituiu-se com 100µL de metanol, agitou-
se por 1 min. Aprovação pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Goiás-GO: 54244. Foram analisadas amostras de plasma provenientes de dois pacientes, os 
quais foram orientados quanto aos procedimentos do estudo e assinaram o TCLE. 
 
Resultados e Discussão: A concentração plasmática do primeiro paciente foi de 1689 ng/mL, 
enquanto que a do segundo foi de 5154 ng/mL. De acordo com este dado, ambos os pacientes 
apresentam resultados condizentes com a literatura (que preconiza uma concentração plasmática 
mínima de 1000 ng/mL)2, porém pode-se observar que o paciente 2 apresentou efeitos colaterais 
diversos que podem ser relacionados à alta dosagem do fármaco. Desta forma, se torna 
imprescindível a revisão da dosagem do fármaco neste paciente com consequente redução da 
dose. 
 
Conclusão: Utilizando-se o método analítico como ferramenta principal na monitoração 
terapêutica, fica comprovada a sua necessidade na rotina do tratamento de pacientes que utilizam 
mesilato de imatinibe.  
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Introdução: O uso popular de extratos vegetais no tratamento de algumas doenças é um hábito 
bastante difundido no Brasil e tem sido utilizado como guia para pesquisas farmacológicas e 
toxicológicas. As plantas do gênero Physalis são descritas na literatura por apresentar diversas 
atividades biológicas, dentre elas um importante potencial antioxidante, um bom mecanismo de 
defesa contra doenças hepáticas. 
Objetivo: Investigar a atividade hepatoprotetora do extrato etanólico dos frutos de Physalis 
pubescens nas doses de 100, 250 e 400 mg/Kg em camundongos submetidos à indução de lesão 
hepática com tetracloreto de carbono (CCl4).  
Materiais e Métodos: Extrato etanólico na concentração de 10% foi preparado por maceração 
dos frutos de Physalis pubescens, após 10 dias o mesmo foi filtrado, concentrado em rota vapor e 
liofilizado. O extrato seco foi ressuspenso em água e administrado via oral nos animais. Foram 
utilizados 36 camundongos distribuídos em seis grupos. Grupo I: recebeu somente água destilada; 
Grupo II: água destilada + CCl4; Grupo III: extrato na dose de 100mg/Kg/dia + CCl4; Grupo IV: 
extrato na dose de 250mg/Kg/dia + CCl4; Grupo V: extrato na dose de 400mg/Kg/dia + CCl4 e 
Grupo VI: extrato na dose de 400mg/Kg/dia. Os grupos foram tratados por 30 dias consecutivos, 
24 hr após a última administração os animais receberam o CCl4 1mL/Kg peso corporal. 
Posteriormente foi feita coleta de sangue e do fígado. O sangue foi centrifugado e o plasma 
utilizado para análise enzimática através da dosagem dos níveis séricos das transaminases 
hepáticas AST e ALT. Um lóbulo hepático foi homogeneizado em Tris/HCl 50 mM pH 7,6, para 
análise dos níveis de peroxidação lipídica através das espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico 
(TBARS). Para análise histológica outro lóbulo hepático de cada animal foi conservado em formol 
10%, após a desidratação dos tecidos com banhos sucessivos em álcool e diafanização com xilol, 
as peças foram incluídas em parafina, cortadas e colocadas em lâminas histológicas e coradas 
com hematoxilina-eosina e posteriormente analisadas em microscópio óptico.  
Resultados: Os níveis de AST e ALT foram estatisticamente superiores (p<0,05) nos grupos II, III, 
IV e V em comparação ao grupo I. Observou-se um aumento significativo nos níveis de 
peroxidação lipídica nos grupos II, III e IV em comparação ao grupo I. O grupo V apresentou uma 
redução nos níveis de peroxidação lipídica (207,61 nmol MDA/g tecido), porém esses não foram 
significativos em comparação com o grupo II (278,2 nmol MDA/g tecido). Os dados histológicos 
mostraram aumento nos escores de necrose e eosinofilia no tecido hepático dos animais tratados 
com o CCl4 (p= 1 noruuoV servou -se uma  redução de escores nos parâmetros de 
tumefação e hipercromatismo nuclear, esses não foram significativamente maiores que o grupo II.   
Conclusão: O extrato de Physalis pubescens não apresentou atividade hepatoprotetora nos 
parâmetros analisados, porém na maior dose administrada demonstrou uma tendência de 
hepatoproteção contra a lipoperoxidação, mais estudos são necessários a fim de comprovar essa 
atividade. 
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Introdução: No Brasil, estudos apontam aumento de quase 30% no número de acidentes de 
trânsito em rodovias federais, de 2008 a 2010 sendo que, no último ano, os veículos de carga, 
especificamente, estiveram envolvidos em 79.374 acidentes. Muitos motoristas profissionais têm 
prazos de entrega a serem cumpridos e, portanto, se veem obrigados a dirigir por longo período 
de tempo e/ou sem paradas para descanso. A fim de atingir tal objetivo, alguns acabam 
recorrendo ao uso de anfetaminas, estimulantes do SNC, popularmente conhecidas como “rebite”. 
Análises toxicológicas utilizadas para verificar o uso de drogas por motoristas de caminhão em 
estudos epidemiológicos, por exemplo, baseiam-se em testes de triagem utilizando imunoensaios, 
cujos resultados positivos são confirmados por técnicas de espectrometria de massas. Os testes 
disponíveis no mercado para a triagem detectam a presença de anfetamina, que pode ser 
proveniente da biotransformação de alguns medicamentos. Entretanto, motoristas de caminhão 
relatam também o uso dos anorexígenos Dualid S®, Inibex S® e Hipofagin S®, cujo princípio ativo é 
a dietilpropiona, que se biotransforma diretamente em fenilpropanolamina e, portanto, não é 
detectada pelos testes de triagem convencionais, o que pode gerar resultados falso-negativos e 
assim subestimar o número de casos positivos.  
Objetivo: Desenvolvimento e validação de um método para detecção de anfetamina, 
dietilpropiona e femproporex, por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE-DAD), em 
amostras de urina. 
Materiais e Métodos: Coluna Luna C18 250mm x 4,6mm ID, 5µm (20ºC) foi utilizada para a 
separação dos analitos e a fase móvel empregada foi composta por (A) solução de ácido orto-
fosfórico 0,025% + solução tampão de trietilamina (34:66 v/v) e (B) acetonitrila grau HPLC, 
sistema isocrático, com 13% de (B) durante os 17 minutos da corrida. A extração líquido-líquido da 
urina (2,0mL) foi realizada com éter etílico (4,0mL) e a validação seguiu o guia do United Nations 
Office on Drugs and Crime1.  
Resultados e Discussão: Os limites de detecção e quantificação encontrados foram 120 e 
150ng/mL respectivamente. O método mostrou-se preciso com coeficientes de variação inferiores 
a 15% e a recuperação para os três analitos foi superior a 50%. A linearidade abrangeu a faixa de 
150ng/mL a 1000ng/mL (r2>0,99) e para a dietilpropiona e anfetamina foi utilizado o coeficiente de 
ponderação 1/y devido a heterocedasticidade apresentada.  
Conclusão: O método desenvolvido se mostrou preciso e sensível, podendo assim ser utilizado 
em estudos epidemiológicos e testes em ambientes de trabalho para a análise de anfetamina, 
dietilpropiona e femproporex em urina, sendo atendidos os requisitos preconizados por órgão 
internacional para validação de métodos em amostras biológicas. 
 
Referências:  
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Testing of Illicit Drugs in Seized Materials and Biological Specimens (UNODC, Vienna, 2009). 
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Introdução: O Brasil sempre se destacou como maior produtor mundial de álcool e de açúcar. Na 
última década, ocupou o primeiro lugar tanto em relação à produção quanto à área de cultivo de 
cana-de-açúcar e, atualmente esta produção é a segunda commodity nacional, atrás somente da 
produção de carne bovina. A elevada produção das indústrias sucroalcooleiras acarreta na 
geração também elevada de resíduos derivados do processo de produção do açúcar e do etanol. 
Alguns resíduos da indústria sucoalcooleiras tornam-se subprodutos e são reutilizados no próprio 
cultivo da de cana-de açúcar, como é o caso do bagaço, da vinhaça e da torta de filtro. A torta de 
filtro (TF) possui altos índices de micronutrientes e, devido a esta característica, tem sido utilizada 
como adubo natural, evitando o uso de aditivos agrícolas artificiais. Porém, na literatura não há 
informações sobre seus efeitos sobre a biota local.  
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo avaliar a toxicidade e a biodegradabilidade da torta de 
filtro de uma indústria sucroalcooleira do estado de São Paulo, em diferentes associações com 
solo e/ou bagaço de cana-de-açúcar. 
Materiais e Métodos: Para o teste de biodegradação, foi seguida a norma ABNT NBR 
14283:1999. Para os testes de toxicidade aguda, realizados com o organismo teste Eisenia andrei 
foi seguida a norma ABNT NBR 15537:2007; 
Foram avaliadas as associações de TF+solo controle nas porcentagens de 5, 10, 25, 50, 75 e 
100% de TF, e as associações de 5, 10, 25, 50 e 75% de TF+solo controle+bagaço, quanto a 
biodegradação e a toxicidade, para os tempo 0, quando a amostra foi coletada, e para o tempo 1, 
após o período de 3 meses de biodegradação. 
Resultados e Discussão: A torta de filtro demonstrou ser de fácil biodegradação, devido à alta 
produção de CO2 obtida no período de incubação, tanto na ausência quanto na presença de 
bagaço de cana-de-açúcar. Os testes de toxicidade aguda mostraram uma toxicidade para as 
concentrações de 50, 75 e 100% de torta de filtro, sem incorporação de bagaço; e para as de 50 e 
75 % das amostras com incorporação de bagaço, cujo valores de EC50 foram de 17% e 18%, para 
o T0, enquanto que para T1 não foi possível efetuar o cálculo do EC50, pois não houve morte 
significativa de indivíduos para este tempo. 
Conclusão: Com isso, pode-se inferir que os organismos sofreram, no tempo 0, influência de 
compostos que podem estar presentes na torta de filtro, como os metais zinco, ferro e cobre, bem 
como os altos níveis de nitrogênio e potássio. Porém, após o composto ser submetido ao 
processo de biodegradação por 3 meses, a toxicidade do TF diminuiu, o que levou também a uma 
melhor resposta de sobrevivência do organismo teste exposto.  
 
Agradecimentos: Agência FAPESP. 



USO DE AR ATMOSFÉRICO E POEIRA DOMÉSTICA COMO INDICADOR DE 
CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL NO ENTORNO DE UMA INDÚSTRIA DE LIGAS DE ESTANHO 

LOCALIZADA EM VOLTA REDONDA 

SAYONARA VIEIRA DE AZEVEDO1, THALITA DALLAPÍCULA RAMOS1, SUELEN PEREIRA1, 
FÁTIMA RAMOS MOREIRA1 

1CESTEH / ENSP / FIOCRUZ (Rio de Janeiro-RJ-Brasil) 

biosva@yahoo.com.br 

Introdução: O estanho e seus compostos inorgânicos e orgânicos podem ser encontrados no ar, 
água e solo, próximos a minas e indústrias. As partículas do ar contendo estanho podem ser 
transportadas pelo vento e atingir regiões circunvizinhas. O estanho é amplamente utilizado na 
indústria.  Soldas e bronze são as principais ligas e estanho utilizadas atualmente. O estanho e 
seus compostos entram no organismo por inalação (exposição ocupacional) ou ingestão 
(exposição ambiental). 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 estanho no ar amosférico e poeira 
doméstica de uma população residente no entorno de uma indústria de ligas localizada em Volta 
Redonda, RJ.  
Materiais e métodos: Foi utilizado para a determinação de estanho nas amostras ambientais um 
espectrômetro de absorção atômica. O ar atmosférico foi coletado por um período de 5 horas 
utilizando amostradores de médio volume com vazão igual a 20L min-1, marca Sibata. Para a 
coleta da poeira doméstica foi utilizad um sistema composto de bomba aspirante portátil, modelo 
224-PCXR8 com vazão calibrada para 2,0 L min -1, suporte para filtro, filtro de éster celulose de 
37mm de diâmetro e poro de 0,8 µm, marca Millipore; tubo de látex e cassete SKC num período 
de 5 minutos. As amostras de filtro foram diluídas 2X em Triton X-100 0,1% (v/v). A qualidade 
analítica dos resultados foi monitorada por meio da análise de materiais de referência, diluídos 
conforme recomendação do fabricante e na diluição adequada para cada matriz. A exatidão dos 
resultados foi verificada pela análise do material de referência: Seronorm Urine Lot 0511545 (Sero 
AS, Norway) e Contox I Serum TM144-1097 (Kaulson Laboratories, USA). A amostragem de ar foi 
realizada em dois raios distintos na primeira coleta (8 pontos) e três raios distintos na segunda 
visita (10 pontos), assumindo-se que a indústria de ligas de estanho como fonte estacionária. 
Foram realizadas duas campanhas para a coleta das amostras ambientais, totalizando 18 
amostras de ar atmosférico e 8 amostras de poeira doméstica. 
Resultados e discussão: Os resultados obtidos na primeira campanha variaram de 0,0218-0,1528 
µg/m3 para o ar atmosférico e 0,64-1,61 µg/m2 para poeira doméstica. Já na segunda, os 
resultados variaram de 0,0027-0,445 µg/m3 para ar atmosférico e 1,97-8,54 µg/m2 para poeira. 
Limites de estanho de estanho para amostras ambientais são praticamente inexistentes ou 
divergentes. Segundo a OSHA, o limite de estanho para ar é 0,1mg/ m3. 
Conclusão: Por se tratar de uma região de exposição ambiental, torna-se necessário o 
monitoramento ambiental a fim de se melhor avaliar a exposição a este metal. 

Descritores: ar atmosférico, poeira doméstica, estanho. Pôster. Toxicologia Ambiental. 
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Introdução : Corantes do tipo azo representam 70% dos corantes sintéticos produzidos 
mundialmente. Devido ao seu potencial tóxico, grande utilização e baixa taxa de remoção 
em tratamentos convencionais, são substâncias consideradas preocupantes do ponto de 
vista ambiental. Esses corantes contaminam o meio ambiente podendo causar efeitos 
adversos aos organismos aquáticos. Dentre os corantes azóicos, o corantes têxteis 
Disperse Red 1 e Disperse Red 13 são altamente tóxicos. Dados encontrados na literatura 
mostraram elevada toxicidade desses corantes, quando comparados com outros da mesma 
classe. Hydra attenuata é um organismo amplamente utilizado em testes de regeneração, 
apesar de ter uma estrutura corporal relativamente simples, apresenta uma alta capacidade 
regenerativa. A capacidade de regeneração desse organismo depende da presença de 
células-troncos multipotentes mitoticamente ativas existentes na região gástrica capazes de 
regenerar um novo organismo dentro de 96 horas. 
Objetivo:  O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade de inibição da regeneração de 
Hydra attenuata quando exposta aos corantes têxteis CI Disperse Red 1 e CI Disperse Red 
13. 
Materiais e Métodos: Os testes de regeneração com H. attenuata foram realizados 
utilizando metodologia adaptada de PACHURA et al. (2006), onde as seções gástricas 
foram dissecadas utilizando um bisturi e transferidos para placas de petri contendo 20 ml do 
corante. Cada concentração foi avaliada em triplicata, com 3 seções gástricas em cada 
réplica durante 120 horas. Ao final dos testes, calculou-se a Concentração de Inibição 50% 
(CI50). Um Índice de Toxicidade (IT) foi calculado para cada corante através da divisão 
resposta de testes agudos pela regeneração.  
Resultados: O corante comercial CI Disperse Red 1 apresentou CI50 de 34,1 mg.L-1 e um 
IT de 1,40, para o corante CI Disperse Red 13 a CI50 foi de 12,3 mg.L-1, apresentando um 
IT de 1,23.   
Conclusão: Os corantes CI Disperse Red 1 e CI Disperse Red 13 causam efeitos adversos 
na regeneração. A toxicidade de CI Disperse Red 13 é maior que CI Disperse Red 1 para 
Hydra attenuata.  
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Introdução: Os produtos domissanitários relacionam-se à substâncias ou preparações 
destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação de ambientes domiciliares 
públicos e/ou coletivos. Presentes na composição de saneantes domésticos como: em 
detergentes, alvejantes, desodorizantes antissépticos, desinfetantes, além de: 
repelentes, produtos para plantas e jardinagem, bem como agrotóxicos de uso 
doméstico. 
Objetivos: Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar quantitativamente os 
registros de intoxicações por domissanitários registrados em um Centro de Assistência 
Toxicologia - CEATOX em João Pessoa no ano de 2012. 
Materiais e Métodos: Analise quantitativa e retrospectiva de notificações realizadas 
no período de janeiro a dezembro de 2012 pelo CEATOX-PB em João Pessoa. 
Resultados e Discussão: O levantamento de dados mostrou que em 2012, o mês de 
setembro foi registrado o maior número de casos com 14,5% considerando um total de 
55 casos, tendo uma média anual de 8,33% de casos ao mês. Enquanto os meses de 
junho e novembro apresentaram igualmente, os menores índices (3,63%). Porém, vale 
salientar, que todas as ocorrências relacionadas a domissanitários catalogadas pelo 
CEATOX-PB foram atendimentos por telefone. Por isso, o numero tão baixo quando 
comparado a outros Centros de Assistência Toxicológica do país. Além disso, ressalta-
se que em João Pessoa, o CEATOX opera em um hospital que não possui serviço de 
urgência ou emergência. É muito provável que se o Centro funcionasse em um 
hospital de urgência e emergência o numero de registros seria maior. É válido lembrar 
também que, de modo geral existem os casos subnotificados, contribuindo para o 
incremento na notificação de ocorrências. 
Conclusão: O levantamento realizado evidenciou a necessidade de campanhas 
educativas mais efetivas junto à população, visto que os casos envolvendo 
domissanitários foram registros feitos a partir de atendimento telefônico.  A melhoria 
do serviço de atendimento e redução de casos subnotificados requer orientação da 
sociedade quanto à utilização e armazenamento adequado dos produtos otimizando 
de modo geral, o serviço ao público prestado pelo Centro.   
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Introcudtion: The dipeptidase domain of the testis-specific isoform of Angiotensin-Converting 
Enzyme (tACE) is identical to the C-terminal catalytic domain of somatic ACE (sACE)1. Our group 
has characterized the effect of Bradykinin-Potentiating Peptides (BPPs) from Bothrops jararaca 
snake venom on spermatogenesis in mice, taking the following aspects into account: (i) structural 
similarity between the C-terminal domain of sACE and tACE; (ii) the BPP-10c and Captopril have 
inhibitory effects on sACE (Kiapp approximately 4.0 nM)2; (iii) the selectivity of BPP-10c for the 
sACE C-terminal site [15]; and (iv) the hypothesis that diverse biological functions for each BPP 
could be mediated by different interactions with alternative targets, and not only by sACE 
inhibition3. 

Objective: We assess the effects of natural and synthetic ACE inhibitors, BPP-10c 
(<ENWPHQIPP), BPP-11e (<EARPPHPPIPP), BPP-AP (<EARPPHPPIPPAP) and (inv)BPP-10c 
[PPIQPHPWNE (containing the inverted BPP-10c sequence)] and Captopril on the seminiferous 
epithelium of mice following intratesticular (i.t.) injection. 
Material and Methods: Male adult mice (30-35 g) were assigned to groups (n=5, per group) and 
treated with Saline solution (0.91% w/v) into the right testis (RT) and the samples (BPPs or 
Captopril) into the left testis (LT) at a concentration of 120 nmol/dose per testis. The animals were 
kept in the bioterium for one week, and then the RT and LT were collected for morphological and 
morphometric analysis of the seminiferous epithelium. All data were presented as the mean ± SEM 
and the criteria for statistical significance was set at P<0.05. 
Results and Discussion: The degree of degeneration of tubules, according to the 4-categorie 
scale, and based on the mean of tubule types present in each group, was significantly different 
between BPP-10c and (inv)BPP-10c and the BPP-AP and BPP-11e; no significant difference was 
found between the control groups (RT and LT) and the BPP-11e, (inv) BPP-10c or Captopril 
compared with the control group. BPP-10c and BBP-AP promoted discontinuity of the seminiferous 
epithelium caused by the displacement of germ cells, leading to a reduction in the height of the 
epithelium and an increase in the diameter of the lumen of the seminiferous tubules, in contrast to 
Captopril and BPP-11e. In addition, BPP-AP demonstrated more intensive impairment of 
spermatogenesis than BPP-10c. 
Conclusions: These results suggest that the effects of BPP-10c and BPP-AP on the seminiferous 
epithelium are dependent on its primary structure and cannot be generalized to other BPPs. 
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Introdução: A análise toxicológica sistemática (ATS) é a busca químico-analítica por substâncias 
potencialmente tóxicas em matrizes biológicas, cuja presença é incerta e sua identidade 
desconhecida1. A cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas (CG/MS) é 
amplamente empregada no screening simultâneo de milhares de substâncias quando ionização 
por impacto de elétrons e modo full-scan são utilizados2,3 em adição a extensas bibliotecas de 
espectros de massas e de dados de retention indices (RI)3,4,5. 
Objetivo: Verificar metodologia de ATS utilizando GC/MS em amostras de sangue post mortem 
para implantação de procedimentos em laboratório forense. 
Materiais e Métodos: 10 amostras de sangue post mortem brancas foram separadas em tubos 
de ensaio. Padrões dos fármacos fenobarbital, diazepam, amitriptilina e cocaína foram 
adicionados a cada sangue (Cf 10 μg/ml). As amostras foram extraídas seguindo procedimento 
padrão descrito por Maurer et al3 e cafeína como padrão interno. As condições analíticas 
seguiram o sistema de screening GB do Clarke's5 com injetor a 270 ºC com split 5:1, fluxo de hélio 
ultrapuro a 1ml/min sobre coluna capilar HP-5MS de 30m x 250μm x 0,25μm, programação do 
forno com temperatura inicial a 90 ºC por 0,7 min., aquecimento a 35 ºC/min. até 240 ºC, 8 ºC 
/min. até 290 ºC e 25 ºC/min. até 325 ºC por 7,36 min., linha de transferência a 270 ºC, fonte de 
íons 230 ºC e analisador quadrupolo a 150 ºC. Espectrômetro de massa com ionização por 
impacto de elétrons em modo full scan na faixa de razão massa:carga de 50 a 550. Foi travado o 
tempo de retenção da cafeína em 6,1’ antes da análise de série de n-alcanos (C10-C40) para 
obtenção de função logarítmica natural e RI. Os extratos foram redissolvidas em 100 μl de 
metanol HPLC e 1 μl amostrados/amostra. O screening foi realizado ao verificarem-se picos 
cromatográficos dos fármacos citados via algoritmo de probabilidade baseado em comparação 
entre espectros de massas de bibliotecas e via similaridade do RI calculado (± 50) a partir do 
tempo de retenção dos fármacos citados frente aos dados de RI da literatura4,5. 
Resultados e Discussão: Os fármacos foram corretamente triados pela metodologia de ATS em 
todas as amostras de sangue post mortem por apresentarem picos cromatográficos com 
espectros de massas com sinais em intensidades coincidentes com espectros de massas de 
bibliotecas e por apresentarem picos cromatográficos em 6.6’ – fenobarbital (RI 2027), 7.7’ – 
amitriptilina (RI 2257), 7.8’ – cocaína (RI 2276) e 9.4’ – diazepam (RI 2540) similares aos dados 
de RI destes fármacos na literatura4,5. 
Conclusão: A metodologia de ATS aplicada mostrou-se eficiente quanto a correta triagem de 
fármacos de interesse toxicológico e pode ser implantada na rotina laboratorial forense. 
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Introdução: O tempo de armazenamento de amostras de sangue post mortem submetidas a 
dosagem alcoólica constitui-se importante questão forense pela possibilidade de requisição de 
reexame dessas amostras. A determinação de tempo de armazenamento versus a estabilidade de 
etanol, principalmente em concentrações ao redor de 0,6 g/L preconizada pela lei brasileira, 
ensejam maior segurança nos resultados de reexames emitidos pelos laboratórios forenses. 
Objetivo: Determinar tempo para armazenamento de amostras de sangue post mortem 
submetidas a dosagem alcoólica de acordo com a estabilidade do etanol. 
Materiais e Métodos: Amostra de sangue post mortem branco foi separada em nove tubos. 
Etanol foi adicionado a fim de obter-se concentrações de 0,6, 1,8 e 3,2 g/L (três tubos cada). As 
amostras foram armazenadas a -20 ºC com fluoreto de sódio, denominadas B1, B2, B3, M1, M2, 
M3, A1, A2, e A3 e analisadas no dia do preparo (t0) e a cada 15 dias. Foi utilizada a técnica de 
headspace e cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas (CG/EM) em modo SIM e 
coluna capilar HP-5MS de 30m x 250 μm x 0,25 μm para quantificação de etanol e n-butanol 
(padrão interno). As amostras foram aquecidas a 70 °C por 3 min, com agitação de 250 rpm e ao 
fim 250 μL foram retirados por seringa aquecida a 90 °C e amostrados nas seguintes condições 
cromatográficas: injetor a 180 °C com split de 80:1, coluna a 40 °C por três min, aquecimento a 20 
°C/min até 100 °C e  fluxo de 1,0 mL/min de hélio ultrapuro. A determinação do tempo de 
armazenamento das amostras em condições otimizadas1 balizou-se pela estabilidade do etanol 
nas nove amostras em três faixas de concentrações diferentes ao avaliar-se a diferença dos 
resultados quinzenais em relação ao t0. 
Resultados e Discussão: As análises das amostras B1, B2 e B3 (0,6 g/L), M1 e M3 (1,8 g/L) e 
A1 (3,2 g/L) apresentaram diferença menor que 20% nos resultados obtidos em todas as análises 
quinzenais por 120 dias mas com diferença superior após essa análise. As amostras M2 e A3 
apresentaram aumento da concentração de etanol resultando em diferença superior a 20% na 
análise dos 120 dias e por sua vez a amostra A2 ultrapassou este limite na análise dos 105 dias. 
Pode-se considerar que um analito seja estável em amostra biológica se a variação de sua 
concentração não diferir mais do que 20% do valor determinado no t0 do estudo de estabilidade2,3. 
Conclusão: O tempo de 120 dias para armazenamento de sangue post mortem mostrou-se 
adequado considerando a estabilidade do etanol quando condições otimizadas são utilizadas, 
principalmente nas concentrações ao redor de 0,6 g/L do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista 
que as faixas superiores pesquisadas configurar-se-iam crimes mesmo com diferenças maiores 
que 20% na concentração do etanol. 
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Introdução: A Toxicologia In Silico representa um avanço da Toxicologia Preditiva e consiste na 
aplicação de tecnologias computacionais para identificação do potencial de toxicidade, a partir das 
características físico-químicas e estruturais das substâncias químicas. O desenvolvimento dos 
modelos visa a racionalização da experimentação animal, a custo-efetividade em triagens, a 
melhoria a compreensão dos mecanismos de ação tóxica e a construção de evidências de 
toxicidade junto aos modelos biológicos tradicionais e alternativos. Diversos métodos in silico são 
úteis para avaliação de contaminantes ambientais, novas moléculas, princípios ativos, produtos de 
biotransformação, produtos de degradação e impurezas em diversos contextos. Apesar da 
importância e da aplicação dos métodos por parte de várias organizações internacionais, não há 
disposição específica para aceitação regulatória dos modelos in silico no Brasil. A avaliação do 
estado da arte sobre aplicação dos métodos in silico visa contribuir para a implementação e 
definição de requisitos de aceitação regulatória no Brasil.  
Objetivo: Consolidar dados de programas de pesquisa e diretrizes de agências reguladoras sobre 
a aplicação e aceitação regulatória de modelos in silico.  
Métodos: Foram consultados artigos, manuais, diretrizes, guias e relatórios técnicos de 
programas de pesquisa referentes à aplicação e aceitação regulatória de modelos in silico, 
utilizando como termos-chave para a busca: “computational toxicology”,“in silico”,“(Q)SAR models” 
e “regulatory acceptance”. Foram consultados bancos de dados regulatórios e ambientes 
eletrônicos de agências do Canadá, Estados Unidos e Europa. Mediante avaliação preliminar e 
refinamento, foram selecionados os documentos considerados dentro da aplicabilidade da 
pesquisa. 
Resultados e Discussão: A aplicação de modelos in silico tem sido realizada e proposta em 
diferentes contextos no mundo. No Canadá, foram utilizados modelos in silico para a avaliação e 
categorização do inventário DSL (Domestic Substances List) para fins de priorização de testes no 
programa nacional de segurança química. Nos Estados Unidos, os programas de pesquisa 
CompTox,Tox21, Sustainable Futures e a abordagem Integrated Approaches to Testing and 
Assessment (IATA) proveem modelos in silico para a avaliação preliminar de novas substâncias e 
contaminantes, com ferramentas validadas por comitês científicos da agência reguladora local, 
dentro de um plano estratégico chamado “Toxicity Testing in the 21st Century: A Vision and a 
Strategy”. O FDA (Food and Drug Admnistration) aplica e avalia modelos para fins decisões 
regulatórias em processos de avaliação de segurança de novas moléculas e contaminantes, em 
cooperação com outras agências. Na Europa, o regulamento do REACH propõe a aplicação dos 
modelos para avaliação de substâncias químicas com critérios de aceitação definidos. A European 
Medicine Agency propõe a verificação de alertas estruturais de genotoxicidade de produtos de 
degradação em medicamentos com o uso de modelos in silico. A OECD (Organisation for 
Economic Co-Operation and Development) publicou diretriz de validação de modelos in silico para 
fins regulatórios considerada em diversos países, e que pode ser útil para implementação no 
Brasil.  
Conclusão: A aplicação e aceitação regulatória de modelos in silico tem se consolidado no 
âmbito de diferentes agências regulatórias internacionais cujas diretrizes podem servir como base 
para a estruturação de programas de pesquisa e de regulamentações das agências brasileiras.  
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Introdução: Diariamente inalamos, individualmente, cerca de 10 a 20 mil litros de ar contendo 
inúmeros tipos de poluentes. Atualmente a poluição do ar é um problema de saúde pública 
mundial, sendo evidenciado principalmente em grandes centros urbanos. A cidade do Rio de 
Janeiro apresenta regiões com concentração diferenciada de indústrias com grande potencial 
gerador de poluição atmosférica, como o bairro de Santa Cruz, caracterizando um fator de risco 
para a população residente no local. O teste de aborto em grãos de pólen  é um bioensaio com 
vegetais que tem sido utilizado com grande sucesso no monitoramento ambiental. Por ser um 
teste com alta sensibilidade, grande reprodutibilidade, baixo custo, é indicado para o 
biomonitoramento das alterações da qualidade do ar ambiental. No presente projeto é proposta a 
aplicação de técnicas de biomonitoramento vegetal para identificar contaminação atmosférica no 
bairro de Santa Cruz, município do Rio de Janeiro. 
Objetivo: Avaliar os efeitos da contaminação atmosférica no bairro de Santa Cruz no município do 
Rio de Janeiro, através da técnica de biomonitoramento aborto em grãos de pólen. 
Materiais e Métodos: O teste de aborto em grãos de pólen foi realizado com inflorescência obtida 
de plantas estabelecidas em 10 regiões de estudo e uma região controle todas na zona oeste da 
cidade. O índice de aborto foi determinado em 10 botões de flores da Bauhinia forticata por ponto,  
em 300 células por botão. As amostras foram coletadas no período de setembro a outubro de 
2012, fixadas, processadas, coradas e analisadas por microscopia óptica.  As diferenças entre os 
índices de aborto em grãos de pólen foram avaliadas pelos testes ANOVA e Post Hoc Tests do 
programa SPSS versão 17.0. 
Resultados: A região controle apresentou uma média de 10% ± 5 de abortos em grãos de pólen 
sendo este índice menor em comparação com os demais locais estudados (p<0,001), exceto nas 
regiões de Guandu II 18% ± 2 e Chatuba 18% ± 4. As maiores médias de AP foram o Distr. Inds – 
Santa Cruz (2) 86% ± 8, e Lagoa 85% ± 13. Com esses resultados preliminares foi possível 
caracterizar e identificar o perfil da distribuição da poluição na zona oeste da cidade. O teste 
mostrou sensibilidade suficiente para indicar os diferentes gradientes de contaminação no bairro 
de Santa Cruz.  
Conclusão: O bairro de Santa Cruz apresentou altos índices de aborto polímico indicando que a 
região pode ter maior contaminação do ar.  
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Abstract 

 

Background: Lead is one of the ten pollutants of greatest concern to public health according to the 

World Health Organization. Childhood lead exposure can interfere with neural development and 

subsequent behavioral problems.  

Objectives: Investigate the relationship between blood lead level (BLL’s) (2001 and 2011) and 

behavioral outcomes in a group of Uruguayan adolescents.  

Methods: 91 adolescents (mean age 15.8 years), identified as having elevated BLL’s in 2001  

(mean = 14.4 μg/dL, SD= 6.2) were tested for current BLL’s (mean = 5.4 μg/dL, SD= 2.6) using atomic 

absorption spectrometry. Interviewers administered the Child Behavior Checklist, a standardized 

assessment of behavioral problems. Linear regression was used to assess the relationship between 

blood lead level and behavioral outcomes. 

Results: 2001 BLL’s were found to be significantly associated with total problem behavioral score 

(β=0.51, 95% CI= 0.01-1.01), as well as somatic (β=0.65, 95% CI= 0.19-1.11), aggressive (β=0.37, 

95% CI= 0.03-0.71), internalizing (β=0.57, 95% CI= 0.06-1.07), and externalizing (β=0.48, 95% CI= 

0.03-0.93) problem subscales when controlling for 2011 BLL’s and age. Current (2011) BLL’s were not 

found to be significantly associated with behavioral outcomes.  

Conclusions: This study suggests increased childhood exposure to lead is associated with 

subsequent negative behavioral outcomes. Despite reduction in blood lead levels a decade later, an 

elevated risk of adverse behavior remains in adolescents with elevated childhood blood lead levels.  
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Introdução: O crescente e acelerado aumento no número de idosos na população, trazem uma 
série de desafios que se relacionam com a família, pobreza, aposentadoria, principalmente, com a 
promoção da saúde e prevenção de doenças. Sabe-se que com o avançar da idade há o aumento 
na prevalência dos problemas de saúde característicos do idoso, como as doenças 
cardiovasculares, neoplasias, diabetes, doenças reumatológicas e mentais, como a demência e a 
depressão. Além destas, o consumo de álcool é um problema que pode comprometer a saúde da 
população idosa.  
Objetivo: Buscou-se uma primeira aproximação para identificar o uso de risco de álcool entre os 
idosos cadastrados nas áreas de abrangência das Estratégias Saúde da Família (ESF) em 
Manaus-AM.  
Materiais e Métodos Estudo transversal do tipo descritivo-observacional. A população 
selecionada foi composta por pessoas com 60 anos ou mais, residentes na área da abrangência 
das ESF distribuídas nas quatro zonas geográficas urbanas de Manaus, AM, e que foram 
aprovados no Teste de Fluência Verbal. Foram aplicados questionários sobre os aspectos 
socioeconômicos, demográficos, epidemiológicos, situação de saúde, e o AUDIT (Alcohol Use 
Disorders Identification Test), instrumento de triagem para identificação de risco de problemas 
relacionados ao consumo de álcool (OMS).  
Resultados e Discussão: Os idosos tinha idade média de 71,59 anos, sendo a maioria do sexo 
feminino (96,55%), viúvos (37,93%), morando com familiares (90,03%), da classe socio-
econômica D (41,37%). 58,62% consideravam a saúde razoável, sendo as doenças mais 
prevalentes a diabetes (17,24%) e a hipertensão (75,86%). Quanto ao consumo de álcool, foi 
identificado que a bebida mais citada foi a cerveja (3,44% dos idosos). A aplicação do AUDIT 
identificou 28 idosos (96,55%) no nível I de risco, baixo risco ou inexistente; e 1 idoso (3,45%) no 
nível II, risco existente.  Foi então realizada a prevenção primária para os idodos do nível I, que é 
a orientação sobre os efeitos do álcool com a finalidade de prevenir o início de problemas; Ao 
idoso do nivel II foi realizada a orientação básica, que consiste em intervir de forma semelhante ao 
queador de baixo risco, porém com destaque nas complicações do uso de álcool e com o uso de 
material educativo, podendo ser encaminhado para dentro da atenção primária.  
Conclusão: O AUDIT se mostrou aplicável na atenção básica para a identificação do uso de risco 
de álcool entre os idosos, sendo necessário ampliar o estudo para melhor caracterização do uso 
de álcool entre os idosos de Manaus visto que não foi até o momento identificado nenhum idoso 
nas zonas de risco III, risco moderado, e IV, risco elevado. 
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Introduction: Bisphenol A (BPA) is largely used for plastic production and widely distributed in the 
environment, which favors chronic human exposure since the intrauterine stage. There is concern 
about increased risk of development of different types of cancer by BPA exposure. Besides endocrine 
estrogenic disruption, other possible pathways for BPA carcinogenesis are epigenetic and genotoxic 
alterations. 
Objectives: As endocrine estrogenic disruption and damage to the bone marrow have been reported 
following BPA exposure, we evaluated here the cytotoxic and epigenetic effects of BPA and nitro-BPA 
to MCF-7 and HL-60 cells in vitro. Concomitantly, blood and bone marrow toxicity were assessed in 
Sprague Dawley rats exposed orally to BPA. 
Material and Methods: HL-60 and MCF-7 cells were exposed to 25, 100 and 250 µM BPA or nitro-
BPA for 1 or 24 hours. Cell viability, cell cycle, DNA fragmentation, and ROS generation were 
assessed by flow cytometry. Global DNA methylation was assessed by HPLC-PDA. Adult male 
Sprague-Dawley rats (8-weeks-old, 250-300g) received daily BPA diluted in corn oil containing 0.1% 
DMSO (50mg/Kg body weight) by gavage during 6 weeks. Control rats received daily corn oil with 
0.1% DMSO by gavage. Animals were kept under temperature controlled conditions with an artificial 
12-hour light/dark cycle. After the exposure period, rats were euthanized. Blood and bone marrow cell 
total and differential counts were performed. Data were analyzed using statistical t-test and one-way 
ANOVA. 
Results and Discussion: Both BPA and nitro-BPA induced ROS generation in HL-60 cells after 1h of 
incubation. BPA led subsequently to a decrease in mitochondrial respiratory chain activity (XTT 
assay), increase in cell permeability, DNA fragmentation, G0/G1 or G2/M cell cycle arrest, and DNA 
hypermethylation. Cytotoxicity was less evident for nitro-BPA incubations, but DNA hypermethylation 
was also observed. Oxidative stress in MCF-7 cells occurred only after BPA incubation for 24h, with 
less significant effects on the other parameters analyzed. Rats exposed to BPA presented a decrease 
in the number of bone marrow promyelocytes, blasts, and immature neutrophils, which may be 
understood as a precursor state of bone marrow aplasia, since there is a reduction in the number of 
young cells that later can result in a decrease of total circulating cell number. 
Conclusions: Results show that ROS generation may be an important pathway for HL-60 cell toxicity 
induced by BPA. Myeloperoxidase activity and formation of BPA reactive metabolites may be involved 
in the toxic pathway. The observed cellular effects may ultimately lead to bone marrow toxicity, as 
observed in rats exposed to BPA, which warrants further investigation. 
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Introdução:                                                                        
Tityus e a espécie Tityus serrulatus é a                                               
ser o agente de maior incidência e causar os acidentes de maior gravidade. Já a 
Distrofia de Becker (degene                                                        
                                                                                     
citoesqueleto e a matriz extracelular, localizado no cromossomo X; acarreta 
cardiomiopatia dilatada associada                                                
distúrbio pulmonar restritivo. Os efeitos deletérios cardiovasculares do veneno 
escorpiônico são causa de óbito em crianças ao agir sobre canais de sódio, 
produzindo despolarização das terminações nervosas pós-ganglionares e liberação de 
catecolaminas e acetilcolina. Nesse contexto, o miocárdio hipertrofiado e fragilizado 
pela Distrofia de Becker torna-se potencialmente mais susceptível a complicações. 
Relato de caso:  Paciente sexo masculino, nove anos de idade, portador de Síndrome 
de Becker, picado por escorpião em face medial de pé esquerdo às 20:10 de 08/06/13 
sendo conduzido pelos pais ao serviço de referência. Foi recebido às 21:00 do mesmo 
dia taquicárdico, taquipnéico, com sudorese profusa, alternando sensação de frio e 
calor, com episódios recorrentes de vômito e referindo dor intensa no local da picada. 
Medicado com quatro ampolias de soro antiescorpiônico (às 21:10h do mesmo dia) e 
sintomáticos. Admitido em CTI pediátrico para monitorização contínua. Evoluiu sem 
intercorrências recebendo alta para enfermaria em 10/06/13. Exames laboratoriais em 
11/06/13 evidenciavam CPK 2808,5 U/L, CK MB 133,8 U/L (resultados menores que 
os de rotina), Troponina I 1,36, sem alterações clínicas ou ao ECG. Estabelecido 
contato telefônico com médica assistente do paciente, referenciada pela família. 
Exames anteriores, de 04/05/13 revelaram CPK 19.711 U/L, fato decorrente da 
Síndrome de Becker, além de troponina I elevada, um achado ocasional nessa 
distrofia muscular, estando sob controle os efeitos orgânicos pelo escorpionismo 
grave. Alta hospitalar sem seqüelas em 12/06/13.  
Discussão: O escorpionismo cursa com maior morbimortalidade na infância e em 
cardiopatas. Apesar do caso relatado de criança com patologia miodegenerativa e 
alteração cardíaca que evoluiu com quadro de escorpionismo grave, o tratamento 
precoce e adequado foi fundamental para a evolução favorável.  
Conclusão:  A correta identificação do escorpionismo e a administração precoce do 
soro antiescorpiônico reduzem a morbimortalidade pelo envenenando e demonstram 
sua irrefutável importância sobretudo na vigência de comorbidades degenerativas 
congênitas. 
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Introdução: Tendo em vista que o coração é órgão alvo de muitas substâncias de indiscutível 
interesse toxicológico, o tecido cardíaco torna-se um órgão com grande potencial de uso nas 
análises toxicológicas post-mortem. Porém o pré-tratamento desta amostra é necessário para 
eliminar espécies interferentes de matriz, as quais podem gerar resultados falso-positivos, bem 
como para pré-concentrar os analitos de interesse. O preparo da amostra deve ser rápido e 
conveniente, apresentando perdas mínimas dos analitos e baixo custo de análise. Para tal, os 
Polímeros de Impressão Molecular (MIP) têm recebido um destaque especial como materiais 
promissores para aplicação em extração em fase sólida (MISPE), pois possuem sítios de 
reconhecimento sintéticos com uma seletividade pré-determinada para um ou mais analitos. Após 
este, utilizam-se técnicas especificas, sendo a análise por espectrometria de massas por 
ressonância ciclotrônica de íons com transformada de Fourier (FT-ICR MS) uma técnica de 
altíssima resolução, que pode ser usada para determinar as massas com uma exatidão muito 
elevada. Muitas aplicações de FT-ICR MS utilizam esta exatidão de massa para ajudar a 
determinar a composição de moléculas com base nas massas teóricas. 
Objetivo: Desenvolver um método simples de preparo de amostra empregando a extração em 
fase sólida molecularmente impressa em tecido cardíaco seguido de análise por FT-ICR MS. 
Materiais e Métodos: As amostras de tecido cardíaco foram submetidas ao processo de digestão 
enzimática com Proteinase K sob diferentes condições de tempo e temperatura. Após precipitação 
proteica, a solução obtida foi submetida à extração com MIPs, onde houve percolação da amostra 
no material sorvente, posterior lavagem, seguido de análise por espectrômetro de massas LTQ-
FT-ULTRA (Termo Scientific, Bremen, Germany). O MIP foi sintetizado por meio de ligações não 
covalentes, utilizando ácido metacrílico como monômero funcional, etilenoglicol dimetacrílico como 
reagente de ligação cruzada e acetonitrila como solvente porogênico. Esse foi caracterizado por 
técnicas de FTIR, RMN de 13C, MEV e BET. 
Resultados e Discussão: Comparando os espectros obtidos nas amostras de tecido cardíaco 
analisadas por FT-ICR MS antes e depois do procedimento de extração com MIPs observou-se 
uma diminuição significativa do efeito de matriz pela ausência de sinais de massa/carga (m/z) 
específicos, eliminando um grande número de macromoléculas que poderiam interferir no método 
proposto. Sendo assim, o método se mostrou eficaz para as amostras analisadas. 
Conclusão: Com o uso dos MIPs foi possível eliminar significativamente o efeito de matriz da 
amostra em questão, bem como, houve um “clean up” gradual desta, tornando sumamente 
importante para posteriores analises de “fingerprinting”. 
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Introdução : foi atendido um felino, fêmea, 1 ano de idade, aproximadamente 3,5kg em uma 
Clínica Veterinária no município de Porto Alegre. A paciente em questão teve acesso à rua e, 
após 20 minutos, retornou com cheiro forte, sialorreia e convulsões. Ao exame clínico a 
temperatura retal (TR) e frequência cardíaca (FC) estavam dentro dos padrões de normalidade. 
Contudo, a paciente apresentava mucosas cianóticas, hipoglicemia e espasmos musculares. Foi 
feito tratamento de suporte – oxigenioterapia, benzodiazepínico para controle das convulsões, 
fluidoterapia com solução de glicose 5% - e monitoramento da TR (°C) e da FC (bpm). A paciente 
também foi atropinizada (0,1 mg/kg) e recebeu protetor hepático. Foi coletado sangue para 
exames cujo resultado acusou inibição da acetilcolinesterase e, por conseguinte, intoxicação por 
inibidor de colinesterase. A paciente permaneceu internada por 11 dias e, atualmente, se encontra 
em bom estado de saúde. Objetivo : o objetivo do presente trabalho é relatar uma intoxicação por 
inibidor de colinesterase (“chumbinho”?) em um felino cuja incidência é pouco comum tanto na 
espécie em questão como na cidade de Porto Alegre. Resultados e Discussão : a primeira 
avaliação da butirilcolinesterase plasmática foi de 457,2 U/L. Uma semana após, foi coletado novo 
exame cujo resultado foi de 938,67. O valor de referência vai de 2195 a 4143 U/L. 
Organofosforados e carbamatos, são insenticidas inibidores da colinestearese, comumente 
usados na agricultura, sendo o carbamato aldicarb vendido ilegalmente (sob a denominação de 
“chumbinho”) para controle de roedores. A absorção se dá através da pele, pelo trato respiratório 
ou gastrointestinal e possui pouca penetração no sistema nervoso central (SNC). A 
biotransformação é hepática e utiliza a via do citocromo P450 – a eliminação é renal e pode fazer 
ciclo enterohepático. O mecanismo de toxicidade dos carbamatos consiste na inibição reversível 
da enzima acetilcolinesterase (AChE), resultando em acúmulo da acetilcolina (ACh) nas sinapses 
e estimulação excessiva dos sistemas nervoso autônomo e somático. O quadro de intoxicação se 
manifesta rapidamente e o quadro clínico pode ser classificado de acordo com seu efeito 
(nicotínico, muscarínico e neurológico). É um acidente com prognóstico reservado a grave, pois o 
paciente tende a vir ao óbito. Conclusão : embora seja um acidente classificado como gravíssimo 
e o prognóstico ser considerado reservado a grave, pode-se inferir que uma abordagem 
terapêutica de pronto - atendimento, o monitoramento constante das funções vitais e o suporte 
adequado contribuem para a recuperação do paciente. Apesar da pouca casuística dessa 
intoxicação na espécie felina, a literatura afirma que, quando comparada a outras espécies, é 
mais suscetível a tal intoxicação.  

 

Palavras-chave: inibidor colinesterase, chumbinho, intoxicação, felino.  
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Introdução: A primaquina (PQ) é utilizada no tratamento da malária contra as formas 
exoeritrocitárias das quatro espécies de Plasmodium capazes de infectar o homem.  Apesar da 
sua efetividade no tratamento da malária, a PQ apresenta uma série de efeitos adversos que 
incluem: desordens gastrointestinais, leucopenia, desenvolvimento de metemoglobinemia com 
cianose e anemia hemolítica em indivíduos com deficiência hereditária da glicose–6–fosfato 
desidrogenase. O pró-fármaco fenilalanina-alanina-primaquina (Phe-Ala-PQ) foi planejado para 
liberação lenta do fármaco matriz, PQ, na circulação de forma a diminuir a hematotoxicidade do 
composto. 

Objetivo: Iniciando os ensaios pré-clínicos de segurança dessa nova alternativa terapêutica, esse 
estudo avaliou o efeito do tratamento com doses múltiplas de Phe-Ala-PQ sob fígado, rins, baço e 
parâmetros hematológicos, comparando ao grupo de animais que recebeu o tratamento com 
difosfato de PQ e sem tratamento.  

Materiais e Métodos: Foram utilizados 30 ratos Wistar machos (200-250g) divididos em três 
grupos: controle: receberam solução salina; PQ: receberam 2,69 mg/kg de primaquina base; Phe-
Ala-PQ: receberam 9,00 mg/kg do pró-fármaco. A administração foi feita por via oral (gavagem) a 
cada 6 horas durante 4 dias. Os tratamentos foram estabelecidos por extrapolação alométrica do 
tratamento da malária em humanos, biodisponibilidade oral de Phe-Ala-PQ (50%) e a liberação 
equimolar de PQ do pró-fármaco. Os processos para avaliação histopatológica foram realizados 
por coloração hematoxilina-eosina e a determinação dos parâmetros hematológicos por contagem 
em câmara de Neubauer, esfregaço sanguíneo e métodos convencionais para hematócrito e 
concentração de hemoglobina e metemoglobina. 
Resultados e Discussão: Pela avaliação histológica foi evidenciado que a administração múltipla 
dos fármacos (PQ e Phe-Ala-PQ) causa alterações no tecido hepático. Na análise histológica do 
fígado foi possível verificar o aparecimento de infiltrados inflamatórios. Estes resultados podem 
estar relacionados à biotransformação da PQ que leva à produção de radicais de oxigênio e 
metabólitos hidroxilados. Nestes grupos também foi observado neutropenia e linfocitose em 
relação ao controle. A linfocitose, no entanto, foi mais pronunciada no grupo que recebeu o pró-
fármaco, fator este que pode ser relacionado a biotransformação hepática da molécula que, além 
do fármaco matriz, origina outros radicais com potencial hepatotoxicidade.  
Conclusão: A ocorrência de linfocitose, neutropenia e infiltrado inflamatório no fígado dos animais 
evidencia a necessidade de monitorização de marcadores de hepatotoxicidade e 
hematotoxicidade na exposição ao pró-fármaco e ao difosfato de PQ. Ensaios adicionais devem 
ser realizados para avaliação do risco versus benefício da utilização do pró-fármaco. 
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1. Introdução  
A toxicologia ocupacional é área da toxicologia aplicada aos princípios e métodos para 
identificação, gestão e controle dos compostos químicos no ambiente de trabalho, visando o uso 
adequado e seguro de agentes químicos, que ofereça um ambiente salubre ao trabalhador. A 
exposição pode ser avaliada por medida da concentração do agente químico em amostras  
ambientais ou através da medida de parâmetros biológicos (monitoramento biológico), 
denominados indicadores biológicos ou biomarcadores. Por isso, é de fundamental importância a 
existência de metodologias analíticas que possam determinar a presença de solventes orgânicos, 
tais como, etanol, acetona, metanol e metiletilcetona, na urina de trabalhadores que estão 
expostos a estes agentes químicos em seu ambiente produtivo. 

 
2. Objetivo  

O objetivo deste trabalho foi desenvolver e validar, através da técnica de cromatografia gasosa 
acoplada com detector de ionização por chama, uma metodologia analítica para a determinação 
simultânea de etanol, metanol, acetona e metiletilcetona em urina, para fins de avaliação 
toxicológica ocupacional. 

  
3. Materiais e Métodos  

As amostras (2,0mL) foram transferidas diretamente para um frasco. Após a adição do padrão 
interno (n-propanol), o frasco foi lacrado e através da extração por headspace estático os analitos 
foram separados e detectados por cromatografia gasosa com detecção por ionização por chama.  
A etapa de quantificação dos solventes orgânicos foi realizada em um sistema de cromatografia 
gasosa da marca Perkin Elmer modelo Auto System sendo o headspace do mesmo fabricante 
modelo Turbomatrix 40 trap.  Para a separação e quantificação utilizou-se uma coluna RTX 1301 
de 15 m de comprimento, diâmetro interno de 320 µm e 1 µm de filme.  Os outros parâmetros de 
análise foram os seguintes: temperatura do forno de 40º C por 6 minutos, temperatura do injetor a 
200º C. Após a injeção de amostra (0,2 mL) por 0,1 minuto e temperatura da câmara de 
headspace de 90º C, o resultado foi obtido em uma corrida analítica de 6 minutos. 

4. Resultados e Discussão   
A validação da metodologia desenvolvida para a determinação dos solventes orgânicos seguiu o 
documento DOQ-CGCRE-008 Revisão 04 – JUL/2011. Os resultados obtidos dos parâmetros 
avaliados na validação foram os seguintes: linearidade > 0,999 (homocesdástica), repetibilidade < 
10% DPR, precisão intermediária sendo tc<tt (t de Student entre as avaliações), recuperação de 
94-98%, limite de detecção entre 0,1 e 1,3 mg/L e o limite de quantificação entre 0,3 e 4,0 mg/L. 
Os resultados obtidos atendem os limites de aceitação internacionalmente reconhecidos. 

 
5. Conclusões  

O método de análise por Headspace acoplado a cromatógrafo gasoso se apresentou sensível, 
seletivo, preciso e com boa recuperação para a determinação de etanol, metanol, acetona e 
metiletilcetona em urina com fins de monitoramento toxicológico ocupacional.  
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Introdução: Desde 1996 os medicamentos ocupam a primeira posição entre os três principais 
agentes causadores de intoxicações em seres humanos1. Na região Centro-Oeste, de 2006 a 
2008, das 5649 intoxicações por medicamentos notificadas, 2622 aconteceram em Goiás. Cabe 
ressaltar que, durante esses três anos, as intoxicações em indivíduos com faixas etárias 
superiores a 15 anos corresponderam a mais da metade dos casos notificados no Brasil e na 
região Centro-Oeste2. 
Objetivo: Caracterizar o perfil dos casos de intoxicação medicamentosa notificadas pelo Centro 
de Informação Toxicológica de Goiás (CIT-GO) em adolescentes e adultos no período de 2009 a 
2011. 
Materiais e Métodos: Realizou-se um estudo do tipo transversal e descritivo das intoxicações 
medicamentosas registradas pelo CIT-GO no período de 2009 a 2011. Foram analisadas todas as 
Fichas de Investigação e Atendimento Toxicológico de indivíduos com faixa etária igual ou 
superior a 15 anos.  
Resultados e Discussão: Das 1863 fichas avaliadas, 76,01% foram de indivíduos do sexo 
feminino. Ademais, as intoxicações foram mais frequentes em duas faixas etárias: 20 a 29 anos 
(32,53%) e 30 a 39 (25,82%). Os eventos toxicológicos ocorreram principalmente nas residências 
(69,99%) e a tentativa de suicídio (76,11%) foi a principal circunstância determinante das 
intoxicações. Em 58,94% dos casos, as intoxicações estavam relacionadas ao uso de único 
medicamento e as classes farmacológicas mais utilizadas foram os benzodiazepínicos (616 
casos) e os anticonvulsivantes (284 casos). Entre os benzodiazepínicos, 49,84% dos casos foram 
atribuídos ao uso de clonazepam e 28,73% ao diazepam. A automedicação representou 4,78% 
das intoxicações, enquanto o acidente individual e o uso terapêutico totalizaram, respectivamente, 
4,62% e 3,76% dos casos. Os resultados mostraram que os casos de intoxicações em 
adolescentes e adultos registrados pelo CIT-GO de 2009 a 2011 corresponderam a 71,05% do 
total de registros de intoxicações por medicamentos em Goiás no período de 2006-2008 e 32,98% 
das notificações da região Centro-Oeste. Adicionalmente, foi verificado que a tentativa de suicídio 
foi a principal circunstância relacionada às intoxicações descritas neste estudo, resultado 
semelhante ao divulgado para a região Centro-Oeste e em todo Brasil no triênio anterior2. 
Conclusão: O estudo mostrou que as intoxicações medicamentosas em adolescentes e adultos 
no estado de Goiás representam uma parcela significativa dos registros do CIT-GO. Como os 
psicotrópicos foram as principais classes responsáveis pelas intoxicações, torna-se necessária a 
implementação de campanhas de esclarecimento sobre o uso racional desses medicamentos e 
um maior rigor no combate à venda de substâncias sujeitas ao controle especial.  
 
Referências: 
1. MASTROIANNI, P. C. et al., Rev. Ciênc. Ext., 8, 6-24 (2012). 
2. SINITOX – Sistema Nacional de Informações Toxico Farmacológicas. Brasília: Ministério da 
Saúde – Fundação Oswaldo Cruz. Medicamentos, 
www.fiocruz.br/sinitox_novo/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=69. Acesso em 03.07.2013. 
 
 
Agradecimentos: Ao CNPq, pela bolsa de iniciação científica (Processo n°149831/2012-9), aos 
funcionários do CIT-GO e à Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA-GO).  

http://www.fiocruz.br/sinitox_novo/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=69


AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MUTAGÊNICA DA ANFEPRAMONA 

Nunes M.F.S.¹; Nunes Horta R.¹; Kahl V.F.S.²; Da Silva J². 

¹ Centro de Ciências da Saúde, Universidade da Região da Campanha (URCAMP), 
Bagé, RS; ² Laboratório de Genética Toxicológica, Universidade Luterana do Brasil 

(ULBRA), Canoas, RS. 
 

Introdução: A obesidade é uma doença crônica que, nas ultimas décadas, vêm 
alcançando proporções epidêmicas em todo o mundo, sendo um fator de risco para 
inúmeras desordens médicas. A farmacoterapia da obesidade inclui medicamentos 
anorexiantes, como a anfepramona, que agem à nível de Sistema Nervoso Central 
causando, além da ação esperada, uma série de importantes efeitos colaterais. O uso 
abusivo e crônico da anfepramona em populações do mundo todo tem crescido nos 
últimos anos. Poucos estudos têm sido realizados sobre as anfetaminas no que diz 
respeito a danos no DNA.  
Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a possível ação mutagênica da 
anfepramona em seres humanos com o ensaio de micronúcleos de células bucais.  
Materiais e métodos: O estudo envolveu 108 mulheres residentes na cidade de 
Pelotas-RS: 52 como grupo controle e 56 com anfepramona na dose de 120 mg/dia, 
que foram avaliados com pelo menos 30 dias de uso do medicamento.  
Resultados e discussão: Os resultados mostraram um aumento significativo do 
número de micronúcleos (MN) em usuários em relação ao grupo controle, tanto em 
células basais (P<0,01) como diferenciadas (P<0,001) (teste Mann-Whitney), 
indicando uma ação mutagênica da droga. Não houve diferença significativa de idade 
entre o grupo controle (39,9±14,0) e o grupo exposto (38,2±11,5). Quando avaliada a 
correlação entre idade e número de MN através do teste Spearman, não se observou 
resultado significativo, nem quando divide-se as idades das participantes por tertis. 
Conclusão: De acordo com a literatura, existe uma correlação entre envelhecimento e 
aumento na frequência de MN, o que não foi observado nos nossos achados. 
Analisando nossos resultados e os estudos relatados, podemos sugerir que o 
mecanismo de ação da anfepramona na indução de dano ao DNA ocorre via formação 
de Espécies Reativas de Oxigênio (ERO), intercalação e ligação à topoisomerase, 
causada pela presença do grupo N- dialquil em sua molécula. 
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Introdução: Sabe-se que em análises ambientais a ecotoxicologia é imprescindível, uma vez que 
é uma importante ferramenta que estuda os impactos deletérios de substâncias naturais ou 
sintéticas sobre organismos vivos ou ecossistemas, considerando a interação dos poluentes com 
o meio ambiente. Contudo, visa-se analisar o organismo testado, a fim de se determinar o efeito 
causado por uma substância, levando em consideração o tempo de exposição e a concentração 
do agente. Minhocas são fundamentalmente cosmopolitanas e vulneráveis a maioria dos fatores 
que notadamente afetam os ecossistemas do solo. Foi proposta a espécie Einesia andrei para a 
caracterização toxicologia do resíduo de areia verde de fundição (RAVF). 

Objetivo Caracterizar toxicologicamente o resíduo de areia verde de fundição, utilizando como 
bioindicador a espécie Eisenia andrei.  
Materiais e Métodos: O bioensaio seguiu a ABNT NBR 15537 (2007), onde é especificado o 
método para a avaliação da toxicidade aguda com minhocas, com amostras de solo e substância 
químicas. O bioensaio consiste na exposição do organismo adulto da espécie Einesia andrei à 
amostra de solo contaminada com frações pré-estabelecidas. A amostra utilizada será o RAVF. O 
sistema será avaliado estaticamente, obtendo-se o grau de toxicidade aguda, em 14 dias de 
duração do bioensaio. O efeito observado será mortalidade ou não dos indivíduos e o resultado 
expresso como tóxico e não tóxico. Serão realizadas cinco concentrações diferentes do RAVF, 
fazendo-se diluições em progressão geométrica decrescente de razão dez, sendo estas 100% 
RAVF, 10% RAVF 1% RAVF e 0,1% RAVF. Todas as diluições serão realizadas em quatro 
réplicas, contendo 750 gramas de solo em cada concentração, além do controle livre de qualquer 
contaminante. Em cada réplica será utilizado 10 indivíduos, todos adultos com clitelo e pesando 
entre 300 e 600 gramas. Para realização dos ensaios serão mantidas as condições de 20° ± 2°C, 
com luminosidade ininterrupta com intensidade de 400 a 800 lux. A mortalidade será observada 
no 7º e no 14º dia. Após a finalidade do teste, as amostras serão congeladas por 96 horas para 
eliminar os organismos e posteriormente será feito o descarte apropriado.  
Resultados e Discussão: Ao final de 14 dias obteve-se a CL50, que é a concentração que causa 
resposta dos indivíduos que foram expostos. Não foi observado efeito tóxico. Os bioindicadores 
obtiveram ganho de peso na faixa de 35,03% para 10% RAVF, 45,40% para 1% RAVF e 46,57% 
para 0,1% RAVF. Estas concentrações responderam bem a estímulos mecânicos. Já na 
concentração de 100% RAVF, houve perda de peso de aproximadamente 61%, isto se explica 
pelo fato do RAVF não apresentar material orgânico para degradação, que é fonte de nutrientes 
para o bioindicador em questão, porém responderam bem a estímulos mecânicos.  
Conclusão: O bioensaio proposto permitiu verificar que o RAVF não apresentou toxicidade 
aguda, mesmo na concentração de 100%. Contudo, é importante ressaltar que houve uma perda 
de peso nos organismos desta concentração, devido a mesma não apresentar material orgânico 
na sua composição.  
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Surface waters used for drinking water supply or agricultural irrigation frequently suffer from a 
scope of anthropogenic contaminants and also natural toxins. To recommend on the suitability of 

a plant to be used to phytoremediate such waters, testing of uptake capacity for selected 

contaminants and studying general physiological parameters as indicators for the 

appropriateness of selected plants was combined.  
Four different aquatic plants, the Pteridophyte Lomariopsis lineata (Presl) Holtt. and the 

Bryophytes Fontinalis antipyretica Hedw., Riccia fluitans L. emend. Lorb. and Taxiphyllum 

barbieri (Cardot & Copp.) Z. Iwats., were tested for their capacity to take up the neurotoxin β-N-
Methylamino-L-alanine (BMAA), a highly reactive non-essential amino acid, synthesized by 

cyanobacteria. Research on symbiotic and free-living cyanobacteria proved the worldwide 

occurrence of BMAA producing limnic, marine and terrestrial species.  

 
Plants were exposed for 1, 3, 7 and 14 days to 10 and 100 µg L-1 BMAA. LC-MS/MS analysis of 

exposure medium and plant tissue was supposed to deliver information on the BMAA-amounts 

removed from the water and incorporated into the plants, respectively.  
Additionally it was the aim to gain information on the survivability of the selected plants in 

contaminated environments and possible harmful effects induced by BMAA, respectively. Hence, 

at the same sampling events, enzymes were extracted form tissue of exposed plants (n=5 for 
each plant and exposure concentration) and activities of selected physiological biomarkers, such 

as peroxidase (POD) and catalase as indicators of oxidative stress as well as glutathione-S-

transferase (GST) as indicator for biotransformation processes, respectively, were compared with 

unexposed plants.  
 

LC-MS/MS analysis showed BMAA-removal rates of 97% within 14 days. Already the amount 

removed by the plants within only one day was equal to the biological degradation of 14 days. 
While the amounts of free BMAA in plant tissue decreased with exposure time, the amounts of 

protein-bound BMAA increased, indicating not only immediate uptake, but also subsequent 

protein-integration as a primary defense against BMAA.  
 

Whereas the Pteridophyte L. lineata reacted with increased POD activity during the whole 

experiment and increased GST activity after longer exposure for 14 days, hinting on oxidative 

stress and detoxification processes, the Bryophytes F. antipyretica, R. fluitans and T. barbieri 
displayed inhibited antioxidant response at the higher applied BMAA concentration. The inhibitory 

effect of BMAA on the selected physiological markers might be attributed to allosteric enzyme 

inhibition or a dysfunction of wrongly folded proteins. In the latter case, BMAA, due to its 
structural similarity with other amino acids, is used erroneously for protein synthesis.  
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Introdução: Bunodosoma caissarum, uma anêmona marinha endêmica no litoral brasileiro, 
produz uma variedade de compostos biológicos, dentre eles polipeptídios que afetam os canais de 
sódio e potássio voltagem dependentes. Alguns estudos têm relatado casos de envenenamento 
de Cnidários cujas vítimas desenvolveram insuficiência renal aguda. Todavia, o estudo da ação 
renal dos componentes presentes na anêmona marinha B. caissarum são escassos. 
Objetivo: Avaliar os efeitos do extrato bruto de B. caissarum nos transportes de sódio (Na+), 
potássio (K+) e cloreto (Cl-) no modelo de perfusão de rim isolado. 
Materiais e Métodos: B. Caissarum foi coletada e o extrato bruto liofilizado na Universidade 
Estadual Paulista. Ratos wistar machos pesando entre 250 e 300g foram anestesiados com 
pentobarbital sódico (50mg/Kg). Em seguida a veia femoral foi isolada para a administração de 
manitol e heparina, a parede abdominal e as vísceras abdominais rebatidas para exposição do rim 
direito e estruturas adjacentes. A cânula arterial renal foi então introduzida na artéria mesentérica 
superior até a artéria renal e outra cânula foi introduzida e fixada ao ureter. O rim perfundido com 
solução de Krebs-Henseleit contendo 6% de albumina foi transportado até o sistema. O extrato 
bruto de B. caissarum foi adicionado ao sistema após um período de controle interno de 30min 
nas concentrações de 1g/mL, 3 g/mL, 10g/mL. Amostras de urina e perfusato foram coletadas 
a cada dez minutos e congeladas a –20°C para dosagem de Na+, K+, Cl- e osmolaridade e 
determinação do transporte e excreção de eletrólitos. 
Resultados e Discussões: A concentração de 1μg/L promoveu redução apenas no transporte 
tubular de Na+ e Cl- aos 120 min e no transporte proximal aos 60 e 120 min, excreção de potássio 
aos 90 min, e aumento da osmolaridade aos 120min. Enquanto a concentração de 3μg/L 
provocou redução do transporte tubular de Na+ e Cl- aos 90 e 120min, elevação da excreção de 
Na+ e  K+ aos 60, 90 e 120 min e Cl-  aos 90 e 120 min e aumento da osmolaridade aos 60,90,120 
min. A maior concentração promoveu alterações no transporte tubular de K+  aos 60, 90 e 120min,  
aumentou a excreção de Na+  e Cl-  aos 90 e 120 minutos, K+  aos 60,90,120min e a osmolaridade 
aos 120 min. Alterações no transporte tubular eletrolítico foram mais evidentes na dose de 
3μg/mL, que apresentou discreta alteração no transporte tubular proximal de Cl- e alterações 
significativas das excreções de Na+, K+, Cl-, efeito este que parece ocorrer paralelamente a 
diminuição da reabsorção destes eletrólitos em nível distal. Essas alterações eletrolíticas 
observadas podem envolver interferências na bomba de Na+-K+/ATPase. 
Conclusões: O extrato de B. Caissarum ocasionou alterações nos padrões normais de excreção 
e transporte de Na+, K+, Cl. 
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Introdução: Desde a publicação da Regulamentação Européia de produtos cosméticos em 2004 
que proíbe o uso de animais para o desenvolvimento destes produtos, as empresas do setor tem 
o desafio de desenvolver produtos seguros e mais atraentes aos consumidores, sem o uso dos 
tradicionais estudos toxicológicos em animais. Este trabalho utilizou o modelo de pele 
reconstituída 3D, que mimetiza diversos parâmetros da pele humana, com adaptações no tempo 
de exposição dos produtos para avaliar protótipos de produto antiperspirante, por meio da medida 
de viabilidade celular, dosagem de IL-1� e histologia. 
Objetivo: Realizar screening de protótipos de produtos antiperspirantes com a utilização de pele 
reconstituída, em diferentes tempos de exposição. 
Materiais e Métodos: Foram testados 12 antiperspirantes (APS) em pele reconstituída 
(SkinEthic® RHE/S/17), em quadruplicata. Os tecidos foram mantidos em placas com 2 mL de 
meio de cultura a 37°C/18-24h, com 5% de CO2 e U.R. de 95%. Cada epiderme recebeu 16 µL da 
amostra sem diluição. Estas culturas foram incubadas por 42 min (OECD 439) com 7 amostras e 
24h (a fim de mimetizar o uso real do produto) com as 12 amostras a 37°C, com 5% de CO2 e 
U.R. de 95%. Após este período, as epidermes foram lavadas e incubadas por mais 42h ±1h a 
37°C (5% de CO2). Finda a etapa, foi feita avaliação histológica em 1 tecido de cada amostra e a 
redução da viabilidade celular por MTT (%) calculada nos 3 tecidos remanescentes. O meio de 
cultura foi mantido a -20°C para quantificação de IL-1� com kit comercial ELISA. Foi usado como 
controle positivo o SDS 0,5% e como negativo, PBS. 
Resultados e Discussão: Este trabalho utilizou o modelo de pele 3D com adaptações ao 
protocolo OECD referentes ao tempo de exposição dos produtos cosméticos. Não foi observada 
diferença significativa entre 7 produtos para o tempo de exposição de 42min (aproximadamente 
100% de viabilidade celular relativa ao controle negativo, concentração de IL-1� entre 8-13pg/mL 
sem alterações qualitativas observadas na histologia). Após 24h de exposição, observou-se 
diferença no potencial de irritação das amostras (7 apresentaram viabilidade celular > 84%, 2 
entre 50%-60% e 3 com <38%. Quanto menor a viabilidade celular, maior a liberação de IL-1�. Na 
avaliação histológica, observou-se alterações em todas as amostras. Verificou-se que as 
diferenças estavam relacionadas com o tipo de fórmula e não com o ativo APS. 
Conclusão: Os dados sugerem que a adaptação da metodologia de irritação dérmica in vitro 
permitiu a diferenciação de produtos quanto ao seu potencial de irritação, representando uma 
ferramenta importante para screening e a avaliação da segurança dos produtos. Estudos 
adicionais de refinamento da metodologia devem ser realizados a fim de corroborar os dados 
obtidos. 
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Introdução: Bothropoides erythromelas, popularmente conhecida como jararaca-da-
seca, é a principal responsável por acidentes envolvendo serpentes peçonhentas na 
região do nordeste brasileiro. Sua peçonha induz efeitos sistêmicos e locais. Embora 
os efeitos sistêmicos sejam revertidos pelo soro antibotrópico, o mesmo não ocorre 
com os efeitos locais. Faz-se necessário, então, o estudo de substâncias que possam 
neutralizar os danos locais teciduais induzidos pele veneno. 
Objetivo: Avaliar o efeito neutralizante da tetraciclina sobre os efeitos proteolítico e 
fosfolipásico in vitro induzidos pelo veneno de Bothropoides erythromelas. 
Materiais e Métodos: A atividade proteolítica foi determinada utilizando-se a 
azocaseína como substrato. Alíquotas de 10 µL do veneno (1 mg/mL), ou do veneno + 
tetraciclina (1 mg + 1 mg/mL, previamente incubado por 30 min a 37 °C) foram 
adicionados a 90 µL da solução de azocaseína (5 mg/mL) e, depois de 60 minutos de 
reação, a absorbância foi lida a 450 nm. A atividade fosfolipásica foi determinada 
utilizando-se o ácido 4-nitro-3-octanoiloxi-benzóico (4N3OBA). Alíquotas de 20 µL do 
veneno (1 mg/mL), ou do veneno + tetraciclina (1mg + 1mg/mL, previamente incubado 
por 30 min a 37 °C), foram adicionados a 20 µL da solução de 4N3OBA (1 mg/mL) e, 
depois de 40 minutos de reação, a absorbância foi lida a 425 nm. 
Resultados: A atividade proteolítica induzida pelo veneno de Bothropoides 
eryhtromelas sobre a azocaseína foi reduzida de 100 ± 2,6% (veneno) para 6,6 ± 0,9% 
(veneno + tetraciclina). A atividade fosfolipásica sobre o 4N3OBA foi reduzida de 0,042 
± 0,001 (veneno) para 0,026 ± 0,0028 (veneno + tetraciclina). 
Discussão e Conclusão: A tetraciclina, além de propriedades antibióticas, possui 
ação quelante sobre íons divalentes. As proteases presentes nos venenos de 
serpentes utilizam cátions divalentes como cofatores. Dessa, o mecanismo quelante 
da tetraciclina sobre os cátios divalentes presentes nas proteases dos venenos de 
serpente, necessários para sua ação enzimática, foi efetivo em neutralizar as 
atividades proteolítica e fosfolipásica in vitro induzidas pelo veneno de Bothropoides 
erythromelas. 
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Introdução: É de suma importância o estudo de novos fármacos com ação antitumoral. O 
LQFM030 é um protótipo de fármaco antitumoral obtido por meio de síntese química baseada no 
protótipo nutlin-1. Considerando resultados farmacológicos iniciais que revelaram a ação benéfica 
do LQFM030 para perfil de atividade antitumoral, iniciou-se uma linha de pesquisa visando obter 
informações sobre este composto que possam favorecer sua aplicabilidade terapêutica. 
Objetivo: Estudar a farmacocinética do LQFM030 in vivo, com desenvolvimento e validação da 
técnica analítica por HPLC-PDA para dosagens em plasma. 
Materiais e Métodos: Utilizou-se cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC-PDA) com 
detector de arranjo de fotodiodos (PDA), coluna ACE® C18 (100 mm × 4,6 mm d.i., partículas de 5 
µm), fase móvel metanol:água (50%:50% v/v), fluxo de 0,6 mL/min, padrão interno diazepam, 
detecção UV  = 263 nm, extração líquido-líquido com éter metil-terc-butil (MTBE) e volume de 
injeção de 20 μL. O L 030 foi administrado via intraperitoneal (ip) a 30 camundongos, na dose 
de 100 mg/kg. Foram coletadas amostras de sangue por punção cardíaca nos tempos 0 min, 10 
min, 30 min, 1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h, 12 h e 24 h após a administração, as quais foram 
heparinizadas, identificadas e centrifugadas para obtenção do plasma, que foi congelado a -20º C 
até a análise em HPLC-PDA. Os parâmetros farmacocinéticos foram obtidos pelo o software 
WinNonLin™. Calcularam-se os parâmetros ASC0-∞, meia-vida de eliminação plasmática (t(1/2)β), 
clearance plasmático (ClT/F = dose/ASC0-∞) e volume de distribuição (Vd/F = ClT/β). 
Resultados e Discussão: Da validação bioanalítica obteve-se: linearidade de 0,5–50 µg/mL com 
r = 0,9961974 e y = (0,0504141)x + (-0,0378209); precisão intracorrida (repetibilidade) de 2,13%–
13,77%; precisão intermediária (precisão intercorrida) de 2,39%–6,23%; exatidão de 94,00%–
102,35%; recuperação de 85%. O método demonstrou ser específico, linear, preciso, exato e com 
estabilidade comprovada sob condições estabelecidas pela ANVISA (RE nº 899/2003). Foram 
obtidos os parâmetros farmacocinéticos pré-clínicos: t(1/2)β = 39,55 h; ClT/F = 9,41 mL/min/kg e 
Vd/F = 29,21 L/kg. O LQFM030 apresentou elevados valores de meia-vida de eliminação 
plasmática, volume de distribuição e clearance plasmático, características que permitem antever 
extenso perfil de distribuição tecidual e posologia favorável à administração de uma dose/24h. 
Conclusão: O método analítico demonstrou ser apropriado para determinação plasmática pré-
clínica do LQFM030. O perfil farmacocinético apresentou características típicas de um fármaco de 
elevada lipossolubilidade com elevado perfil de distribuição, favorável à utilização em tumores 
profundos. 
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Introduction: Nutlins are molecules that have the ability to strongly bind to the site of p53 on the 

MDM2 protein, freeing the p53 protein. As the levels of MDM2 protein station commonly elevated 

in tumor cells, the Nutlins has selective action on these cells, and reduced likelihood of side 

effects. In order to obtain compounds with smaller and more favorable pharmacokinetics, but with 

similar mechanism of action, an investigation was started to obtain substances with structural 

simplification of Nutlins. Thus it were obtained two new candidates prototypes of antineoplasic 

drugs: LQFM018 and LQFM030. The kinetic profile studies will define the pharmaceutical forms 

that should be developed.  

Object: To develop a sensitive liquid chromatography–mass spectrometry (LC–MS/MS) method 

and validate the quantification of LQFM018 and LQFM030 in biological matrix (plasma). 
Materials and Methods: A mobile phase consisted of methanol 2 mM of aqueous ammonium 

acetate + 0.025% of formic acid (1:1, v/v), flow rate 1.2 mL.min-1, loop of 3 uL through an ACE 

(100 x 4.6 mm, 5 μm) C18 column, with a total run time of 4.0 min. ESI+, MRM, using the m/z 

349.138/191.10, 319.162/191.20 and 426.032/175.20 for LQFM018, LQFM030 and domperidone 

(Internal Standard/IS), transitions respectively. Samples were extracted from matrix using liquid-

liquid extraction. 

Results and Discussion: ESI+ was chosen as the ionization source. The weighted (1/x2) 

calibration curve was linear over plasma concentration range 5-15000 ng/ml, with r2 > 0.999 in the 

all calibration curves, the inter and intra-day precisions (CV%) were lower than 10% for both 

analytes, the mean method accuracies from spiked plasma samples at six concentrations ranged 

from 99.5 to 107.0% and recoveries were 61.7 to 78.3%. No significant perturbations for the 

analytes and IS signal were observed during the matrix effect experiment. Stability storage tests in 

solution and biological matrix (short duration stability, freeze and thaw, post processed/HPLC 

autosampler, conditions) was also performed and the analytes were stable. 

Conclusion: The method provides complete analysis of two prototype candidates of antineoplasic 

drugs. Validation experiments support the recovery, precision, accuracy and stability of the 

method. This method was suitable for the determination of LQFM018 and LQFM030 in biological 

matrix to be applied in a pharmacokinetic study. 
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Introdução: Os eventuais sintomas iniciais da exposição ao acetaminofeno apresentam baixo 
valor preditivo, indicando-se preferencialmente a dosagem sérica da droga e análise prognóstica 
através do nomograma de Rumack-Matthew. Todavia, uma vez que o exame não está 
amplamente disponível, muitas vezes os pacientes são tratados a partir do relato de ingestão de 
dose tóxica. Existe evidência clara de que a utilização de métodos de descontaminação 
gastrintestinal (especialmente carvão ativado) reduz a absorção e diminui a necessidade de N-
acetilcisteína para tratar o paciente exposto.1 

Objetivo: Correlacionar a dose relatada de acetaminofeno numa ingestão intencional com o nível 
sérico da droga. 
Materiais e métodos: Estudo transversal, com consulta retrospectiva ao registro de atendimentos 
do Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul (CIT/RS), compreendido no período 
de 2005-2010. Os critérios de inclusão foram: idade maior ou igual a 16 anos, relato de ingestão 
aguda do medicamento a partir de 6 gramas. A dosagem sérica de acetaminofeno nesses 
pacientes foi realizada pelo próprio laboratório do CIT/RS, mediante o método de 
espectrofotometria visível de Hale e Poklis. A análise foi baseada pelo nomograma de Rumack-
Matthew.2 

Resultados e Discussão: Preencheram critérios de inclusão um total de 143 pacientes (em 79 
deles, o relato era de dose maior ou igual a 10 gramas), dos quais 92 eram do sexo feminino e 51 
do masculino. Em 82 deles, no relato havia associação com outras substâncias. Foram realizadas 
medidas de descontaminação gastrintestinal em 81 pacientes. Após dosagem sérica de 
acetaminofeno e avaliação pelo nomograma, 27 pacientes haviam atingido valores a partir do 
nível considerado potencialmente tóxico (entre eles, 18 haviam relatado ingestão maior ou igual a 
10g), 17 eram mulheres e 10 eram homens. Em 11 deles havia relato de associação com outras 
substâncias; 13 passaram por medidas de descontaminação. 
Conclusão: Pela avaliação, pudemos identificar que uma significativa parcela dos pacientes que 
relatam ingestão de níveis tóxicos de acetaminofeno, após dosagem sérica da droga, não 
atingiram nível com possibilidade de dano hepático. Sugerimos fortemente a dosagem sérica da 
substância para orientação terapêutica em situações de relato de ingestão intencional, evitando – 
dessa forma – a administração do antídoto sem necessidade, o que envolve custos e risco de 
reações adversas, mesmo que infrequentes. 
 

Referências 

1. Heard K, Dart D. Acetaminophen (paracetamol) poisoning in adults: Treatment. UpToDate online 
21.6; 2013 jun. [updated 2013 abr 29]. [acesso 2013 jul 22]. 
2. Rumack BH, Matthew H. Acetaminophen poisoning and toxicity. Pediatrics 1975; 55:871.  



IMPACTO DA DOSAGEM SÉRICA DE ACETAMINOFENO EM INGESTÃO ACIDENTAL 
POR PACIENTES PEDIÁTRICOS 

 
1Cigolini MP; 1Esteves VS; 1Curra MD; 2Gavioli IL. 

1Faculdade de Medicina, Pontifícia Universidade Católica; 2Núcleo de Atendimento de 
Urgência, Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul 

 
Introdução: O acetaminofeno é responsável por grande número de casos de falência 
hepática e morte relacionada à superdosagem nos Estados Unidos e em muitos outros 
países. A dose terapêutica é de 10-15 mg/kg/dose em crianças, administrados a cada 4-6 
horas, com dose máxima diária recomendada de 75 mg/kg.1 Muitas vezes, pacientes 
pediátricos são levados à emergência com relato de ingestão de quantidade ignorada da 
droga, sendo muitos deles tratados de modo empírico por 72h para prevenir ou reverter 
um possível dano. 
Objetivo: Estimar o risco de pacientes com idade menor ou igual a 6 anos, com relato de 
ingestão de quantidade ignorada de acetaminofeno, realmente atingirem nível tóxico. 
Materiais e métodos: Estudo transversal, com consulta retrospectiva ao registro de 
atendimentos do Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul (CIT/RS), 
compreendido no período de 2005-2010. 
A dosagem sérica de acetaminofeno nesses pacientes foi realizada pelo Núcleo de 
Análises Laboratoriais (NAL) do CIT/RS, mediante o método de espectrofotometria visível 
de Hale e Poklis. A análise foi baseada no nomograma de Rumack-Matthew.2 

Resultados e Discussão: Foram registrados 126 casos de pacientes com idade inferior 
ou igual a 6 anos com relato de ingestão aguda supraterapêutica de acetaminofeno, dos 
quais 51 eram do sexo masculino e 75 do feminino. Quarenta e um pacientes passaram 
por procedimentos de descontaminação gastrintestinal (lavagem gástrica, carvão ativado 
ou ambos). O resultado, após dosagem sérica da droga e avaliação pelo nomograma, 
evidenciou nível com risco tóxico (isto é, acima da linha de provável dano hepático) em 
apenas 12 pacientes, dos quais 6 eram meninos e 6 meninas. Em cinco deles, alguma 
medida de descontaminação gastrintestinal havia sido realizada. 
O NAL - CIT/RS localiza-se em Porto Alegre, sendo a maioria das solicitações atendidas 
procedentes de serviços de saúde da região metropolitana. O exame não é realizado de 
rotina em todos os pacientes, apenas naqueles em que há interesse da equipe assistente. 
Além disso, não existe um grupo controle que possibilite avaliar o benefício de medidas 
de descontaminação com objetivo de reduzir a absorção da substância. 
Conclusão: Segundo nosso estudo, pudemos identificar uma pequena chance de 
pacientes pediátricos que ingeriram quantidade ignorada de acetaminofeno, após 
dosagem sérica da droga, alcançarem nível com possibilidade de dano hepático. 
Sugerimos fortemente a dosagem sérica da substância para orientação terapêutica, 
evitando – dessa forma – a administração do antídoto sem necessidade, o que envolve 
custos e risco de reações adversas, mesmo que infrequentes. 
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Introdução:  O Brasil foi classificado como terceiro maior consumidor de agrotóxico no 
mundo e o primeiro no âmbito da América Latina1. As intoxicações agudas são a face 
mais visível do impacto destes produtos na saúde.2Estima-se que milhões de 
agricultores são intoxicados anualmente no mundo e mais de 20 mil morrem em 
consequência da exposição a agrotóxicos, a maioria em países em desenvolvimento.3 A 
falta de legislação e de controle do uso adequado destes produtos e o baixo nível de 
informação dos trabalhadores quanto aos riscos a que estão expostos são as principais 
causas destas.4 Há poucos estudos de inseticidas do ponto de vista epidemiológico e a 
respeito de seus possíveis efeitos deletérios. Os principais ingredientes ativos do 
inseticida analisado no presente estudo foram tiametoxam e lambda cialotrina, cuja 
classe toxicológica é considerada de mediana toxicidade.                                    
Objetivo:  Avaliação clínico/epidemiológica da intoxicação aguda por agrotóxico 
(inseticida) nas pessoas expostas durante a pulverização em lavoura de milho próximo 
escola rural em Rio Verde.  
Materiais e Métodos: Foi realizado estudo retrospectivo de 99 casos notificados pelo 
Centro de Informação Toxicológica (CIT) de Goiás, no período de maio e junho de 
2013. Foram analisadas as fichas de Investigação de Intoxicação Exógena, no que tange 
ao quadro clínico, epidemiológico, grau de intoxicação. Foram analisados a fase aguda 
da exposição (até 24 horas) e subaguda (até 30 dias). As intoxicações foram 
consideradas de acordo com o grau de intensidade em leve, moderada e acentuada. 
Resultados e Discussão: A maioria das pessoas expostas eram estudantes (81,1%), com 
média de 12 anos de idade. A idade variou entre oito e 59 anos de idade, sendo 52 
(52,5%) do sexo feminino e 46 (46,5%) masculino. Setenta e seis (76,6%) apresentaram 
manifestação clínica. O sintomas mais frequentes foram cefaléia (56,5%), prurido 
(39,4%), dispnéia (21,2%), tontura (17,1%) e náuseas (16,1%). Cerca de um terço não 
procurou assistência médica e dentre os demais dois terços dos pacientes, 43 (43,4%) 
procuraram assistência hospitalar e 17 procuraram unidades de pronto atendimento. 
Todos foram submetidos a descontaminação cutânea. Em 56,5% foi realizado 
tratamento sintomático. Na maioria dos casos a intoxicação foi considerada de leve 
intensidade.  
Conclusão: A maioria das intoxicações foram consideradas de leve intensidade na fase 
aguda, no entanto, consideramos a necessidade de maior controle nas pulverizações 
aéreas dos agrotóxicos, evitando as intoxicações coletivas. O CIT fez as devidas 
orientações pertinentes à fase aguda e subaguda da intoxicação pelo agrotóxico e se 
dispõe ao seguimento das pessoas intoxicadas.  
Referências: 
1BRASIL. Ministério da Saúde. ANVISA. Piretróides.Disponível em: 
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INTRODUÇÃO 
A presença de fármacos nos recursos naturais tem sido detectada em águas, ar e solo. Entre 50% 
a 90% dos medicamentos ingeridos são excretados pela urina chegando ao esgoto de forma 
ativa. Outra fonte, também antropogênica, resulta da disposição de medicamentos vencidos ou 
obsoletos no esgoto e no lixo comum. Como os processos tradicionais de coleta e tratamento não 
removem ou inativam os metabólitos temos como conseqüências impactos na saúde pública e 
ambiental. Assim uma ação preventiva e corretiva, evitando risco de intoxicação ambiental e 
domiciliar focada no manejo correto de descarte geram uma ação sustentável. 
OBJETIVO  
Dar destino responsável aos medicamentos subutilizados nas residências do município de 
Palmas-TO e informar a comunidade sobre uso correto e descarte ideal.  
MATERIAIS E MÉTODOS 
Foi realizado ação contínua com a comunidade universitária do Ceulp/Ulbra e no município em 
questão nas escolas e farmácias comunitárias. Todos os medicamentos arrecadados foram 
armazenados em local separado, seguro e adequado. Posteriormente cada unidade foi 
cadastrada por princípio ativo, concentração, forma farmacêutica, quantidade e classe terapêutica. 
Em seguida segregados e encaminhados para disposição final (coleta seletiva do município).  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram arrecadados 1.681 medicamentos no ano de 2012. Observou-se que anti-hipertensivos e 
diuréticos foram as classes mais arrecadadas, correspondendo a 29,57% e 26,47%, 
respectivamente. A classe de antidepressivos totalizou 0,83%. A parcela mediana da arrecadação 
foi representada por anticoncepcionais 13,74%, antiinflamatórios 2,44%, ansiolíticos 1,55% e 
1,07% de antimicrobianos. A ocorrência de antimicrobianos nos recursos naturais favorece as 
interferências nos ciclos biogeoquímicos. Diante desse contexto é necessário o desenvolvimento 
de tecnologias mais eficientes na remoção e inativação dessas substâncias nas estações de 
tratamento de esgoto bem como fontes alternativas de manejo e disposição final de resíduos 
sólidos de saúde, conforme preconizado na Resolução da Anvisa RDC nº 306/04 referente à 
segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final.  
CONCLUSÃO 
Medicamentos são agentes terapêuticos e quando descartados de forma inadequada causam 
impactos nos compartimentos ambientais, que interagem dinamicamente. A maioria da população 
não sabe o que fazer com os medicamentos vencidos e obsoletos além de desconhecer os danos 
no meio ambiente. Esse fato torna evidente a importância da adoção de campanhas para 
esclarecer a população em parceria com os profissionais da saúde. Um novo olhar sobre a gestão 
e saneamento ambiental afim de fazer frente as necessidades e desafios que se apresentam 
diante da toxicologia ambiental. 
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Introdução: A própolis é uma substância resinosa sintetizada por abelhas Apis melífera, 
composta de uma mistura complexa de substâncias coletadas em vários tipos de plantas. Sua 
composição química depende da influência da flora local e da estação da coleta, no Brasil já foram 
caracterizados e identificados diferentes tipos desta substância, dentre elas a própolis verde, 
vermelha e marrom. Apesar da grande variação na sua composição química as diferentes 
amostras de própolis encontradas na região sudeste e sul do Brasil apresentam o composto 
fenólico artepelin C (ARC).  
Objetivos: Neste estudo está sendo investigada a toxicidade genética e a antimutagenicidade dos 
extratos etanólicos da própolis verde, vermelha e marrom e do ARC, através do teste para 
detecção de mutação e recombinação somática em Drosophila melanogaster (SMART).  
Materiais e Métodos: Foram avaliadas cinco concentrações das três variedades de própolis (0,5; 
1,0; 2,0; 4,0 e 7,5 mg/mL) e quatro concentrações do ARC (0,006; 0,0012; 0,025 e 0,05%). Para 
os testes de antimutagênese foram utilizados os mutágenos etilmetanosulfonato (EMS) e 
mitomicina C (MMC) e foram empregados os protocolos de co- e pós-tratamento. A atividade 
mutagênica dos compostos foi avaliada através do cruzamento padrão (CP) e aprimorado (CA), 
que apresentam níveis normais e aumentados de enzimas de metabolização do tipo citocromo 
P450, respectivamente. A antimutagenicidade foi avaliada apenas no CP, nas concentrações de 
0,012; 0,025 e 0,005%.  
Resultados e Discussão: Os três tipos de própolis não apresentaram atividade mutagênica no 
teste SMART. O ARC obteve atividade mutagênica apenas no CP, nas duas maiores 
concentrações (0,05 e 0,025%). Na avaliação da atividade antimutagênica, verifica-se que no 
sistema de co-tratamento o ARC não alterou a frequência de danos genéticos induzidos pela 
MMC e apresentou fraca atividade co-mutagêngica sobre as lesões induzidas pelo EMS. No pós-
tratamento, o ARC não foi capaz de modular a atividade mutagênica do EMS, porém reduziu 
significativamente a mutagenicidade da MMC nas concentrações de 0,012 e 0,05%. A ausência 
de mutagenicidade do ARC no CA sugere a participação das CYP450 na detoxificação deste 
composto.  
Conclusão: Enquanto as diferentes amostras de própolis são destituídas de toxicidade genética 
no teste SMART em D. melanogaster, o ARC induziu danos no DNA nas concentrações mais 
elevadas, indicando um possível risco à integridade do material genético após o seu consumo. Os 
dados de antimutagênese, ainda que preliminares, mostram que a atividade moduladora do ARC 
varia de acordo com a concentração e protocolos de tratamento utilizados. A atividade protetora 
do ARC pode estar relacionada aos mecanismos de reparação do DNA, visto ser restrito ao 
protocolo de pós-tratamento. 
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Introdução: A maquiagem para os olhos, conhecida como sombra para os olhos é um costume 
e forma antiga e recorrente em várias culturas para a ornamentação do corpo, sendo que um 
dos mais antigos relatos de uso da maquiagem data do antigo Egito. No Brasil, o uso de 
cosméticos é comum em várias faixas etárias, e de fácil acesso comercial, sendo a segurança 
na aplicação destinada fiscalizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA que 
se baseia em índices e normas internacionais frente à dose diária. Cu e Zn, apesar de 
importantes para o organismo são tóxicos em grandes quantidades não havendo quantidade 
segura para o Cd. Na aplicação da sombra, estes metais podem ser absorvidos pela pele, vias 
nasais e boca, podendo levar a contaminação. 
Objetivo: Considerando que durante os processos de fabricação e formulações podem ser 
arrastados elementos de significativa toxicidade ao organismo, neste trabalho foram analisadas 
as concentrações para de Cu, Zn e Cd em amostras de sombra oriundas da região conhecida 
como 25 de março em São Paulo.  
Materiais e métodos: Amostras em triplicatas de sombra oriundas da região comercial da Rua 
25 de março em São Paulo, capital, foram fracionadas em cerca de 1 g, acondicionadas em 
porta amostras e analisadas por fluorescência de raios-X por energia dispersiva (EDXRF) em 
um espectrômetro Shimadzu EDX-720, com tensão aplicada de 50 kV, corrente de 100 µA e 
tempo de contagem de 100 s. Os elementos foram quantizados pelo método da calibração 
multivariada e parâmetros fundamentais (FP), aplicados na correção de efeitos de matriz.  A 
avaliação estatística considerou material de referência certificado oriundo do National Institute 
of Standards & Technology (NIST 2709a) “San Joaquim Soil”, sendo a conformidade dos 
resultados avaliados pelo índice Z-score e a aceitabilidade do método pelos valores de 
HORRAT. 
Resultados e Discussão: A taxa do desvio padrão relativo observado calculado a partir do 
material, RSD, corresponde aos valores preditos para o desvio padrão relativo calculado a 
partir da equação de Horwitz, DPRR, sendo estes valores calculados<2 para todos os 
elementos avaliados. A precisão, considerado índices Z-score fora aceita, uma vez que os 
valores para todos os elementos estudados estão abaixo do valor aceitável 2. Os limites de 
quantificação estão entre 2 e 60 µg.g-1 considerados suficientes para atingir o objetivo deste 
trabalho. As analises apresentaram em média para as amostras teores de 51±6 µg.g-1 de Cu, 
23±1 µg.g-1 de Zn e 22±2 µg.g-1 de Cd. Os valores determinados dão destaque ao teor de Zn 
em uma das amostras com valor de 68±1 µg.g-1.  
Conclusão: Os valores determinados estão acima do esperado para a ingestão diária de uma 
pessoa de 60 kg. A analise constata a presença de Cd nas amostras.  
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Introdução: O rímel foi inventado no século XIX por Eugene Rímmel e aprimorado 
posteriormente para uma emulsão de carvão e vaselina aplicada para realçar os cílios. De fácil 
aquisição no comercio, a segurança do produto final é realizada pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, ANVISA que se baseia em índices e normas internacionais frente à dose 
diária. Na aplicação da sombra, metais contidos na composição do rímel podem ser absorvidos 
pelas mucosas, vias nasais e boca, podendo levar a contaminação pelos elementos 
componentes. A toxicidade pode causar sensibilidade, irritação, ulceração olhos e nariz (K, P), 
pneumonia, tosse, perda apetite e fibrose (Fe, Si) e danos ao sistema nervoso central (Mn). 
Objetivo: Considerando que durante os processos de fabricação e formulações podem ser 
arrastados elementos de significativa toxicidade ao organismo, neste trabalho foram analisadas 
as concentrações para de Si, P, K, Mn e Fe em amostras de rímel oriundas da região 
conhecida como 25 de março em São Paulo.  
Materiais e métodos: Amostras em triplicatas de rímel oriundas da região comercial da Rua 25 
de março em São Paulo, capital, foram pintadas sobre folha de vinil, acondicionadas em porta 
amostras e analisadas por fluorescência de raios-X por energia dispersiva (EDXRF) em um 
espectrômetro Shimadzu EDX-720, com tensão aplicada de 50 kV, corrente de 100 µA e tempo 
de contagem de 100 s. Os elementos foram quantizados pelo método da calibração 
multivariada e parâmetros fundamentais (FP), aplicados na correção de efeitos de matriz.  A 
avaliação estatística considerou material de referência certificado oriundo do National Institute 
of Standards & Technology (NIST 2709a) “San Joaquim Soil”, sendo a conformidade dos 
resultados avaliados pelo índice Z-score e a aceitabilidade do método pelos valores de 
HORRAT. 
Resultados e Discussão: A taxa do desvio padrão relativo observado calculado a partir do 
material, RSD, corresponde aos valores preditos para o desvio padrão relativo calculado a 
partir da equação de Horwitz, DPRR, sendo estes valores calculados<2 para todos os 
elementos avaliados. A precisão, considerado índices Z-score fora aceita, uma vez que os 
valores para todos os elementos estudados estão abaixo do valor aceitável 2. Os limites de 
quantificação estão entre 1 e 110 µg.g-1 considerados suficientes para atingir o objetivo deste 
trabalho. Em média determinou-se os teores de 950±10 µg.g-1 de Si, 300±30 µg.g-1 de P, 
160±10 µg.g-1 de K, 12±1 µg.g-1 de Mn e 530±50 µg.g-1 de Fe.  
Conclusão: Os teores determinados para os elementos em questão estão acima do esperado 
com base em uma pessoa de 60 kg com uso diário. A técnica mostrou-se satisfatória para a 
analise proposta.   
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Introdução: A Ayahuasca, bebida preparada por cocção do cipó Banisteriopsis caapi e das folhas 
da Psychotria viridis, é utilizada em rituais religiosos. O cipó Banisteriopsis caapi contém 
derivados das β-carbolinas: harmina, tetrahidroharmina (THH) e a harmalina, potentes inibidores 
da monoamino oxidase-A. Já as folhas da Psychotria viridis contém o alcalóide N,N-
dimetiltriptamina (DMT), estruturalmente semelhante a serotonina e potente alucinógeno, que atua 
em receptores serotoninérgicos. Apesar da longa história e tradição do uso indígena da 
Ayahuasca, a falta de estudos para avaliação de toxicidade do chá gera especulações e 
controvérsias sobre os possíveis efeitos nocivos à saúde do usuário crônico. 
Objetivo: Avaliar a função hepática em usuários crônicos da ayahuasca. 
Materiais e Métodos: O estudo foi descritivo e a amostra foi selecionada de uma população 
formada por membros do Centro de Desenvolvimento Integrado Luz do Vegetal (CDILDV), 
Araçariguama/SP, através de entrevistas e questionários. Os voluntários selecionados faziam uso 
do chá da Ayahuasca em cerimônias ritualísticas por pelo menos um ano, com frequência 
quinzenal. O chá foi preparado pelo CDILV e administrada na dose de 1,5 mL de chá/Kg pelo 
mestre durante o ritual. As amostras de sangue para determinação de alanina-aminotransferase 
(ALT), aspartato-aminotransferase (AST), bilirrubina (BILI), desidrogenase láctica (LD), fosfatase 
alcalina (FALC) e gama glutamiltransferase (GGT) foram coletadas nos tempos: antes da ingestão 
do chá (T0) e após 4, 24 e 168 horas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
em seres-humanos da ISCMSP. 
Resultados: Foram coletadas amostras de 22 voluntários (9 mulheres e 13 homens), com idade 
de 21 a 56 anos (média = 39,5; DP = 10,9). O tempo de uso do chá variou de 1 a 20 anos 
(média=8,4; DP=7,2). As médias ± DP dos parâmetros hepáticos foram: ALT = 6,9 ± 2,6 U/L para 
mulheres (VR < 33) e 12,7 ± 6,0 U/L para homens (VR < 41); AST = 14,8 ± 3,4 U/L para mulheres 
(VR < 32) e 22,5 ± 8,3 U/L para homens (VR < 40); BILI = 0,3 ± 0,15 mg/dL (VR <1,2); LD = 252,9 
± 56,2 U/L (VR = 240 - 480); FALC = 56,0 ± 11,6 U/L para mulheres (VR  = 35 a 104) e 62,0 ± 12,7 
U/L para homens (VR = 40 a 129) e GGT = 15,1 ± 5,6 U/L para mulheres (VR < 40) e 22,9 ± 13,4 
U/L para homens (VR < 60). 
Conclusão: Os resultados dos parâmetros analisados se encontraram dentro dos valores de 
referência, indicando que não houve evidência de danos hepáticos nos voluntários expostos 
cronicamente. 
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 A Doxorrubicina (DOX) é uma droga quimioterápica com um amplo espectro de atividade 

contra tumores sólidos e linfomas. A cardiotoxicidade é o efeito colateral mais forte causado pelo 

metabolismo celular da DOX, que gera espécies reativas de oxigênio (ROS), gerando danos em 

biomoléculas e limitando seu uso na clínica. Algumas abordagens quimioterápicas têm proposto o 

uso de antioxidantes para minimizar a citotoxicidade e os danos induzidos em tecidos normais por 

agentes antitumorais que produzem radicais livres. O Ditelureto de difenila (DTDF) é um composto 

organotelurado com potencial antigenotóxico e antioxidante. No entanto, as propriedades 

benéficas ocorrem em uma faixa de concentração limitada devido à natureza bimodal deste 

agente. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito antimutagênico do DTDF contra a toxicidade 

gerada pela DOX em fibroblastos de pulmão de Hamster Chinês (células V79). As células foram 

pré-tratadas com DTDF (1, 10 e 100nM) durante 2h e após foram expostas a  doxorrubicina 

(0.6µg/mL) por 3h. Após, foi feita análise da viabilidade celular pelo ensaio de MTT, avaliação dos 

danos ao DNA pelo ensaio cometa alcalino e modificado, avaliação da geração de espécies 

reativas de oxigênio (ROS) por DCFH-DA e análise do ciclo celular por citometria de fluxo. Nossos 

resultados evidenciaram que o pré-tratamento com baixas concentrações do DTDF aumentou a 

viabilidade celular, reduziu os danos ao DNA e o número de bases oxidadas, diminuiu a formação 

de micronúcleos e reduziu a geração de ROS, não alterando o ciclo celular 24h após o tratamento. 

Nossos resultados sugerem que o pré-tratamento com baixas concentrações do DTDF exibe 

efeito quimiopreventivo contra a toxicidade induzida pela DOX em células V79, sugerindo ser uma 

molécula com um importante potencial terapêutico e farmacológico. 
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 Diphenyl ditelluride (DPDT) is a stable organotelluride compound. In low 
concentrations it reduced the level of lipid peroxidation induced by various oxidants in the 
brain, kidney and liver of rats and showed glutathione peroxidase mimetic activity. Diverse 
studies have demonstrated interesting pharmacological effects of organotellurium 
compounds, like antitumor and antioxidant activity. Thus, the objective this study is to 
investigate the antigenotoxic potential of this molecule in Chinese hamster lung fibroblast 
(V79). The V79 cells were pre-exposed to low concentrations of DPDT, from 0 to 1μM for 
2h in DMEM culture without serum. Than, the cells were treated  for 2h at 150 µM 
hydrogen peroxide (H2O2), 200 µM hydroxide tert-butyl (t-BOOH), 40 µM methyl 
methanesulfonate (MMS) or exposed to 5 J/m2 of UVC. For the determination of cell 
viability in V79 cells, we used a method that assesses the integrity of the cell membrane, 
measuring the activity of lactate dehydrogenase (LDH) by the formation of purple 
formazan coloration. The alkaline comet assay (single cell electrophoresis in agarose gel) 
and modified comet assay were applied to evaluate the genotoxicity and the oxidative 
damage by enzymes formamidopyrimidine glycosylase (Fpg) and endonuclease III 
(EndoIII) that remove oxidized purines and pyrimidines, respectively. Our results 
demonstrated that DPDT protected the V79 cells against the mutagens used and 
increased cell viability at concentrations of 0,01, 0.05 and 0.1 µM. The DPDT treatment at 
the same concentration range decreased DNA damage, suggesting antigenotoxic activity. 
Furthermore, the alkaline comet assay, using repair enzimes, indicated that DPDT pre-
exposure prevented the occurrence of oxidative damage caused by H2O2, t-BOOH, UVC 
or MMS. The present study showed that pre-exposure with low concentrations of DPDT 
decreased the oxidative DNA damage induced by known mutagens in V79 cells, 
suggesting the antioxidant and antigenotoxic potential of this compound. 
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Introdução: Os méis brasileiros são reconhecidos mundialmente por sua excelente qualidade. 
Devido à posição de destaque do país como produtor e exportador de mel, é de suma importância 
a realização de pesquisas que comprovem a sua qualidade e segurança como alimento. A 
população humana está exposta a uma série de compostos químicos, dentre os quais destacam-
se os bifenilos policlorados (PCBs). Estes fazem parte da lista dos poluentes orgânicos 
persistentes (POPs), possuem alta toxicidade e são comprovadamente carcinogênicos, 
mutagênicos e teratogênicos.1 A exposição humana a estes compostos se dá principalmente 
através da ingestão de alimentos contaminados, pois os PCBs encontram-se distribuídos no meio 
ambiente e assim atingem a cadeia alimentar. 

Objetivo: Determinar os níveis dos PCBs 28, 52, 101, 118, 153, 138, 126, 180 e 169 em 35 
amostras de mel de abelhas, coletadas na região central do Rio Grande do Sul durante os anos 
de 2009, 2010 e 2011. 
Materiais e Métodos: Os compostos foram extraídos e purificados pelo método QuEChERS 
modificado.2,3 A identificação e quantificação foi realizada em cromatógrafo a gás acoplado à 
espectrometria de massas (GC/MS) através da comparação dos tempos de retenção (TR) dos 
picos encontrados nas amostras com os TR individuais dos padrões certificados dos PCBs, sob as 
mesmas condições de trabalho, bem como pela comparação da abundância dos íons majoritários 
de cada um dos PCBs. 
Resultados e Discussão: Dentre os 9 PCBs analisados, somente 5 foram detectados acima do 
limite de quantificação. O PCB 28 obteve maior frequência (51,43%) com valores entre 0,92 e 9,56 
µg/Kg, e também a maior média (0,92 µg/Kg). Os PCBs 52 (níveis de 0,52 a 2,71 µg/Kg), 126 
(níveis de 2,33 a 3,19 µg/Kg) e 180 (níveis de 1,70 a 1,89 µg/Kg) apresentaram frequências 
semelhantes, sendo detectados em 7, 6 e 5 amostras, respectivamente. O PCB 169 foi detectado 
em apenas uma amostra. Poucos são os estudos que reportam níveis de PCBs em méis. Dentre a 
bibliografia consultada foi encontrado apenas um trabalho, o qual foi realizado na Turquia 
(ERDOGRUL, 2007), detectando o PCB 28 em todas as amostras analisadas. Em relação à 
segurança alimentar, a legislação brasileira não estabelece limites para PCBs em mel de abelhas. 
Conclusão: Este estudo demonstra que os PCBs, mesmo estando proibidos há mais de 30 anos, 
ainda são detectados em mel de abelhas. É necessária a inclusão de limites referência para este 
alimento na legislação brasileira, garantindo desta forma a segurança alimentar deste produto. 
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Introdução: As plantas medicinais fornecem uma vasta matriz de compostos ativos. No entanto, o 
uso indiscriminado destas levou a um aumento no número de casos de intoxicação. E, a 
hepatoxicidade de ervas está relacionada a eventos idiossincráticos ou a substâncias tóxicas 
como os alcaloides pirrolizidínicos presentes em espécies do gênero Senecio, Crotalária, 
Helioropium e Symphytum. No Rio Grande do Sul, o chá das cascas das raízes de Scutia buxifolia  
é usado no tratamento de distúrbios cardíacos e sua atividade vasorrelaxadora já foi descrita na 
literatura. Porém, há falta de dados relacionados à hepatotoxicidade de produtos derivados de S. 
buxifolia em ratos. 

Objetivo: Avaliar alterações da função hepática através da análise da atividade da enzima alanina 
aminotransferase (ALT) e conteúdo de albumina em soro de ratos tratados sub-cronicamente com 
extrado aquoso de S. buxifolia (SBSB).  
Materiais e Métodos: Os animais do grupo I receberam água por via intra-gástrica uma vez ao 
dia, durante 30 dias. Os grupos II, III e IV receberam o SBSB nas doses de 100, 200 e 400 mg/ kg 
de peso corporal, na mesma frequência e duração de tratamento que o grupo controle. O sangue 
foi coletado pelo plexo retro-orbital dos animais 24 horas após a última administração do SBSB ou 
água e, centrifugado a 3000 rpm. No soro, foram mensuradas a atividade da ALT e o conteúdo de 
albumina em analisador automático Cobas Mira (Roche®) com sistemas comerciais da BioClin®.  
Os dados foram analisados através da análise de multivariância (ANOVA) de uma via, seguido do 
test post-hoc de Tukey. Foi considerado um nível de significância de 5%. Este trabalho foi 
aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Maria sob o número de registro 
091/2011. 
Resultados e Discussão: O indicador mais confiável de dano hepático é a enzima ALT que é 
encontrada apenas no citoplasma e mitocôndrias de hepatócitos. A sua atividade não foi alterada 
pelo tratamento com SBSB nas diferentes doses testadas em comparação a atividade sérica nos 
animais do grupo controle. O conteúdo sérico de albumina também permanece inalterado em 
todos os grupos tratados com SBSB e é semelhante ao encontrado no grupo controle. 
Provavelmente, a planta não tenha causado desordem hepática porque em sua composição 
fitoquímica não há alcaloides pirrozilidínicos que possuem ação hepatotóxica comprovada ou não 
tem sido pró-oxidante.  
Conclusão: Os marcadores analisados revelam que o tratamento sub-crônico não altera a função 
hepática de ratos, mostrando que neste modelo experimental a planta foi segura. No entanto, 
outros parâmetros que suportem os resultados preliminares devem ser investigados como a 
atividade de enzimas antioxidantes, marcadores de dano de membrana entre outros.  
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Introduction: Nitrogen content of milk may change as a result of natural variation in the milk 
and/or the collection process or, unusually, as a result of deliberate adulteration of the milk with 
specific nitrogen-containing compounds Melamine (MEL) is an organic base and a trimer of 
cyanamide, with a 1,3,5-triazine skeleton, which contains 66% nitrogen by mass. It is commonly 
combined with formaldehyde to produce a melamine resin, which is used in the manufacture of 
countertops,  fabrics, glues and flame retardants. Cyanuric acid (CA; 1,3,5-triazine-2,4,6-triol) can 
be produced either as a byproduct during the manufacturing process of MEL. Once absorbed into 
the blood stream, the melamine and cyanurate concentrate together and interact in the urine-filled 
renal micro- tubules, subsequently crystallizing to form a large number of round, yellow crystals. 
These crystals will then damage the renal cells that line the tubes, resulting in progressive tubular 
blockage and cellular degradation. The Kjeldahl method, the traditional standard technique for 
measuring protein content by indirectly measuring the nitrogen content in food , is not able to 
separate endogenous nitrogen content from adulterants nitrogen content. This way, is necessary 
analytical methodology with sensibility and specificity for the detection of economically motivated 
adulteration like as LC-MS/MS. 
Objective: The goal is to catch the economic adulteration in cow's milk by quantification of 
compounds used as adulterants (MEL) or presents as impurities (CA) using a fast method for 
extraction and mass spectrometry. 
Material and Methods: For extraction, acetonitrile with 2% formic acid was added to each tube 
containing sample milk and the tubes were vigorously shaken for 60 s. Gain, the tubes were 
shaken for 30 min in a horizontal table (180rpm, Nova Ética®) folowed by centrifugation at 4500 
rpm (∼1840 × g) for 20 min. So, an aliquot of 1 mL of the extract was transfered into eppendor and 
again centrifugated (10,000rpm, 0°C) for 20min. An aliquot of 800 μL was transfered to vial and 
analyzed was carried out using an AB Sciex 5500 QTRAP mass spectrometer (AB  Sciex, 
Framingham, MA, USA) in multiple reaction  monitoring (MRM) mode, using electrospray  
ionisation  (ESI) at 600 ◦C in negative mode for CA and positive mode for MEL. 
Results and Discussion: Validation parameters (linearity, matrix effect, specificity, precision, 
robustness and trueness) were assessed and demonstraed in accordancy with Commission 
Decision 2002/657/EC). LOQ obtained was 37.50 µg.L-1 (below the LMR 125 µg.L-1 for both 
compounds). 

Conclusion: The method presented here is fast, easy, and accurate for analysis of the two 
potential markers in milk adulteration with minimal sample preparation allowing maximized 
throughput for the analysis of many samples in a short time period. 
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Introduction: Among all parasites that affect livestock in Brazil, the tick is by far considered the 
most important being responsible for serious damage to the cattle industry. At present, the control 
of ectoparasites of veterinary importance still relies on the use of chemicals being insecticides 
pyrethroids (PYR), particularly cypermethrin, widely used for this purpose. Currently, 84 different 
veterinary products containing PYR as active substance are registered in Brazil for use in milk 
producing cows. Milk is a complex and variable matrix, containing large amounts of protein and fat. 
To achieve satisfactory GC analysis and improved selectivity for ECD, the previous isolation of the 
PYR from the milk is required in order to get almost fat-free extracts. In this way, univariate 
optimization may be a time-consuming and labor-intensive procedure, requiring several 
experiments. On the other hand, the number of experiments needed is lower in multivariate 
optimization, reducing costs and waste generation. Doehlert matrix designs can be used for 
multivariate optimization, involving two, three, or more factors (variables). By using this approach, 
more information is obtained, allowing the identification of critical points at each step of the 
optimization process.  
Objective: In the present study, Doehlert matrix design is proposed for multivariate optimization 
and development of a method of extraction followed by clean-up using LLE-PLT(Liquid-Liquid 
Extraction-Precipitation at Low Temperature) for seven analites (Deltamethrin/DEL, Cyfluthrin/CYF, 
Cyhalothrin/CYA, Cypermethrin/CYP, Permethrin/PER and Fenvalerate/ FEN). 
Material and Methods: GC analysis was achieved using a Trace Ultra gas chromatograph 
equipped with a 63Ni electron-capture detector (GC-ECD). For separation, a OV-1701 (Ohio 

Valley, 30 m × 0.53 mm × 0.5 µm film thickness) was used. The injector and detector temperature 
were 240 °C and 340 °C, respectively. Nitrogen was used as carrier gas with the flow of 1 mL/ 

min. The injection volume was 1.0 µL in splitless mode for all standards and samples. Doehlert 
design was evaluated using a three-level factorial design with a central point involving three 
variables (agitation time, acetonitrile volume used in LLE and in PLT). A Doehlert design (Doehlert 
1.0) developed at Laboratório de Quimiometria Teórica e Aplicada of UNICAMP/Brazil and 
MATLAB 7.0 were used in chemometric analysis. 
Results and Discussion: Analyte recovery was used as response to evaluate the Doehlert 
design. For all analytes a quadratic profile for response surfaces was observed. Acetonitrile 
volume used in PLT procedure demonstrated not signficance. The results shown good recoveries 
for all analytes (between 90-97%). 

Conclusion: Multivariate optimization revealed the best conditions for LLE-PLE method. The main 
advantages this strategy are low reagent consumption, low waste generation and robustness 
prevision on method proposed. 
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Introdução: Sabe-se que muitas drogas psicotrópicas têm sido associadas com 

alterações eletrocardiográficas (ECG), particularmente alterações de prolongamento do 

intervalo QT e do intervalo QT corrigido (QTc) . O prolongamento do QTc está associado com 

aumento da instabilidade elétrica e, como tal, é utilizado como um indicador da morte súbita 

em pacientes com doença cardíaca e é um marcador adequado da capacidade de um fármaco 

para provocar Torsade de Pointes. A ligação entre o prolongamento do QT e arritmias fatais 

levou à restrição, ou mesmo a retirada de certas drogas do mercado, incluindo a tioridazina. 

A tioridazina é um antipisicótico derivado da fenotiazina e tem sido utilizada no 

tratamento de transtornos psiquiátricos durante os últimos 40 anos. Segundo relatório do 

Comitê de Segurança de Medicamentos em 2000, concluiu-se que a relação risco-benefício de 

seu uso é favorável apenas quando a tioridazina fora usada como tratamento de segunda linha 

na esquizofrenia em adultos sob estreita supervisão. 

Relato de caso: Mulher de 31 anos foi atendida pelo serviço de atendimento 

telefônico de emergência do Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul (CIT-

RS) por ter ingerido, há pouco menos de 1 hora, 13 compridos de tioridazina em concentração 

desconhecida, em tentativa de suicídio, e fora atendida no Hospital de Pronto Socorro (HPS) de 

Porto Alegre. No momento da admissão apresentava tontura e sonolência apenas. Negava 

morbidades prévias e uso de medicações contínuas. 

No primeiro atendimento foi orientada a realização de lavagem gástrica, carvão 

ativado em dose única, observação hospitalar, controle dos sinais vitais, tratamento 

sintomático, suporte e a realização de ECG e exames laboratoriais. 

Poucas horas após houve novo contato telefônico por parte da equipe assistente no 

HPS, após realização de lavagem gástrica e carvão ativado, pois paciente apresentou ao exame 

de ECG, prolongamento do intervalo QT, sem repercussões clínicas: estava assintomática. 

Paciente estava neste momento com exames de função hepática e renal estavam normais. Em 

evolução do dia seguinte paciente não apresentou mais alteração eletrocardiográfica e 

recebeu alta hospitalar sem sequelas. 
Discussão: Os efeitos adversos ou de overdose da tioridazina relatados incluem 

morte súbita, arritmia fatal, ou retinopatia, em adição aos sinais neurológicos e observa-se 

correlação entre a dosagem e o grau de efeitos adversos cardiovasculares. No caso relatado 

houve alteração eletrocardiográfica autolimitada, sem complicações clínicas significativas, mas 

visto a correlação deste achado com possíveis desfechos desfavoráveis, fazemos um alerta 

para casos onde houver intoxicação com tioridazina. 
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Introdução: O benzeno é um solvente quimicamente classificado como hidrocarboneto 
derivado principalmente do petróleo e amplamente utilizado em processos industriais e 
na composição de vários produtos industrializados, inclusive em combustíveis de 
veículos automotores. O benzeno é extremamente tóxico para diversos sistemas 
orgânicos, sobretudo o hematopoiético e classificado como carcinogênico para 
humanos (grupo 1) pela IARC. Os efeitos potenciais do benzeno à saúde estão 
relacionados aos fatores de toxicidade do xenobiótico, de exposição e de 
suscetibilidade interindividual. Os fatores de susceptibilidade dizem respeito a 
limitações inerentes ao indivíduo exposto e tem recebido cada vez mais atenção no 
âmbito da Saúde Pública. Os Polimorfismos de enzimas de detoxicação de 
xenobióticos são potenciais modificadores de resposta tóxica, que podem conferir 
susceptibilidade genética diferenciada a indivíduos sujeitos a níveis de exposição 
semelhantes. Diversas enzimas de biotransformação do benzeno apresentam 
polimorfismos funcionais relacionados ao desenvolvimento de doenças provenientes 
da exposição. 
Objetivo: Este trabalho teve como objetivo analisar os polimorfismos das enzimas 
Glutationa S-transferase M1 e T1 (GSTM1 e GSTT1), Citocromo P450 2E1 (CYP2E1 
DraI) e (CYP2E1 RsaI), Mieloperoxidade (MPO) e NAD(P)H Quinona Oxiredutase 1 
(NQO1) em trabalhadores expostos ao solvente.  
Metodologia: A população estudada foi composta por um total de 131 trabalhadores de 
postos de combustíveis do município do Rio de Janeiro, maiores de 18 anos, sendo 99 
homens e 32 mulheres. Os polimorfismos foram determinados através de 
genotipagem, utilizando uma solução de DNA cromossomial isolado a partir de sangue 
total pela técnica de saulting-out. As genotipagens das enzimas GSTT1 e GSTM1 
foram realizadas por PCR-multiplex e da MPO, NQO1, CYP2E1 DraI e CYP2E1 RsaI 
por PCR-RFLP, com amplificação e digestão com endonuclease de restrição 
específica. 
Resultados e discussão: Apresentaram alelo relacionado ao risco: 32% para GSTM1; 
28,8% para GSTT1; 15% para CYP2E1 RsaI, 1% para CYP DraI; 20% para NQO1. 
Quanto ao polimorfismo da MPO, cujo variante está relacionado não ao risco, mas à 
proteção, 30% mostraram-se portadores do alelo variante. Adicionalmente, 33,9% dos 
indivíduos apresentaram pelo menos dois polimorfismos relacionados ao risco. 
Conclusões: Considerando que os polimorfismos de detoxicação do benzeno podem 
conferir um perfil de metabolização do solvente diferenciado aos indivíduos, à medida 
que é capaz de alterar o risco associado à exposição, este trabalho pode contribuir 
para a análise do risco associado à exposição de trabalhadores ao benzeno, 
auxiliando na identificação de indivíduos mais susceptíveis da população, do ponto de 
vista genético. 
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Introdução: A toxicologia forense postmortem envolve o estudo e a aplicação dos conceitos da 
toxicologia e da toxicologia analítica com o objetivo de fornecer evidências para a elucidação das 
circunstâncias de um óbito. O crescimento dos índices de criminalidade, observado na última 
década, reflete diretamente sobre a demanda dos exames periciais relacionados a mortes 
violentas. Neste contexto os laboratórios de Toxicologia Forense têm como desafio crescente a 
sua estruturação e aperfeiçoamento técnico e científico para atender de forma célere e adequada 
às solicitações.  
Objetivo: Avaliar aspectos relativos à necessidade de modernização tecnológica da Coordenação 
de Toxicologia Forense (CTox), como forma de ampliar a capacidade de atendimento à demanda 
de exames periciais, com foco na automação dos procedimentos de triagem de psicotrópicos. 
Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo de caso para o período de 2007 a 2011 
envolvendo as seguintes análises: estrutura da Coordenação e sua capacidade de resposta, 
dinâmica dos exames de triagem, evolução da demanda de solicitações, relação da demanda com 
o crescimento da criminalidade, entraves no fluxo de trabalho e importância da implantação de 
tecnologia automatizada para a etapa de triagem de psicotrópicos. A pesquisa realizada de 
natureza aplicada, descritiva, com abordagens qualitativas e quantitativas, utilizou a pesquisa 
bibliográfica e a análise documental. 
Resultados e Discussão: A dinâmica de triagem de psicotrópicos gera exposição ocupacional a 
solventes clorados, impacto ambiental devido aos resíduos químicos e biológicos e requer um 
tempo elevado para as análises. O fator tempo associado ao crescimento da demanda, decorrente 
do aumento da criminalidade, resulta em passivo prejudicial à sociedade. Os dados demonstram 
que a CTox/LCPT-BA possui equipamentos adequados às análises da etapa de confirmação, 
entretanto isto é insuficiente para atender à demanda de solicitações dentro do prazo legal. A 
automação do procedimento de triagem configura-se como um dos itens necessários à 
modernização e agrega importantes fatores como: redução da exposição e da quantidade de 
resíduos gerados, celeridade na realização dos exames e na liberação dos laudos periciais. 
Biossegurança, cadeia de custódia e sistema de qualidade também devem ser considerados no 
processo de modernização. 
Conclusão: O estudo de caso confirmou a importância da automação do procedimento de 
triagem de psicotrópicos no processo de modernização destacando: celeridade, redução de 
exposição ocupacional e danos ambientais. Também apontou fatores como biossegurança, cadeia 
de custódia e sistema de qualidade que devem ser considerados, formando um conjunto de ações 
a ser criteriosamente planejado para atingir-se a excelência desejada. 
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Introdução:  O Carbofurano é um carbamato largamente utilizado como praguicida em lavouras e 
comercializado em formulações tais como o Furadan ®. Por ser tóxico e de fácil acesso, tem sido 
amplamente usado em casos de intoxicação letal no estado do RS. Apesar de sua eficácia, seu 
emprego em casos de homicídio é raro, uma vez que as formulações disponíveis não são 
imperceptíveis ao gosto de indivíduos adultos. No caso abordado, a morte de uma criança com 
sinais de intoxicação, após a ingestão de um iogurte oferecido por sua tia, chama a atenção dos 
familiares. A constatação pelos peritos da presença do composto na embalagem consumida e em 
outra intacta desencadeia sua pesquisa nos materiais biológicos da criança (conteúdo estomacal 
e fígado) e nos provenientes da exumação do corpo de sua avó (conteúdo estomacal, fígado e 
rim), falecida há 40 dias, supostamente de causas naturais, após a ingestão de chimarrão 
preparado pela mesma familiar. 
Objetivo:  O presente trabalho pericial teve como objetivo a verificação da presença de agentes 
tóxicos e sua identificação nos materiais apreendidos em uma suposta cena do crime (iogurtes) e 
nos materiais biológicos (conteúdo estomacal, rim e fígado) das vítimas (criança e avó) para fins 
de comprovação de crime de homicídio por intoxicação de vulneráveis executado por familiar.  
Materiais e Métodos: Os materiais apreendidos foram examinados e fotografados para a 
constatação da violação das embalagens. A seguir, foram amostrados e extraídos com solventes 
orgânicos. Os resíduos assim obtidos foram analisados por CLAE-DAD empregando as condições 
do método Pragst1 e por CG-EM. 
Resultados e Discussão:  Em ambas as embalagens de iogurte foi constatada a presença de um 
orifício de dimensões ínfimas, imperceptível ao olhar desatento, no filme aluminizado, 
evidenciando que as mesmas haviam sido violadas e manipuladas. A análise por CLAE-DAD dos 
extratos orgânicos oriundos destas embalagens e dos materiais biológicos das vítimas revelaram 
a presença majoritária de um composto com tempos de retenção relativo e absoluto, e espectro 
UV coerentes com os do Carbofurano. Tal achado foi confirmado por CG-EM na qual tanto os 
tempos de retenção obtidos para as amostras, quanto seu padrão de fragmentação foram 
compatíveis com os da substância química de referência. 
Conclusão: A violação das embalagens de iogurte e a presença de Carbofurano nas mesmas 
indicam adulteração intencional com esta substância. A confirmação de sua presença no material 
biológico do menino e no material exumado da avó corrobora a tese de morte por intoxicação 
causada pela ingestão de gêneros oferecidos pela suspeita, sendo a idosa a primeira vítima fatal 
da ação da familiar. 
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Introdução: Apesar da eficácia do uso de pesticidas para a erradicação de pragas na agricultura, 
a sua constante utilização ao longo dos anos acarreta vários efeitos negativos ao meio ambiente. 
O fato de o Brasil possuir 10 espécies e 3 subespécies de Atta, as saúvas, contribui para a 
classificação do país como um dos maiores consumidores mundiais de pesticidas. O único 
princípio ativo que apresenta elevada eficiência contra tais organismos é a sulfluramida, porém, 
tanto a produção quanto a degradação da sulfluramida envolve sulfonato de perfluorooctano 
(PFOS), substância tóxica para vários organismos. Diante disso, em 2009, a Convenção de 
Estocolmo baniu a produção de PFOS, embora tenha permitido sua utilização em alguns países, 
como o Brasil. Consciente desta problemática, pesquisadores da Universidade Estadual Paulista e 
da Universidade Federal de São Carlos desenvolveram um novo metalo-inseticida. Este composto 
é um produto natural ligado a complexos metálicos e possui grande eficácia no controle das 
formigas cortadeiras.   
Objetivo: Avaliar a genotoxicidade do metalo-inseticida Mg4[Mg(5-Cl-
phen)(hesperitina)(H2O)2](CH3COO) por meio do teste de aberrações cromossômicas em células 
de raízes de Allium cepa (cebola). 
Materiais e Métodos: As sementes de cebola foram expostas, em placas de Petri, a solo 
contendo três concentrações do produto (0,5 mg/L; 1,0 mg/L; 2,0 mg/L), aos controles negativos 
(solo controle e água ultrapura) e aos controles positivos (trifluralina e metilmetanosulfonato). 
Após a germinação e coleta das radículas, foram confeccionadas lâminas com as células da 
região meristemática. Os resultados foram analisados pelo teste estatístico de Kruskal-Wallis. 
Resultados e Discussão: O teste estatístico revelou que, comparada ao solo controle, apenas a 
concentração de 2,0 mg/L do metalo-inseticida foi genotóxica. Dentre as aberrações 
cromossômicas observadas, anáfases com ponte foram as mais encontradas. As pontes 
cromossômicas podem ocorrer como consequência da aderência e uma subsequente falha na 
separação dos cromossomos ao afetar os microtúbulos e, consequentemente, o fuso mitótico 
durante o ciclo de divisão celular. 
Conclusão: Os resultados obtidos sugerem que o produto testado pode ser genotóxico, uma vez 
que, em altas concentrações, pode afetar o fuso mitótico e, portanto, é necessária uma maior 
cautela na sua aplicação no meio ambiente.  
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Introdução: A utilização de plantas com fins medicinais, para tratamento, cura e prevenção de 
doenças, é uma das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade. A associação desta 
prática ao conceito de produto natural em muito contribuiu para o aumento do uso das plantas 
medicinais (PM) nas últimas décadas. Para muitas pessoas, esse conceito significa a “ausência 
de produtos químicos”, relacionado com potencial dano à saúde, sendo que muitos desconhecem 
efeitos secundários e tóxicos de PM, que podem acarretar graves consequências. 
Objetivo: Identificar o conhecimento da toxicidade de PM por usuários do serviço público de 
saúde de Ijuí/RS.  
Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo transversal com aplicação de questionário 
estruturado quali-quantitativo aos usuários do serviço público de saúde do município de Ijuí/RS. 
Foram convidados a participar do estudo usuários de ambos os sexos, maiores de 18 anos, que 
procuraram o serviço no período de janeiro e agosto de 2012. O projeto foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Unijuí sob Parecer Consubstanciado nº 031/2012.  
Resultados e Discussão: Foram entrevistados 272 usuários, 88,2% era do sexo feminino, com 
média de 46,3±15,0 anos, 48,5% com ensino fundamental incompleto e 58,8% não relacionavam 
PM com toxicidade.  
Resultados semelhantes foram encontrados por Oliveira & Gonçalves (2006), no qual 
prevaleceram pessoas acima de 40 anos, do sexo feminino, com pelo menos até o ensino médio 
completo e que afirmaram não acreditar que PM possam apresentar efeitos tóxicos. O uso milenar 
de PM mostrou, ao longo dos anos, que determinadas PM apresentam substâncias 
potencialmente perigosas. Do ponto de vista científico, pesquisas mostraram que muitas delas 
possuem substâncias potencialmente agressivas e, por esta razão, devem ser utilizadas com 
cuidado, respeitando seus riscos toxicológicos.  
A crença na inocuidade dos fitoterápicos e PM pode estar relacionada com as evidências 
científicas de ocorrência de intoxicações e efeitos colaterais, relacionados com o uso de PM, são 
informações que dificilmente chegam ao alcance dos usuários atendidos nos serviços de saúde 
pública, caracterizado, como indivíduos de baixa escolaridade, conforme observado neste estudo, 
e que muitas vezes utilizam suas terapias baseada em conhecimento tradicional e não em 
pesquisas cientificas. 
Conclusão: A crença de que PM são inócuas, que não apresentam potencial de toxicidade por 
serem consideradas naturais é frequente. Essa concepção pode levar ao uso irracional destas 
terapias que pode associar-se, ao aparecimento de efeitos colaterais, interações e intoxicações. 
Sendo necessária a implementação de medidas de educação efetivas que contribuam para o uso 
racional destas. 
Referências: Revista Eletrônica de Farmácia.  3:36, 2006. 
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Introdução: A busca por compostos imunomoduladores oriundos de plantas medicinais é 
crescente, principalmente agora, que o Ministério da Saúde liberou o uso de plantas medicinais no 
Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre as plantas liberadas para uso, destaca-se a alcachofra 
(Cynara scolymus) conhecida por suas propriedades hipolipidêmica, hepatoprotetora e 
antioxidante. Contudo, até o presente momento, não há relatos sobre a ação dessa planta no 
sistema imune que é responsável pela proteção do hospedeiro contra o câncer, doenças 
infecciosas, bacterianas, entre outras. Dessa forma, foi imprescindível avaliar o efeito da 
alcachofra neste sistema, através da resposta de DTH. Objetivo: Avaliar a resposta de DTH em 
ratos, machos e fêmeas, tratados com o extrato seco da alcachofra durante 28 dias (Guideline 
OECD, 407). Material e Métodos: 40 ratos Wistar com 60 dias de idade, foram distribuídos em 4 
grupos (n=10), sendo um controle (Co) tratado somente com água e 3 experimentais:  ES1, ES2 e 
ES3 tratados com 1, 2 e 4 g/kg do extrato seco de alcachofra, respectivamente.Todos os 
tratamentos foram realizados por gavagem, durante 28 dias. Sete dias antes do término do 
tratamento, cada rato foi estimulado com 0,2mL de uma solução de KLH (5 mg/mL), na base da 
cauda. No 27º dia, foi mensurado o diâmetro da pata direita destes animais, sendo considerado 
como tempo zero e, em seguida, eles foram desafiados na mesma pata com 0,1mL de uma 
solução pré-aquecida de KLH (20 mg/mL), por via subcutânea. 24 horas depois do desafio, foi 
avaliada a resposta de DTH através de nova mensuração da pata direita destes ratos. O cálculo 
do aumento absoluto foi feito subtraindo-se o diâmetro da pata medido 24 horas após o desafio do 
valor do diâmetro medido a 0h, e o resultado foi expresso em mm. Resultados e Discussão: O 
tratamento com as diferentes doses de alcachofra mostrou redução da resposta de DTH em ratos 
que receberam as maiores doses do extrato seco de alcachofra (grupos ES2 e ES3), sendo esta 
alteração observada tanto em machos quanto em fêmeas (p<0,001 ANOVA de uma via, p<0.05 
Co vs ES2 e p<0,001 Co vs ES3). Conclusão: Estes resultados mostram, pela primeira vez, que 
a alcachofra diminui a resposta de DTH e, portanto, pode interferir na imunidade celular. Além 
disso, sugere-se que este efeito pode ser útil no tratamento de doenças autoimunes, 
caracterizadas por uma resposta imune celular exacerbada, como a artrite reumatoide. 
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Introdução: O crescimento da expectativa de vida média da população mundial tem sido 
acompanhado do aumento na prevalência de enfermidades, destacando-se a depressão e as 
doenças neurodegenerativas características do envelhecimento. Nesse sentido, uma das 
principais doenças que afeta grande parte da população mundial é a doença de Alzheimer (DA), 
caracterizada por perda de memória, demência progressiva, alterações de comportamento e 
incapacidade para as atividades rotineiras. No campo experimental, para avaliar déficit cognitivo, 
diversos trabalhos utilizam animais geneticamente modificados, induzidos à demência ou, ainda 
animais com mais de 20 meses de idade, o que caracteriza um déficit cognitivo espontâneo. 
Dessa forma, considerando que a literatura carece de estudos que forneçam um screening 
toxicológico de animais senescentes, fica evidente a importância de se validar um modelo animal 
de senescência, possibilitando maior compreensão sobre a neurobiologia do envelhecimento. 
Objetivo: Estabelecer um modelo de senescência, comparando ratas jovens e ratas iniciando o 
processo de senescência, avaliando-se o comportamento animal, em particular, a função 
cognitiva. Material e Métodos: Foram empregadas ratas com 90 dias (n=7) e com 240 dias (n=9) 
de idade, as quais foram submetidas ao labirinto de Barnes para avaliação da memória espacial a 
longo prazo. Esse labirninto consiste de uma plataforma circular branca, de 120 cm de diâmetro, 
colocada a 90 cm do chão, que possui 18 orifícios, equidistantes entre si, distribuídos por toda sua 
borda. Sob um dos orifícios é acoplada uma caixa de escape com maravalha. A plataforma é 
iluminada por lâmpada de 70 W e são colocadas figuras geométricas nas paredes da sala de 
experimentação, como dicas visuais distais para a orientação dos animais. Primeiramente o 
animal é colocado numa caixa de início, no centro da plataforma e após 30 s esta caixa é 
levantada e o animal tem 5 min para encontrar a caixa de escape e entrar. Se após esse período 
de tempo o rato não entrar, o experimentador o guia até a caixa. É registrado: a latência para que 
o animal entre na caixa de escape e número de erros. Os animais passaram por 2 testes por dia, 
com intervalo de 3 h entre eles, durante 4 dias, sendo no quinto dia o teste propriamente dito. 
Resultados e Discussão: Os resultados deste estudo preliminar mostraram que os animais com 
240 dias de idade apresentaram diminuição da resposta cognitiva (63,7±16,9) (p<0,05) versus 
animais jovens (10,6±2,22), indicando comprometimento da função cognitiva. Conclusão: O 
labirinto de Barnes se mostrou adequado para avaliação da função cognitiva de ratas senescentes 
(8 meses de idade), indicando que esse modelo pode ser útil para avaliações comportamentais e 
screning toxicológico. 
 



Agradecimentos: Ao Professor Moacélio V. da Silva pelo seu apoio e que sua memória estará 
imortalizada por essas e outras publicações. 
 

DETERMINAÇÃO DE ESTROGÊNIOS EM AFLUENTES DA LAGOA DE ARARUAMA – RJ 
 

Lucena W. S.1; Cunha D. L.1; Alves S. R.1; Oliveira J. L. M.2; Moreira J. C.1 
 

1Laboratório de Toxicologia, Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, 
Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro/RJ; 2Laboratório de 

Micropoluentes Orgânicos Emergentes, Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental, Escola 
Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro/RJ. 

 

 
Introdução: A presença no meio hídrico de contaminantes orgânicos com atividade estrogênica é 
um tema que tem gerado crescente preocupação na comunidade científica. Tais contaminantes 
são capazes de desencadear efeitos adversos no sistema endócrino, podendo provocar 
alterações no processo reprodutivo de diversos organismos. 
Objetivo: Monitorar os estrogênios 17β-estradiol, 17α-etinilestradiol e estrona em amostras de 
efluentes que desembocam na Lagoa de Araruama; validar a metodologia cromatográfica (GC-
MS) para esse tipo de amostra; e comparar duas metodologias para a determinação de 17-α 
etinilestradiol: GC-MS e imunoensaio ELISA monoclonal. 
Materiais e Métodos: Foram realizadas 2 amostragens nos meses de novembro e dezembro 
(2012) em 5 pontos; cada um em diferentes corpos afluentes à Lagoa de Araruama. As amostras 
foram caracterizadas por análises de: DQO, nitrogênio e fósforo, sólidos totais dissolvidos, OD e 
pH segundo APHA (2012)1. Para a determinação dos estrógenos, as amostras foram inicialmente 
filtradas e os resíduos de estrogênios foram extraídos por extração em fase sólida. O extrato 
purificado foi submetido a análises por GC-MS e por ELISA. A validação metodológica da GC-MS 
seguiu as orientações do INMETRO (2007)2. 
Resultados e Discussão: Os limites de detecção (LD) do 17β-estradiol, 17α-etinilestradiol e 
estrona foram respectivamente 18,09, 23,87 e 18,89 ng.L-1, os de quantificação (LQ) foram de 
28,65, 33,00 e 36,25 ng.L-1 e as taxas de recuperação de 72,93%, 68,99% e 66,11%. A 
quantificação de 17α-etinilestradiol por GC-MS foi mais sensível do que por ELISA (LQ = 50 ng.L-

1). Nenhuma das amostras analisadas apresentaram concentrações acima do LQ para este 
estrogênio pelos 2 métodos. Com relação ao método cromatográfico a filtração parece ser uma 
etapa crítica, pois esses compostos possuem caráter hidrofóbico podendo ficar retidos na 
membrana. Ainda assim, na GC-MS, em novembro foram observadas concentrações acima do LD 
para 17-β estradiol e estrona em um dos pontos e para os 3 estrogênios em um outro ponto. Foi 
observado que essas amostras possuíam os maiores teores de nitrogênio, fósforo e sólidos totais. 
Provavelmente este fato pode diagnosticar um maior aporte de esgoto justificado pelo aumento 
populacional nessa região às vésperas da coleta. 
Conclusão: Baseado nos resultados encontrados pode-se concluir que foi observada a presença 
de estrogênios em níveis significativos, que segundo a literatura têm potencial de gerar efeitos 
adversos à biota. 
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Introduction: Polychlorinated biphenyls (PCBs) are persistent organic pollutants and widely used 
in industrial processes. PCB126 is the most toxic PCB in the group because it is the most potent 
aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist.  

Aim: Once the respiratory tract is an important pathway of PCB126 absorption, this work aimed to 
investigate the systemic effects caused by PCB126 inhalation in rats.   

Material and Methods: Male Wistar rats were exposed to PCB126 at 0.1, 1 or 10 µg/kg body 
weight once a day for 15 days by nasal instillation. Control animals received the vehicle (saline + 
0.5% DMSO). Five hours following the last exposure, animals were killed and samples were 
evaluated as following: a) blood and spleen total number of cells, using a hemocytometer; b) 
differential bone marrow cells, leukocyte blood cells and spleen cells were quantified in stain 
smear; c) expression of adhesion molecules on circulating leukocyte membranes were evaluated 
by flow cytometer at basal or after fMLP stimulation, in vitro (10-8 M; 1h); d) proliferation of spleen 
cells at basal or after concavalin A (ConA) or LPS stimulation, in vitro (1 or 5 µg/mL; 48h); e) 
measure of serum cytokines, biochemical analysis and soluble adhesion molecules levels on 
blood; f) AhR expression in tissues; and, g) reactive oxygen species (ROS) levels in isolated islets 
of Langerhans using DCFH-DA (30 µmol/L) or DHE (10 μmol/L; 30 min at 37 ºC) labelling and 
fluorescent microscopy. In addition, another group of exposed animals were submitted to 
intravenous glucose and insulin tolerance tests. 
Results and Discussion: Changes in the following parameters were observed after 10 µg/kg 
PCB126 exposure: 1) reduced number of both total circulating leukocytes and bone marrow cells; 
2) reduction of circulating lymphocyte cell number; 3) enhanced lymphocyte number in spleen; 4) 
enhanced soluble VCAM-1 levels; 5) enhanced AhR expression in liver, lung, kidney and adipose 
tissue; 6) increase in total cholesterol, HDL cholesterol and triglycerides levels and reduction in the 
adipose tissue weight. After 1 or 10 µg/kg of PCB126: 1) reduction in CD62L expression on 
circulating lymphocytes at basal condition; 2) impairment of CD18 and CD31 expressions on 
lymphocytes after fMLP stimulation. Also, the insulin tolerance was higher than in vehicle-treated 
animals, and ROS were increased in the islet of Langerhans. 
Conclusion: PCB126 alters the production and activation state of lymphocytes and modifies 
metabolic parameters as well. Taken together, PCB126 instillation may affect the host defense and 
collaborates to diabetes mellitus generation/development. 
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Once indomethacin/indomethacin ester nanocapsules (LNC) were demonstrated to reduce tumor 
cell proliferation, in vitro, we aimed to investigate the antitumoral effect of LNC in vivo and the 
mechanisms of action and of entrance of them into tumor cells. For that, ten days after tumor cell 
implant (in female C57Bl/6 mice), LNC, indomethacin in solution or vehicle control solution were 
intravenously given to mice on alternate days for 20 days and tumor volume was measured after 
brain excision. In another series of experiments, twenty eight days after the tumor cell implant, 2% 
Evans blue (EB) was intravenously injected into untreated mice. Twenty four hours later, EB 
extravasation was quantified using a spectrophotometer. Uptake of rhodamine-labeled LNC was 
visualized, in vitro, using a fluorescence microscope and pharmacological blockers (cytochalasin 
D, ouabain, and sucrose) were employed to study the mechanism of internalization. Finally, GL261 
proliferation curve and apoptosis rate were measured in presence of LNC or indomethacin in 
solution. Tumor volume was dramatically reduced after LNC treatment (16±5%), but not 
significantly altered after indomethacin treatment in solution (37±12%), compared to control group 
(66±3% of hemisphere, n=3). EB amount was three times higher in the ipsilateral hemisphere than 
in the contralateral hemisphere (5.6±0.8 vs 1.5±0.9, n=3). LNC entered GL261 cells 30 minutes 
after incubation and none of the blockers reduced the LNC entrance (n=3). LCN reduced GL261 
proliferation in a larger extension than indomethacin in solution (625±125 vs 5750±250, n=3) and 
did not increase apoptosis (n=3). This way, we demonstrated that LNC reach the tumor site 
probably as consequence of the BBB disruption, reduce the tumor volume and tumor cell 
proliferation much more than the compound in solution and enter into the tumor cells by a 
mechanism independent of phagocytosis or clathrin-mediated endocytosis.  
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RESUMO: 
 
INTRODUÇÃO. Em campanhas de saúde pública, os guardas de endemias são os principais 
atuantes no combate a vetores de doenças, como a dengue. Atualmente, o agrotóxico utilizado para o 
combate do vetor da dengue é o diflubenzuron, que no ser humano leva a formação de um pigmento 
sanguíneo, a metemoglobina, que possui como característica a falta de capacidade de se ligar à 
molécula do oxigênio. A determinação do percentual de metemoglobina no sangue é importante para 
o estabelecimento da relação com a exposição ao diflubenzuron, sendo utilizada como indicador de 
efeito. Além disso, conhecer o perfil dos trabalhadores, tanto na execução de suas atividades laborais 
quanto seus hábitos sociais, é de extrema importância para promover a caracterização da população 
e avaliar os riscos a que estão submetidos. O objetivo do presente trabalho é avaliar os níveis de 
metemoglobina e o perfil dos guardas de endemias atuantes na região metropolitana do Estado do 
Rio de Janeiro. 
METODOLOGIA. Para a quantificação da metemoglobina na amostra de sangue de cada trabalhador 
a técnica utilizada foi a espectrofotometria UV-VIS, como descrito por Evelyn-Malloy, porém com 
modificações. Quanto ao delineamento do perfil dos trabalhadores e o estabelecimento da relação da 
exposição e modo de vida com o efeito, foi aplicado um questionários semi-estruturado (CEP/ENSP 
CAAE: 0351.0.031.000-1). 
RESULTADOS. Os resultados obtidos permitiram observar que o grupo avaliado era 
predominantemente do gênero masculino com faixa etária entre 41 a 50 anos. Cerca de 77% 
avaliados não possuiam o hábito de fumar e 55% não consumia bebida alcóolica. Também foi 
observado que 55% dos trabalhadores executavam tal função cerca de 15 anos e que a maioria não 
fazia uso de EPI, seja pela falta do fornecimento pelos gestores municipais ou pela falta de 
adequação para o seu devido fim. As condições de trabalho eram insalubres e os trabalhadores não 
possuíam treinamento adequado para exercer tal função. Quanto à avaliação do indicador de efeito, 
houve redução de cerca de 0,05% da metemoglobina após a exposição ao diflubenzuron. Também foi 
observado que o valor da metemoglobina possui uma forte correlação inversa com a variável fumo 
(R= -0,742, P=0,035).  
CONCLUSÃO. Os dados premilinares desta pesquisa mostraram uma pequena redução dos 
percentuais da metemoglobina em trabalhadores expostos, apontando para a necessidade de 
estudos futuros com relação à uma análise mais aprofundada dos fatores que interferem na relação 
exposição e efeito sobre este indicador.  Apontaram também as dificuldades na logística de execução 
desta análise visto que o sangue deve ser coletado antes e após a jornada de trabalho. Foi possível 
traçar o perfil social e ocupacional dos trabalhadores atuantes nas campanhas de saúde pública.  
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Introdução: A hipertensão arterial, é uma doença que provoca cerca de metade de todas as 
mortes por acidente vascular cerebral e doenças cardíacas, sendo o maior fator de risco em 
doenças cardíacas, infarto, insuficiência cardíaca congestiva, e doenças renais. Os beta-
bloqueadores estão entre os agentes de primeira escolha para o tratamento da hipertensão. O 
Nebivolol (NEB) é um beta-bloqueador de terceira geração que combina atividade beta-
bloqueadora com ação vasodilatadora via mediação do óxido nítrico.  
Objetivo: O objetivo parcial deste estudo foi desenvolver e validar uma metodologia analítica 
capaz de quantificar em plasma de ratos o NEB para avaliar posteriormente sua interação 
farmacocinética com o fármaco Atorvastatina quando administrados concomitantemente, 
experimentalmente. 
Materiais e Método: A metodologia analítica foi desenvolvida por cromatografia liquida de alta 
eficiência (CLAE), em cromatógrafo líquido Waters, utilizando detector ultravioleta a 282 nm, 
obtendo separação cromatográfica em coluna C18 (Waters, Symmetry 4,6 x 150 mm, 5 µm). Fase 
móvel constituída por solução tampão fosfato 0,03 M:acetonitrila (1:1), com pH 3,2. Por extração 
liquido-liquido (ELL), todas as variáveis que afetam a extração foram otimizadas, passando-se 
então à validação da metodologia usando um pool de plasma “branco” adicionado de padrões de 
NEB e de cloridrato de propranolol, como padrão interno (PI). As condições estabelecidas para a 
ELL foram: 1,0 mL de plasma, 50 µL de NaOH 0,1 M, 100 µL de PI, procedendo a extração com 4 
mL de  éter/diclorometano (70:30), agitação por 3 min. A fase orgânica separada foi seca, o 
resíduo ressuspenso com 350 L da fase móvel, sendo 100 L injetado no CLAE. Procedeu-se a 
validação da metodologia conforme guia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
Resultados e Discussão: O método validado apresentou-se linear para a faixa de concentração 
estudada de 10 a 500 ng/mL, a partir de 6 replicatas das concentrações, sendo o coeficiente de 
correlação linear de 0,9979. O limite de detecção e quantificação foi de 5 e 10 ng/mL, 
respectivamente. A precisão intra e inter-dias teve coeficiente de variação (CV) entre 9,2 a 14,3%; 
e 10,6 a 14,8%, respectivamente. A exatidão intra e inter-dias também foi determinada obtendo-se 
91,3 a 108,8% e 95,4 a 110,2%, respectivamente, com CV < 15%. A recuperação foi superior a 
80% (83,7 a 95,9%). Os parâmetros de precisão, exatidão e recuperação foram avaliados nas 
concentrações de 25, 100 e 250 ng/mL. As amostras adicionadas de padrão mantiveram-se 
estáveis a temperatura ambiente por 12 horas. 
Conclusões: A metodologia analítica validada apresentou desempenho satisfatório para a 
determinação e quantificação do analito Nebivolol, para aplicação em estudo experimental de 
farmacocinética.  
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Introdução: As intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola representam um importante 
problema de saúde pública. No Brasil, de 2006 a 2008 foram registrados 16.940 casos de 
intoxicação por esses agentes e 558 vítimas fatais. No mesmo triênio, a região Centro-Oeste foi 
responsável por 9,8% dos casos nacionais, sendo que apenas o estado de Goiás contribuiu com 
62,5% das notificações da região. Surpreendentemente, de 1999 a 2008, a principal circunstância 
relacionada às intoxicações por esses agrotóxicos em Goiás foi a tentativa de suicídio1.  
Objetivo: Estabelecer o perfil dos casos de intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola no 
estado de Goiás no período de 2009 a 2011. 
Materiais e Métodos: Realizou-se um estudo do tipo transversal, descritivo, referente aos 
registros de intoxicação por agrotóxicos de uso agrícola em Goiás no período de 2009 a 2011. Os 
dados foram coletados das Fichas de Investigação e Atendimento Toxicológico do Centro de 
Informação Toxicológica de Goiás (CIT–GO). As variáveis de interesse incluíram: o município de 
notificação, idade, sexo, zona, agentes tóxicos, circunstância e zona de exposição ao agrotóxico.  
Resultados e Discussão: Dos 1311 registros analisados, verificou-se que os municípios de 
Goiânia (21,66%), Jataí (8,62%) e Formosa (5,87%) foram os que mais apresentaram casos de 
intoxicação por agrotóxicos de uso agrícola. Ademais, as intoxicações foram mais frequentes no 
gênero masculino (64,45%) e nas faixas etárias entre 20 a 29 anos (29,29%) e 30 a 39 anos 
(24,79%). Os eventos toxicológicos aconteceram predominantemente na zona urbana (31,50%) e 
na residência dos indivíduos (46,91%). Em relação às circunstâncias da intoxicação, observou-se 
que mais da metade dos casos (54,23%) estava relacionado à tentativa de suicídio, enquanto o 
acidente individual e a utilização ocupacional representaram, respectivamente, 21,89% e 13,58% 
das intoxicações. A maioria das intoxicações ocorreu pela via oral (65,67%) e os principais 
agentes utilizados foram o chumbinho (39,21%) e o glifosato (12,89%). Além disso, em 70,48% 
dos casos houve apenas uma única exposição ao agente tóxico Os resultados mostraram que em 
Goiás houve um aumento de 26,79% dos casos em relação ao triênio anterior1. Adicionalmente, o 
perfil das intoxicações na região Centro-Oeste no período de 2006 a 2008 foi semelhante ao 
observado em Goiás no período deste estudo, especialmente, em relação ao gênero, idade dos 
indivíduos mais acometidos, principal circunstância relacionada à intoxicação e a zona de 
ocorrência.   
Conclusão: O aumento do número de intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola em Goiás 
reflete a necessidade de um maior controle na venda desses agentes tóxicos, assim como, a 
implementação de um programa de vigilância epidemiológica no estado.  
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Introdução: A entomotoxicologia surge da união da toxicologia com a entomologia, área da 
biologia que estuda insetos. As duas principais linhas de estudo da entomotoxicologia são (1) 
estudar o efeito de xenobióticos na taxa de desenvolvimentos de insetos para ajustar a previsão 
do intervalo post mortem e (2) determinar a presença de xenobióticos nestes insetos de maneira a 
auxiliar na identificação da causa mortis. A análise de larvas de insetos para acessar a exposição 
a substancias tóxicas se justifica pois elas tem origem no  cadáver e são encontradas por um 
maior período de tempo após o óbito, bem como possuem menor presença de interferentes 
quando comparadas a tecidos em putrefação. 
Objetivo: Analisar amostras entomológicas obtidas de cadáveres no IML-PCDF para a presença 
de onze substâncias tóxicas com método previamente validado. 
Materiais e Métodos: O método validado consiste em extração sólido líquido seguida de uma 
etapa de congelamento, onde ocorre separação da fase aquosa (que se congela junto com a 
matriz) e a fase orgânica (acetonitrila, que permanece líquida). A fase orgânica é filtrada e os 
analitos de interesse analisados por LC-MS/MS. Onze compostos foram analisados no estudo: 
aldicarbe e dois de seus metabólitos (aldicarbe sulfona e aldicarbe sulfóxido), quatro 
benzodiazepínicos (bromazepam, clonazepam, diazepam e flunitrazepam), cocaína e seu 
metabólito (benzoilecgonina), amitriptilina e carbamazepina.  
Resultados e Discussão: O método validado se mostrou adequado ao uso e próprio para análise 
das amostras reais coletadas ao longo dos últimos anos. Os limites de detecção variaram de 1 a 
25 ng g-1 e os de quantificação de 2 a 40 ng g-1 de larva. A repetitividade e precisão intermediária 
foram inferiores a 20% em todos os níveis testados (1 a 100 vezes o LOQ). 30 amostras 
entomológicas foram coletadas de cadáveres no IML-PCDF entre 2009  e 2013, e armazenadas a 
-20 ºC até a análise. Os resultados encontrados neste estudo representam as primeiras amostras 
entomotoxicológicas analisadas no Brasil. 
Conclusão: O método desenvolvido para este trabalho pode suprir a demanda da Polícia Civil do 
Distrito Federal quanto a uma ferramenta complementar para análise de casos de morte 
relacionada a intoxicações em situações onde as matrizes toxicológicas usuais não se encontram 
disponíveis. 
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Introdução:  
O estudo das isoformas de glutationa S-transferases (GST) é necessário para a 
compreensão da biotransformação de numerosos contaminantes ambientais, tais 
como a microcistina-LR (MC-LR) produzida por cianobactérias. As GST catalizam a 
conjugação de glutationa reduzida com uma variedade de xenobióticos. 
Objetivo:  
Caracterizar ao nível transcricional as isoformas de GST e genes normalizadores de 
peixe-zebra (Danio rerio Hamilton-Buchanon, 1822) e avaliar uma possível alteração 
pela exposição à MC-LR. 
Materiais e Métodos:  
Quinze isoformas de GST do peixe-zebra foram analisadas ao nível transcricional, 
utilizando transcrição reversa seguida de PCR em tempo real, para avaliação da 
distribuição órgão-específica, abundância e efeitos causados nos órgãos brânquia e 
fígado após exposição por 24 horas às concentrações de 5 e 50 g.L-1 de MC-LR e 
oito genes normalizadores para os efeitos de MC-LR. 
Resultados e Discussão:  
Baseado nos índices de estabilidade para oito genes normalizadores, foram 
selecionados: glicose-6-fosfato desidrogenase (g6pdh , β-actina1 e beta-2-
microglobulina (b2m); b2m, alfa-tubulina 1 (tuba  e β-actin1; e tuba, b2m e g6pdh para 
normalização transcricional de GST para distribuição órgão-específica, abundância e 
efeito da MC-LR em brânquia e fígado, respectivamente. A análise transcricional da 
distribuição órgão-específica revelou níveis significativos de gstal e gstk1.1 no fígado, 
gstp1 e gstp2 em brânquia, mgst3a, gstr1, gstm2, gstm3, gstp1, gstp2 e gstk1.1 no 
intestino, gstm2, gstm3 e gstal no olho e gstt1a e gsta2.1 no cérebro. Considerando os 
níveis de transcritos para um dado órgão, gstk1.1, gstal, gstp1 e gstt2 foram mais 
abundantes nos órgãos de detoxificação (fígado, brânquia e intestino), enquanto 
gstt1a e gsta2.1 foram abundantes no rim. Em brânquia, gsta2.1 e gstt1b foram 
reprimidas por 5 g.L-1 de MC-LR e mgst1.1 foi reprimida em 50 g.L-1 de MC-LR. No 
fígado, as isoformas gstt2.2 e gstp2 foram reprimidas em ambas as concentrações, 
gstal foi reprimida em 5 g.L-1, e gstt1a e gstk1.1 foram reprimidas em 50 g.L-1 de 
MC-LR. As isoformas gstal, gstr1, gstp1, mgst3a, gstm1, gstm2 e gstm3 não foram 
alteradas pela exposição a MC-LR. Os transcritos normalizadores, 18s (Rna 
Ribossomal 18s)  em brânquia, e 18s, tbp (proteína de ligação TATA)  e arnt2 
(translocador nuclear do receptor dos hidrocarbonetos aromáticos 2) em fígado, foram 
reprimidos pelo tratamento com MC-LR nas concentrações de 5 g.L-1  e 50 g.L-1, 
respectivamente. 
Conclusão: 

Conclui-se que diferentes isoformas de GST apresentam abundância e 
distribuição órgão-específica distintas, mesmo dentro de uma determinada classe e 
que várias isoformas de GST e alguns genes normalizadores são reprimidos ao nível 
transcricional por níveis ambientalmente relevantes de MC-LR. 
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Introdução: O controle das larvas do mosquito transmissor da dengue (Aedes aegypti) é 
realizado com o larvicida temefós desde 1967. Entretanto, foi relatada resistência do vetor ao 
temefós em vários estados brasileiros, e o Ministério da Saúde determinou a substituição deste 
larvicida pelo diflubenzuron (DFB), um inibidor de síntese de quitina. A concentração indicada 
(CAE) do temefós é de 1,0 mg.L-1 e do diflubenzuron, 0,25 mg.L-1. Estes inseticidas são diluídos 
nas águas com as larvas, podem atingir os ambientes aquáticos e intoxicar organismos não alvos. 
Objetivos: Objetivou-se classificar os inseticidas DFB e temefós pela toxicidade crônica para o 
peixe mato grosso (Hyphessobrycon eques) e avaliar as variáveis de qualidade de água após o 
teste. Foram calculados os valores da concentração de efeito não observado, ou seja, a maior 
concentração que não causou efeito deletério (CENO), e a concentração de efeito observado, ou 
seja, a menor concentração que apresentou efeito deletério (CEO). 
Material e métodos: A aclimatação dos peixes adultos foi realizada durante dez dias em sala 
climatizada com temperatura de 25 ± 2ºC e fotoperíodo de 16 horas. Os testes foram conduzidos 
em sistema estático e delineamento inteiramente casualizado, com nove repetições do tratamento 
e do controle e cinco peixes por repetição. A duração dos testes foi de 7 dias, com avaliações no 
3o, 5o e 7o dias, seguidas de alimentação dos peixes. As variáveis de qualidade de água 
(temperatura, pH, oxigênio dissolvido e condutividade elétrica) foram mensuradas ao final do 
teste. Os valores de CENO e CEO foram calculados estatisticamente pelo software SAS. Para 
DFB foi avaliado o decréscimo no crescimento dos peixes, e para temefós foi avaliada a 
mortalidade. A sensibilidade dos peixes foi avaliada com testes com a substância referência 
cloreto de potássio (KCl). O valor de CL50;48h para o KCl foi de 1,67 g.L-1. Após a avaliação da 
sensibilidade dos peixes foram realizados os testes definitivos com as seguintes concentrações 
para DFB: 0; 0,02; 0,04; 0,2 e 0,4 mg.L-1; e para temefós: 0; 0,08; 0,16; 0,8 e 1,6 mg.L-1.  
Resultados e discussão: Os valores de CEO e CENO foram 0,04 e 0,02 para DFB, 
respectivamente, e 1,60 e 0,80 para temefós, respectivamente. O parâmetro pH aumentou ao 
longo das concentrações de temefós, e para DFB, o pH diminuiu com o aumento das 
concentrações.  
Conclusão: O parâmetro pH é alterado com a presença dos inseticidas. A CAE de DFB é superior 
à menor concentração de DFB que causa decréscimo no crescimento de mato grosso, e a CAE de 
temefós é superior à menor concentração de temefós que causa mortalidade. Portanto os 
produtos devem ser utilizados com cautela, pois sub-doses de DFB e temefós causam efeitos 
adversos ao longo de tempo, em espécies do ambiente aquático.  
 
 
Palavras-chave: ecotoxicidade, inseticida, organismos não alvos. 
 
 

 

 

Agradecimento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.  

 



ARTEMISININ ANTIMALARIALS DURING PREGNANCY: TOXIC IN ANIMALS, SAFE IN 
HUMANS? 

Abolaji A.O.1,2, Kamdem J.P.1, Farombi E.O.2, Rocha J.B.T.1 

1Biochemical Toxicology Unit, Federal University of Santa Maria, Santa Maria-RS, Brazil. 
2Department of Biochemistry, Drug Metabolism and Molecular Toxicology Research Laboratories, 
College of Medicine, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria. 
 

Introduction: Malaria in pregnancy leads to increased morbidity and mortality in malaria endemic 
regions of the world. At present, no vaccine has been approved to deal with malaria in pregnancy. 
As a result of this, chemotherapy remains one of the most effective missiles deployed against the 
scourge of malaria. Artemisinin and its derivatives, such as sodium artesunate, artemether, and 
arteether are the new class of drugs that have been found to be very effective in the treatment of 
malaria. Currently, the World Health Organization (WHO) has approved artemisinin in combination 
with other antimalarials with longer half-lives, such as amodiaquine and lumefantrine, as treatment 
regimens for uncomplicated Plasmodium falciparum malaria during the 2nd and 3rd trimesters 
of pregnancy. In humans, clinical studies did not show serious embryotoxicity of artemisinins.  
There is a dearth of large scale systematic clinical trials designed to detect rare but significant 
toxicity of artemisinins during pregnancy. On the contrary, animal studies have revealed 
considerable embryotoxicity of artemisinins.  
 
Objective: This current report is an overview of the toxicity of artemisinins both as monotherapy 
and as combination therapy with other antimalarials during pregnancy in animals and humans. 
 
Materials and Methods: A literature search was carried out to include published studies and 
reviews using Scopus, Pubmed, ISI Web of Science and Clinicaltrials.gov data bases. The search 
criteria include, artesunate/artemether/ateether and pregnancy; artemether-lumefantrine/ 
artesunate-amodiaquine and pregnancy; artemisinins and pregnancy; malaria and pregnancy. 
 
Results and Discussion: Embryotoxicity of artemisinins may be due to maternal toxicity and/or 
direct impact on the developing foetus. In animals, one of the mechanisms of embryotoxicity of 
artemisinins seems to be connected with the effects of the drugs on the sensitive earliest red blood 
cells produced over a very short period of time, which results in elevated cell deaths. Oxidative 
stress caused by the drugs is also a major factor. In humans, however, it is not clear why 
artemisinins have not been shown to cause significant side effects in pregnancy, but it may not be 
unconnected with the fact that this stage of red blood cells development, takes place over a longer 
period of time compared with animals, and the short treatment period of artemisinins exposure, 
fails to reveal serious side effects.  
 
Conclusion: The reported embryotoxicty of artemisinins in animals should not be overlooked by 
policy makers. There is need for improved and appropriate monitoring of adverse effects of 
artemisinins that could occur during pregnancy in malaria endemic regions.  
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Introdução: A realização da análise de etanol em pessoas vivas pode ser realizada no ar alveolar, 
saliva, suor, urina e no sangue. Inúmeras questões, apesar de não serem relacionadas 
diretamente aos parâmetros analíticos, afetam a coleta da matriz a ser estudada e a interpretação 
dos resultados laboratoriais obtidos, que nem sempre acompanham o diagnóstico do exame 
clínico. O presente trabalho apresenta o problema, que se acredita ser crítico e pouco discutido 
em nossa sociedade, sobre a conduta de cada estado da federação já que, por exemplo, no Rio 
de Janeiro o exame de alcoolemia em pessoas vivas não é realizado de maneira frequente. A Lei 
nº 12.760 de 2012 estipula que qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de 
ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165 do CTB. E seria o sangue, sem 
a análise anterior do ar alveolar, suficiente para o diagnóstico das várias fases da embriaguez? 
Objetivo: Sob o ponto de vista do tempo decorrido entre a ingestão da bebida e o exame pericial, 
o intuito do trabalho foi avaliar qual matriz (ar alveolar, sangue ou urina) implica a melhor escolha 
para a análise do etanol. 
Materiais e Métodos: Nos arquivos do Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto foi feito um 
levantamento dos laudos de exame de embriaguez desde quando o sistema foi informatizado, em 
2009, até dezembro de 2012. Ao todo, são mais de vinte e cinco mil ocorrências registradas.  
Resultados e Discussão: Dos laudos, que deram entrada no Serviço de Toxicologia, 55% 
apresentaram o intervalo de até 4 horas entre o evento e a chegada do periciado ao IML e 17%, 
tiveram esse lapso temporal superior a 6 horas. Os dados obtidos pelos resultados das duas 
amostras de urinas coletadas com intervalo de 30-60 minutos determinaram que 62% dos 
periciados encontravam-se possivelmente na fase de eliminação.  
Conclusão: Para podermos oferecer respostas mais concretas às indagações feitas pelas 
autoridades policiais, é necessária uma mudança da estrutura e da estratégia das perícias que 
avaliam a embriaguez. O treinamento dos peritos e dos policiais envolvidos é importante. A 
chegada célere do periciado ao IML é fator crítico, já que observamos que mais de 60% dos 
indivíduos encontravam-se na fase de eliminação do etanol. A implantação da rotina do exame de 
alcoolemia no estado do Rio de Janeiro é fundamental, mas muitos casos em que a análise do 
etilômetro não é realizada, dosar a quantidade de álcool no sangue, para determinação da 
embriaguez, não seria conclusiva devido ao tempo decorrido entre a ingestão e a coleta tornando 
a colheita conjunta de pelo menos duas amostras de urina com intervalo de 30-60 minutos entre 
elas, nesses casos, essencial para a conclusão da peça técnica. 
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Introdução: O sucesso biológico dos carrapatos depende do funcionamento das glândulas 
salivares, órgãos multifuncionais relacionados principalmente à alimentação, além de serem 
consideradas a principal rota de transmissão de patógenos.  Por este motivo, a busca por novas 
formulações acaricidas tem sido preocupação geral. Entre elas, destacam-se métodos alternativos 
de controle, tais como o uso dos extratos de Azadirachta indica (neem), que mostraram 
reconhecido potencial repelente, inseticida e acaricida. 
Objetivos: Avaliar os efeitos do óleo da semente de neem sobre a morfologia das glândulas 
salivares de fêmeas de carrapatos R. sanguineus, como um possível método de controle desta 
espécie. 
Materiais e Métodos: Casais de R. sanguineus foram soltos em câmaras alimentadoras em 
coelhos New Zealand White. As fêmeas foram coletadas com 5 dias de alimentação e submetidas 
a testes de imersão em óleo de neem. Foram estabelecidos 4 grupos experimentais: a) CI: os 
indivíduos foram imersos em água destilada, b) CII: a imersão foi realizada em etanol aquoso a 
25%, c) TI: os carrapatos foram imersos em solução de 30% de óleo de neem diluído em etanol 
aquoso a 25%, e d) TII: a imersão foi realizada em óleo de neem a 60%, também diluído em 
etanol 25%. Os carrapatos foram dissecados para retirada das glândulas salivares, que foram 
fixadas, incluídas em historesina, seccionadas em micrótomo e coradas pela hematoxilina-eosina, 
para posterior avaliação em Microscópio de Luz. O trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética 
no Uso de Animal – UNESP (protocolo 2206, decisão 021/2012). 
Resultados e Discussão: As glândulas salivares dos carrapatos dos grupos CI e CII 
apresentaram o padrão morfológico descrito para a espécie. Os ácinos I não demonstraram 
alterações em TI e TII. No entanto, nestes grupos, os ácinos II demonstraram grande vacuolização 
nas células a, com deposição não uniforme dos grânulos de secreção no citoplasma e núcleo com 
regiões de grande condensação da cromatina. Em TI, as células c1 e c3 mostraram leve grau de 
vacuolização citoplasmática e em TII a vacuolização foi mais intensa, os núcleos apresentaram 
cromatina mais condensada e membrana irregular. As células c2 também mostraram sinais de 
vacuolização em TII. Os ácinos III não mostraram alterações nos indivíduos do grupo TI. No 
entanto, em TII as células d apresentaram vacuolização entre os grânulos. As células e 
apresentaram grânulos com coloração variando de rosa claro a vermelho, indicando possíveis 
alterações fisiológicas. As células f não mostraram alterações. 
Conclusão: O óleo da semente de neem pode alterar o processo de alimentação de carrapatos R. 
sanguineus e, conseqüentemente, afetar o desenvolvimento reprodutivo das fêmeas, revelando-se 
um produto com potencial de controlar estes Arthropoda. 
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Introdução: Testes de triagem toxicológica por imunoensaios são utilizados como 
ferramenta no auxílio ao diagnóstico de casos de intoxicação. No entanto, por serem 
testes de alta sensibilidade mas baixa especificidade, são comuns os resultados falso-
positivos.Objetivo: Relatar um caso de resultado falso positivo para antidepressivos 
tricíclicos (ADT) em teste de triagem de drogas de abuso e medicamentos. Materiais e 
Métodos: Relato de caso atendido por um Centro de Informações Toxicológicas (CIT). 
Resultados e Discussão: Criança de seis anos de idade, masculino, previamente 
hígido, foi admitida no Hospital com quadro de ataxia, midríase bilateral e alucinações 
visuais e auditivas de início súbito. Diante dos  sinais e sintomas apresentados, e sem 
história inicial que justificassem os sintomas, foi solicitada triagem de drogas de abuso 
e  medicamentos em urina, apresentando resultado positivo para antidepressivos 
tricíclicos. Familiares negaram a ingestão de ADT. Após investigação mais detalhada 
da história, constatou-se a ingestão de estimulante de apetite contendo ciproeptadina 
em dose terapêutica iniciado há três dias. A ciproeptadina é antihistamínico, 
antagonista da serotonina, tem efeitos anticolinégicos e sedativos. Estas propriedades 
justificam o quadro clínico apresentado pela criança. A bula do medicamento já 
descreve que a ciproeptadina pode ocasionar estas reações adversas assim como 
alguns relatos de casos  de casos publicados. Quanto ao teste de triagem toxicológica, 
foram encontrados relatos bem documentados na literatura sobre a possibilidade de 
falso positivo para ADT em usuários de ciproeptadina1,2 o que vem ao encontro do 
observado neste nosso relato. No entanto, não há na bula do kit utilizado a informação 
sobre a possibilidade desta reação cruzada ( ABON Multi-Drug ®). Acredita-se que o 
resultado seja decorrente da semelhança estrutural entre as moléculas da 
ciproeptadina e da nortriptilina utilizada no teste de triagem toxicológica. Testes 
confirmatórios por Cromatrografia em Camada Delgada de Alta Eficiência (CCDAE) e 
outros de elevada especificidade e sensibilidade como a Cromatografia Gasosa 
acoplada à Espectrometria de Massa (CG/MS) deveriam ser utilizados com a 
finalidade de evitar a emissão de resultados falso positivos provenientes de testes de 
triagem. Conclusão: Testes de triagem em toxicologia são importantes para o 
direcionamento da conduta terapêutica, porém testes confirmatórios são necessários 
para maior segurança na emissão do resultado e consequentemente no tratamento do 
paciente. A ocorrência de falso positivo nos testes de triagem pode direcionar a uma 
conduta equivocada, resultando muitas vezes em risco ao paciente e custos 
desnecessários. 
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Introdução: Micotoxinas são metabólitos secundários produzidos por fungos, principalmente de 
espécies dos gêneros Aspergillus, Fusarium e Penicillium. Diversas micotoxinas são conhecidas, 
dentre as quais se destacam as aflatoxinas (AFs), as fumonisinas (FUMO) e a zearalenona (ZEA). 
As AFs são importantes devido à elevada ocorrência e toxicidade, sendo capazes de induzirem 
efeitos carcinogênicos e hepatotóxicos. Altos níveis de FUMO têm sido associados com câncer 
hepático e esofágico e a ZEA, por sua vez, possui efeitos estrogênicos e hematotóxicos. As 
manifestações clínicas causadas por essas micotoxinas dependem de sua concentração ingerida, 
do tipo presente no alimento e da suscetibilidade do indivíduo à toxina. Em virtude destes efeitos 
tóxicos causados, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou a RDC 07/2011, 
que estabelece limites máximos tolerados (LMTs) para a presença desses compostos em 
alimentos.  
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência de AFs em amostras de amendoim e 
de AFs, ZEA e FUMO em milho em grãos, comparando estes resultados com a RDC 07/2011. 
Material e métodos: Analisaram-se amostras de milho e amendoim oriundas de diferentes regiões 
do Brasil, durante o período de 2011 a 2012. Em milho, foram realizadas 6.322 análises para 
determinação de AFs, 2.889 de ZEA e 5.928 de FUMO. Em amostras de amendoim, foram feitas 
932 análises para determinação de AFs. Após a extração, a quantificação das micotoxinas foi 
realizada através de cromatografia líquida de alta eficiência e a detecção, por fluorescência, no 
caso do amendoim, ou por espectrometria de massas sequencial, nas amostras de milho. 
Resultados: Das amostras de milho analisadas, 1.757 (28%) apresentaram positividade para AFs, 
1.000 (35%) para ZEA e 4.778 (81%) para FUMO. Já para amendoim, do total de amostras 
analisadas, 380 (41%) eram positivas para AFs. Considerando as amostras de milho e amendoim 
positivas para AFs, 224 (13%) e 92 (24%), respectivamente, estavam com valores acima do LMT 
estipulado pela legislação vigente, que é de 20 μg kg-1. Já os LMTs para ZEA e FUMO em milho 
são de 400 e 5.000 μg kg-1, respectivamente, porém, sua aplicação entrará em vigor somente em 
2014. Caso esta resolução já estivesse vigorando, das amostras analisadas neste trabalho, 57 
(6%) estariam acima do LMT para ZEA e 204 (4%) para FUMO. 
Conclusão: Para todas as micotoxinas analisadas encontraram-se amostras com valores 
superiores ao estipulado pela legislação. Dessa forma, ressalta-se a grande importância do 
monitoramento constante e da fiscalização de alimentos para o consumo humano e animal.  
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Introdução: O uso de plantas com fins medicinais para tratamento, cura e prevenção de doenças, 
é uma das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade.  Bowdichia nitida Spruce ex 
benth, popularmente conhecida no Brasil por “sucupira”, pertence à família Fabaceae e é utilizada 
na medicina popular como antipirética, antirreumática e agente antigotosa. O ensaio de 
citotoxicidade frente a Artemia salina permite a avaliação da toxicidade geral e é considerado um 
bioensaio preliminar no estudo de extratos e metabólitos especiais com potencial de atividade 
biológica. 
Objetivo: Analisar o efeito citotóxico do extrato aquoso do pó de cápsulas comerciais de 
Bowdichia nitida. 
Material e métodos: O extrato aquoso da planta foi obtido através do pó de cápsulas de 
Bowdichia nitida comercializadas em farmácias de manipulação de Santa Maria, RS. A atividade 
citotóxica do extrato foi avaliada através do teste de letalidade contra Artemia salina. Utilizou-se a 
metodologia proposta por MEYER (1982), onde os ovos de A. salina foram colocados para eclodir 
em água do mar artificial por 48 horas em estufa de circulação de ar com temperatura controlada 
de 28 oC. Após eclosão, os microcrustáceos foram expostos a diferentes concentrações do extrato 
aquoso de B. nitida nas concentrações de 125, 250, 500 e 1000 μg/ml, durante um período de 24 
horas. Após este período, foram realizadas as leituras de larvas sobreviventes nas concentrações 
testadas. Concomitantemente, um grupo controle positivo foi preparado com água marinha e 
Tween 80.  Contou-se as larvas de Artemia salina, e foram consideradas mortas todas as que não 
apresentavam qualquer movimento normal em cerca de 10 segundos de observação. Com o 
auxílio de um vidro relógio e de pipetas pasteur  foram realizadas a contagem das Artemias 
mortas e vivas em cada poço. A determinação da toxicidade foi realizada através do percentual de 
mortalidade das larvas. 
Resultados e Discussão: Os resultados obtidos no ensaio com Artemia salina nas 
concentrações de: 125, 250, 500, 1000 μg/ml indicam a não existência de compostos que 
possuam propriedades citotóxicas no extrato aquoso de Bowdichia nitida, pois não houve 
letalidade das larvas. 
Conclusão: O trabalho desenvolvido concluiu que não houve citotoxicidade do extrato aquoso de 
B. nitida no teste de letalidade com Artemia salina, sendo um indicador de que a planta pode ser 
bem tolerada frente ao sistema biológico. Entretanto, estudos mais detalhados para a avaliação 
da toxicidade de extratos bioativos empregando-se outros modelos (in vitro e in vivo) se fazem 
necessários. 
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Introdução: O herbicida é o método mais empregado de controle de plantas daninhas, porém seu 
uso de forma indiscriminada pode causar danos ao ambiente, especialmente, efeito residual nas 
culturas subsequentes. 

Objetivo: Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar as plantas testes girassol (H. annuus) e milho 
(Z. mays) na detecção de oxyfluorfen, imazapyr e glyphosate. 
Materiais e Métodos: Os ensaios foram conduzidos em sala aclimatizada a 25 ± 2ºC e 
iluminação de 1000lux. As plantas foram semeadas em bandejas de germinação e, com duas a 
quatro folhas verdadeiras foram transplantadas nos recipientes testes. Para tanto, foi utilizado 
recipiente plástico com 300g de areia. As concentrações testadas foram: 1,0; 5,0; 10,0; 50,0; e 
100,0 mg.kg-1 de areia e um controle com cinco réplicas e três plantas por réplica. Os sinais de 
fitotoxicidade avaliados foram: clorose, necrose de borda de folha, necrose total da folha, perda da 
sustentação do caule. Em 14 dias foram mensurados o caule (cm), as raízes (cm) e a produção de 
biomassa úmida (g). 
Resultados e Discussão: Para o H. annus exposto ao oxyfluorfen ocorreu redução da biomassa 
a partir de 50,0 mg.kg-1. Em 50,0 e 100,0 mg.kg-1 ocorreu 70% de redução da parte aérea e de 
70,70% e 80,27% respectivamente da raiz. Os sinais fitotoxicidade foram clorose em todas as 
concentrações, perda de sustentação a partir de 5,0 mg.kg-1 e necrose das folhas a partir de 10,0 
mg.kg-1. Para o imazapyr ocorreu redução da biomassa a partir de 1,0 mg.kg-1. Para a parte área 
e raiz ocorreu redução de crescimento a partir de 5,0 mg.Kg-1 e clorose em todas concentrações, 
perda de sustentação a partir de 1,0 mg.kg-1, necrose das folhas a partir de 10,0 mg.kg-1. Para o 
glyphosate ocorreu redação da biomassa a partir de 10,0 mg.Kg-1 com variação entre 57% e 72%. 
Os sinais fitoxicidade foram clorose em todas as concentrações, perda de sustentação, murcha e 
necrose a partir de 1,0 mg.kg-1. Para o Z. mays exposto ao oxyfluorfen não ocorreu efeito sobre o 
crescimento de parte aérea e para raiz ocorreu diminuição do comprimento em 100,0 mg.kg-1, sem 
interferência na biomassa úmida. Na fitotoxicidade ocorreu um aumento progressivo do dano 
(clorose e necrose) a partir de 5,0 mg.kg-1. Para o imazapyr não ocorreu redução de parte aérea e 
raiz até 50,0 mg.kg-1 sem efeito sobre a biomassa úmida. Os sinais de fitotoxicidade foram 
clorose, necrose de borda e total da folha a partir de 5,0 mg.kg-1. Para o glyphosate não ocorreu 
redução da biomassa e apenas em 100,0 mg.kg-1 apresentou redução da parte aérea e raiz, 
assim como clorose, necrose de folhas e perda da capacidade de sustentação. 
Conclusão: A planta teste H. annuus foi mais sensível na detecção dos herbicidas e pode ser 
empregada em monitoramento ambiental de efeito residual. 
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Introdução: O problema das grandes colonizações monoespecíficas de macrófitas tem crescido 
nos últimos anos, principalmente em reservatórios de hidrelétricas. Algumas atividades ou usos 
múltiplos da água têm sido comprometidos pelas infestações, sendo necessário o manejo destas 
plantas. O manejo químico com o herbicida 2,4-D (ácido diclorofenoxiacético) é uma ótima 
ferramenta devido ao seu amplo espectro de ação e por pertencer ao grupo das mimetizadores da 
auxina, porém é necessário o conhecimento da toxicidade para organismos não alvos. 
Objetivo: Estimar a toxicidade aguda (CL50) e as porcentagens de mortalidades para os 
organismos não alvos (peixe Brachydanio rerio e Hyphessobrycon eques, caramujo Pomacea 
canaliculata, macrófita Lemna minor e Azolla caroliniana) expostos ao herbicida 2,4-D. 
Materiais e Métodos: A aclimatação dos bioindicadores foi realizada em sala de bioensaio com 
condições controladas. Para o B. rerio, H. eques e P. canaliculata foi utilizado 100,0 mg.L-1, para a 
macrófita L. minor foi utilizado: 0,25; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0 e 8,0 mg.L-1 e para a macrófita A. 
caroliniana foi utilizado: 10,0; 25,0; 50,0 e 100,0 mg.L-1 todos com um controle em triplicata. 
Resultados e discussão: A concentração letal 50% (CL50;7d) da L. minor exposta ao herbicida 
2,4-D foi de 0,57 mg.L-1 com limite inferior de 0,50 e limite superior de 0,65 mg.L-1. Em 0,25 mg.L-1 
ocorreu 10,83% de mortalidade, em 0,50 mg.L-1 ocorreu 59,17%, em 1,0 mg.L-1 ocorreu 73,33%, 
em 2,0 mg.L-1 ocorreu 79,17%, em 4,0 mg.L-1 ocorreu 97,5% e em 8,0 mg.L-1 ocorreu 100,0% de 
mortalidade. Para os demais bioindicadores (B. rerio, H. eques, P. canaliculata e A. caroliniana) o 
valor da CL50 foi maior que 100,0 mg.L-1, não ocasionando efeito tóxicos para os bioindicadores 
supracitados. A diferença de CL50 apresentada entre as macrófitas pode ser devido a maior 
sensibilidade da L. minor ao herbicida 2,4-D comparado a A. caroliniana. O herbicida 2,4-D foi 
classificado como altamente tóxico para a macrófita L. minor por apresentar valores de CL50 entre 
0,1 e 1,0 mg.L-1, enquanto que para os demais bioindicadores (B. rerio, H. eques, P. canaliculata e 
A. caroliniana) o 2,4-D foi classificado como praticamente não tóxico por apresentar valores de 
CL50 maior que 100,0 mg.L-1. 
Conclusão: A macrófita L. minor pode ser utilizada como organismo bioindicador do herbicida 
2,4-D em corpos hídrico devido a sua sensibilidade. 
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Introdução: O benzeno merece destaque do ponto de vista toxicológico devido às suas 
propriedades carcinogênicas e mutagênicas, sendo objeto de controle no âmbito mundial dada a 
sua característica de contaminante universal, presença em inúmeros produtos e como um dos 
componentes principais da gasolina, e seus potenciais efeitos à saúde humana.1 Segundo os 
critérios da ONU, o benzeno é considerado a quinta substância de maior risco e trabalhadores de 
postos de gasolina são uma população de risco devido à situação de exposição ocupacional. 
Objetivo: Investigar os riscos relacionados à exposição ocupacional ao benzeno entre 
trabalhadores de postos de gasolina através de monitoramento ambiental, avaliação do processo 
de trabalho e avaliação clínica. 
Materiais e Métodos: Foram investigados 131 trabalhadores de 5 postos de gasolina localizados 
em diferentes bairros da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro/RJ, os quais desempenham 
diferentes funções no trabalho, como frentista, atendente e gerente. A análise dos níveis 
atmosféricos de benzeno foi realizada através da coleta de amostras de ar por bombas SKC de 
médio volume e determinada por CG/FID.2 A avaliação clínica dos trabalhadores foi feita a partir 
da realização de hemograma completo e bioquímica. 
Resultados e Discussão: O monitoramento ambiental identificou concentrações de benzeno 
próximas à bomba de abastecimento acima dos valores permitidos pela legislação. Em três 
postos, a concentração de benzeno foi pelo menos 15 vezes acima de 2,5 ppm, valor máximo 
permitido para TLV-STEL (ACGIH).1 Os dados sociodemográficos indicaram que a população de 
trabalhadores é formada por 77% de homens, com idade média de 37 anos e 14 anos de trabalho 
na função, renda média familiar de R$1000,00. Metade da população tem ensino fundamental 
(incompleto ou completo) e 45% ensino médio (incompleto ou completo). A baixa escolaridade é 
um fator importante na percepção do risco de exposição.3 Avaliando os dados clínicos da 
população, observou-se que 7 trabalhadores apresentaram uma diminuição dos valores de 
leucometria, indicando um possível início do desenvolvimento de leucopenia. A leucopenia, assim 
como outras alterações hematológicas, são relevantes sinais clínicos para o diagnóstico do 
benzenismo, juntamente com a história de exposição ocupacional. Esses trabalhadores serão 
investigados dentro de uma estratégia de manejo clínico, que permite acompanhar e direcionar 
tratamentos, incluindo a possibilidade de intervenções como o afastamento do trabalho. 
Conclusão: Os trabalhadores dos postos de gasolina são caracterizados por longos tempos de 
exposição, baixos salários e baixa escolaridade. Altas concentrações de benzeno e redução dos 
valores de leucometria indicam um risco ocupacional a que esses trabalhadores estão expostos. 
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Introdução: Na última década, o setor petrolífero em regiões costeiras vem ampliando suas 
operações de forma acelerada tanto em plataformas quanto na área da navegação com o 
transporte que envolve o petróleo, podendo-se afirmar que está ocorrendo um aumento de 
potenciais acidentes ambientais neste ramo. O petróleo é um líquido oleoso, pouco denso (d=0,65 
a 0,9 g/cm3) e não miscível em água, constitui uma das fontes mais importantes de 
hidrocarbonetos.  Os Hidrocarbonetos Policíclios Aromáticos (HPAs), derivados de petróleo 
encontrados em águas estuarinas, são considerados poluentes orgânicos prioritários em estudos 
ambientais pelo seu alto potencial de contaminação e intoxicação. Objetivo: Determinar a CL50 do 
petróleo utilizando HPA’s como traçadores de toxicidade, a fim de obter dados para contribuir com 
informações que auxiliem no tempo de resposta a acidentes ambientais do setor petroleiro em 
ambiente marinho. Material e Métodos: Para os testes de toxicidade aguda foram utilizados os 
microcrustáceos marinhos Mysidopsis juniae, provenientes do cultivo do Laboratório de 
Toxicologia Ambiental da Universidade da Região de Joinville. O petróleo utilizado foi fornecido 
por meio de doação, pela empresa Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobras®), através da filial 
Transpetro, em São Francisco do Sul/SC. O cultivo dos organismos e os testes seguiram a NBR 
15308. A partir da determinação da CL50 de HPA para M. juniae, foi determinada a concentração 
de HPA na CL50 com auxílio de uma sonda fluorimétrica. Resultados e discussão: A CL50 do 
HPA para M. juniae é de aproximadamente 0,023 ppm. Realizando a contagem dos organismos-
teste na amostra a cada 24 horas, observou-se que a mortalidade de 50% dos organismos 
ocorreu próximo às 48 horas iniciais do teste, mantendo-se os outros 50% vivos até o final das 96 
horas, ou seja, do derramamento inicial, tem-se 48 horas para que as ações de mitigação possam 
ser executadas evitando maiores danos para a cadeia trófica e, consequentemente para o 
ecossistema. Porém, em um vazamento de óleo cru, outros componentes o compõem, partículas 
insolúveis em água que aderem ao corpo de organismos, entre outras substâncias do petróleo, 
podendo essas ser responsáveis por maiores danos ao meio ambiente como um todo. 
Conclusão: Pode-se observar a importância dos ensaios de toxicidade utilizando HPA como 
traçador de poluição por petróleo especialmente em acidentes ambientais devido ao tempo de 
resposta necessário para nesses eventos, sendo que este trabalho torna-se um ponto inicial para 
o desenvolvimento de tecnologia ambiental que vem ao encontro das necessidades do país, em 
função da crescente demanda do setor petrolífero.  
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Introdução: O ambiente aquático é o destino final de toda a poluição decorrente das atividades 
humanas e o lançamento de efluentes contendo metais pesados no meio ambiente representa um 
grande problema ambiental devido a sua alta toxicidade e potencial de bioacumulação nos 
diversos níveis tróficos1. O cobre é um elemento traço muito importante no equilíbrio dos 
ecossistemas aquáticos, mas pode se tornar tóxico, quando em concentrações elevadascausando 
efeitos negativos na comunidade.

 Mysidopisis juniae é um pequeno crustáceo marinho, típico de 
regiões costeiras, possuem grande importância ecológica pois apresentam papel fundamental na 
cadeia trófica, devido ser um dos itens alimentares de diversas espécies de peixes, muitas delas 
empregadas no consumo humano2. Objetivo: Determinar concentrações de sulfato de cobre que 
causam efeitos deletérios a 50% dos organismos (CL50) utilizando o bioindicador marinho 
Mysidopsis juniae. Materiais e Métodos: Os microcrustáceos marinhos Mysidopsis juniae 
utilizados nos testes de toxicidade aguda foram provenientes do cultivo do Laboratório de 
Toxicologia Ambiental da Universidade da Região de Joinville. O cultivo e a execução dos testes 
seguiram as recomendações da ABNT/NBR 153083. Reagente CuSO4.5H2O utilizado nos testes 
apresenta grau de pureza analítica de 98% de pureza, sendo da marca Lefan – Química fina 
LTDA. Foram realizados seis testes de toxicidade aguda com o CuSO4 após a determinação da 
CL50. Os resultados foram tabulados com o auxílio do programa MINITAB 16 da Mintab Inc., 
utilizou-se o teste de normalidade de Anderson-Darling.  Resultados e Discussão: A média da 
CL50(96h) entre os testes realizados é de 0,32 mg/L, com desvio padrão de 0,034, não havendo 
diferença significativa entre os testes (p=0,0504). Rodrigues et al4, encontram valores de CL50; (48 h) 

para o rotifero marinho B. rotundiformes, após exposição ao sulfato de cobre, de 0,15 mg/L em 
salinidade 15. Viana e Rocha5 realizaram testes com CuSO4 com a diatamácea de água doce A. 
granulata, que apresnetou CE50(96h) de 2,58 mg/L. Conclusão: O CuSO4 apresentou elevada 
toxicidade ao organismo estudado, demonstrando que a contaminação de ambientes marinhos 
por este metal pode causar efeitos agudos em organismos da base da cadeia trófica em 
concentrações muito baixas, podendo causar danos ao ecossistema. 
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REGISTRO DE ACIDENTES CAUSADOS POR Rhinocricus padbergi (DIPLOPODA, 
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Introdução: Diplópodos são artrópodes segmentados, geralmente de corpo alongado, cilíndrico e 
que apresentam dois pares de patas em cada segmento corporal, exceto nos primeiros quatro. 
São conhecidos como piolhos-de-cobra, embuás ou gongolôs sendo que inúmeras espécies 
ocorrem na América Central e do Sul e mais de 12.000 no mundo. A espécie com maior número 
de registros de acidentes no Brasil é Rhinocricus padbergi (Diplopoda, Spirobolida, Rhinocricidae). 
Sua secreção pode causar lesões hipercrômicas, que variam do amarelo claro ao marrom escuro, 
além de processo inflamatório caracterizado por eritema, vesículas, bolhas ou úlceras devido à 
presença de quinonas e outros agentes irritativos. O contato com a mucosa ocular pode causar 
úlcera da córnea e conjuntivite em humanos e animais. No CIT foram registrados entre janeiro de 
2010 e junho de 2013, vinte e seis acidentes causados por piolho-de-cobra, sendo cinco deles 
com o agente identificado por imagem e/ou acompanhado da lesão. 
Objetivo: Relatar cinco acidentes registrados no CIT-RS, onde houve a identificação da espécie e 
a confirmação do quadro clínico através de imagens.  
Materiais e Métodos: Foram selecionados os atendimentos, cujas imagens foram solicitadas pelo 
plantão do CIT e identificadas pelo Núcleo de Toxinas Naturais (NTOX) e Museu de Ciências 
Naturais – Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (MCN-FZB). Após confirmação do agente 
foi repassada a conduta médica adequada para cada paciente. 
Resultados e Discussão: Todos os acidentes ocorreram em zona urbana, sendo que quatro 
pacientes procuraram atendimento nas primeiras três horas e um após vinte quatro horas. O local 
de contato em três casos foi o pé. O quadro clínico predominante foi de hiperpigmentação seguido 
por dor em queimação. Em um caso registrou-se a presença de ponto hemorrágico e necrose, 
segundo informação recebida no primeiro atendimento. A hiperpigmentação pode prejudicar o 
diagnóstico, uma vez que induz a caracterização de um quadro mais grave (necrose) e de maior 
dificuldade de resolução do que de fato ocorre. 
Conclusão: Os acidentes com piolho-de-cobra em geral não representam agravos significativos, 
mas a interpretação inicial, sem uma anamnese adequada pode superestimar os sintomas e 
dificultar o diagnostico/prognóstico e o tratamento adequado. 
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Introdução: Acidentes causados por Latrodectus curacaviensis, Theridiidae, embora raros, já 
foram relatados em paises da América do Sul como Argentina, Chile e Uruguai e no Brasil nas 
regiões nordeste e sudeste. Possuem hábitos domiciliares e peridomiciliares. Medem 
aproximadamente 1 cm de corpo e 3 cm de envergadura, tendo o macho em média 3 mm de 
comprimento. As fêmeas, causadoras dos acidentes, apresentam abdômen globular negro com 
manchas vermelhas e no ventre desenho em forma de ampulheta.  

Objetivo: Relatar acidente ocorrido no município de Cidreira, cujo quadro clínico apresentado e 
descrição da aranha, realizada pelo paciente, foram indicativos de acidente com L. curacaviensis. 
Materiais e Métodos: Solicitada orientação de conduta, por médico do Pronto Socorro da cidade 
de Cidreira em 12.03.2013, para paciente masculino, 17 anos, picado no pé direito ao plantão de 
atendimento do CIT/RS. Devido a possibilidade de tratar-se de um acidente raro e sem 
precedente no Estado (RS), foi realizado contato com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde 
(CEVS) para o esclarecimento do caso no ambiente de ocorrência. Técnicos do CIT, CEVS, 18ª 
CRS e SMS Cidreira, juntamente com o paciente foram até o local do acidente.  Foram exibidas 
fotos de diversas espécies de aranhas, uma vez que a aranha agressora foi extraviada. Foi 
requisitado o prontuário do paciente para a confirmação do quadro clínico. 
Resultados e Discussão: 
Paciente descreveu o animal agressor citando coloração e tamanho compatíveis com viúva-negra 
e posteriormente indicou a L. curacaviensis em material impresso com várias imagens de aranhas. 
A sugestão de conduta foi passada ao médico considerando o quadro clínico apresentado. 
Paciente no momento da consulta apresentava quadro clínico de dor local, e intensa dor 
abdominal (semelhante ao quadro de abdômen agudo) e no dia seguinte continuava com muita 
dor em membro superior direito e membros inferiores, hipertermia, hipertensão arterial, sudorese 
intensa e agitação psicomotora, que não cedeu com opióides. Na literatura, além do quadro clínico 
semelhante ao apresentado pelo paciente também são citados comprometimento cardio-
respiratórios. De acordo com revisão bibliográfica, não há registro ocorrência de L. curacaviensis 
no Estado. 
Conclusão: Os acidentes por L. curacaviensis são raros e as complicações graves como edema 
pulmonar agudo e choque, relatados em literatura internacional, não tem sido observadas no 
Brasil. Com a possibilidade de ocorrência destes acidentes em nosso estado, é necessário 
constante atualização por parte das equipes de vigilância em saúde. 
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