
des de outras ligas acadêmicas 
no curso dos próximos números, 
com a divulgação deste espaço 
em nosso informativo durante o 
encontro de ligas acadêmicas de 
toxicologia que ocorrerá também 
durante o próximo CBTox. 
Aproveito para mais uma vez 
convidar a todos os sócios da 
SBTox a enviarem divulgação de 
eventos, material didático, ou 
sugestões de temas para aborda-
gem nos próximos números do 
INFOTOX. 
Espero todos em Goiânia durante 
o XX CBTox para fortalecermos 
colaborações, compartilhar novos 
conhecidos ou rever os antigos e 
com certeza como fruto de toda 
essa interação tornar, a Toxicolo-
gia brasileira cada vez mais 
sólida. 
  
Dra. Danielle Palma de Oliveira 
Presidente da SBTox 
Biênio 2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estamos às vésperas de mais um 
Congresso Brasileiro de Toxicolo-
gia, que este ano será realizado 
na cidade de Goiânia. Assim, em 
sua 20a edição, o principal even-
to da Sociedade Brasileira de 
Toxicologia chega ao centro-
oeste brasileiro. Esta edição tem 
como tem principal: “As estraté-
gias da Toxicologia do século XXI 
para um mundo mais seguro e 
sustentável”, desta forma, grande 
foco será dado aos métodos 
alternativos à experimentação 
animal para a avaliação da se-
gurança de compostos químicos 
com um minicurso oferecido em 
parceria com o Institute for in 
Vitro Sciences - IIVS (EUA), além 
de simpósios e palestras sobre o 
tema durante o evento.  O evento 
no entanto, focará também outras 
áreas importantes para a Toxico-
logia, como a Toxicologia  Clíni-
ca, a Analítica, Forense, Ecotoxi-
cologia, entre outras no intuito de 
abranger ao máximo  toda a 
potencialidade desta ciência 
para a promoção de um futuro 
mais seguro para as próximas 
gerações.  
Neste número do INFOTOX, apre-
sentamos também artigos que 
tratam da segurança de produtos 
lixiviáveis e do contexto das mi-
cotoxinas em produtos cosméti-
cos.  
Nesta edição, incluímos também o 
manifesto que essa diretoria da 
SBTox fez e divulgou em suas 
redes sociais e site institucional de 
apoio à portaria 143 da Superin-
tendência da Polícia Técnico-

científica do Estado de São Paulo. 
Nosso manifesto trata da dificul-
dade que a perícia estadual 
enfrenta com a falta de acesso a 
padrões analíticos que auxiliem 
na realização de exames perici-
ais de identificação de drogas 
apreendidas e toxicológicas. 
Destaco ainda o sucesso de mais 
uma edição da escola de Inverno 
em Toxicologia (EITox) da Facul-
dade de Ciências Farmacêuti-
cas—USP (SP) e da Escola de 
Inverno em Toxinologia da Facul-
dade de Ciências Farmacêuticas 
de Ribeirão Preto (USP-RP). Anun-
cio ainda que em breve estarão 
abertas as inscrições para a pró-
xima edição da Escola de Verão 
em Toxicologia (EVTox) da Facul-
dade de Ciências Farmacêuticas 
de Ribeirão Preto—USP (RP). 
Entre as oportunidades para 
cursos de pós graduação e em-
prego, nesta edição apresenta-
mos o curso de mestrado profissi-
onal da FEEVALE que está com 
inscrições abertas até dia 23 de 
outubro de 2017 e a abertura de 
processo seletivo para professor 
substituto em Toxicologia no de-
partamento de Química da Facul-
dade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto—USP 
(RP) que está com inscrições aber-
tas entre 04 e 18 de outubro. 
Como novidade da última edição, 
abrimos espaço para a apresen-
tação da Liga Acadêmica de 
Toxicologia da Universidade 
Nove de Julho—Uninove (SP). 
Assim, esperamos continuar apre-
sentando um pouco das ativida-
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    Com os avanços das técnicas analíticas e suas apli-
cações no contexto de medicamentos, substâncias in-
desejáveis de origens diversas e em concentrações 
cada vez menores são objetos de investigação no labo-
ratório e normas específicas, envolvendo tanto (i) de-
senvolvimento de métodos analíticos, quanto (ii) avalia-
ção de segurança e justificativas de limites.  
     
    Neste caso, para um conjunto de impurezas relacio-
nadas ao processo e reações de degradação, devem 
ser realizadas investigações conforme diretrizes especí-
ficas. 
 

       Orgânicas  
Resíduos de MP 
Produtos de reação 
Substâncias intermediárias 
Produtos de degradação 
Reagentes/Ligantes/catalizadores 

 

       Inorgânicas  
 Reagentes/Ligantes/catalizadores   
 Metais pesados e outros metais residuais  
 Sais inorgânicos  
 Outros materiais 

 
       Solventes residuais 

 Orgânicos e inorgânicos 

 
    Além das impurezas relacionadas ao processo de 
fabricação e reações intrínsecas do ingrediente farma-
cêutico ativo (sob o escopo das normas relacionadas 
aos estudos de estabilidade e degradação, incluindo a 
RDC 53/2015) , contaminantes  potencialmente prove-
nientes do armazenamento e dos   materiais de acondi-
cionamento primário e secundário são também uma 
preocupação, e neste caso, novas discussões no con-
texto de extraíveis e lixiviáveis têm sido foco de estudos 
pela indústria e órgãos reguladores.  
 
    Extraíveis são substâncias removidas de um material 
pela atuação de uma força exagerada, e por outro la-
do, lixiviáveis, são substâncias que migram de um ma-
terial de contato para produtos farmacêuticos quando 
guardados em condições de uso simuladas “normais”. 

 
    Assim como na degradação, em teoria, os lixiviáveis 
estariam dentro do universo de extraíveis, todavia, na 
prática tem sido observado que o fenômeno de migra-
ção pode conter lixiviáveis não encontrados nos testes 
de extraíveis. Por óbvio, além dos estudos analíticos, 
os resultados devem ser acompanhados de uma avalia-
ção toxicológica, uma vez que o objetivo é justamente 
avaliar a relevância dos extraíveis/lixiviáveis quanto à 
segurança do produto e no uso pelo paciente. 
 
    Neste caso, a relevância deve considerar aspectos 

analíticos (caracterização dos contaminantes relevantes 
e seus níveis) e aspectos toxicológicos (que envolvem 
probabilidade de contato, via de administração, toxicida-
de do contaminante, exposição, limites aceitáveis etc.). 
Limites mais flexíveis podem ser justificados para certos 
usos, enquanto que para determinados usos podem ser 
necessários limites mais restritivos (contaminante de 
toxicidade elevada, vias críticas, cenário posológico, 
etc.). 
 
    Substâncias potencialmente provenientes de frascos 
(de composições diversas, vidro, COC, COP, PP etc.) e 
tampas, êmbolos (no caso de seringas pré-carregadas), 
resíduos de pinos metálicos, resíduos de cola, silicone, 
capa de agulha, rótulos e outros (secundários) devem 
ser avaliadas, segundo critérios, e dependendo da pro-
babilidade de interação entre o componente da embala-
gem e formulação, a via de administração e a classe 
química do contaminante (solventes, metais, artefatos e 
outros), diferentes normas são consideradas na avalia-
ção. Assim temos: 
 

 Diretrizes gerais para controle de qualidade e garantia 
da segurança (normas gerais locais e internacionais 
demandam garantia da segurança e avaliação de 
contaminantes em produtos farmacêuticos); 

 - ICH Q8 

 Diretrizes para embalagens e materiais de acondicio-
namento (diretrizes internacionais) 

 - 21CFR 211.94 - Drug Product Containers and 
Closures 
 - FDA - Container/Closure Systems for Packa-
ging Human Drugs and Biologics 
 - Diretiva CE 2003/63/ 
 - Guideline on Plastic Immediate Packaging Ma-
terials 

 Normas específicas 
 - ICH M7: impurezas mutagênicas / genotóxicas 
 - Farmacopeia dos Estados Unidos <1663> 
 - ICH Q3C(R6)- Para solventes residuais (mas 
com critérios para definição de limites de exposição diá-
ria permitida) 
 - ICH Q3D - Impurezas metálicas 
 Entre outras. 
 
 
Carlos E. Matos dos Santos 
Farmacêutico, toxicólogo e mestre em 
Saúde Pública pela USP.  
Professor de Toxicologia no curso de 
pós-graduação em Ciências  Toxicoló-
gicas das Faculdades Oswaldo Cruz-
SP.  
 
 
 
 

Avaliação de segurança de extraíveis e lixiviáveis: 
aspectos analíticos alinhados aos aspectos 

toxicológicos  
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MANIFESTO SBTox 
A Sociedade Brasileira de Toxicologia (SBTox), apoiando a 

Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, publicou um 
manifesto a Portaria 143 de 10-07-2017.  
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Especificações de ingredientes cosméticos: como ficam as micotoxinas?  

um estudo realizado identificou a presença de micotoxi-
nas em produtos cosméticos em 68% das amostras, que 
continham entre 0,4 a 78,5 μg aflatoxina/kg, sendo que 
na maioria das amostras todos os quatro principais tipos 
de aflatoxinas (B1, B2, G1 e G2) estavam presentes 

18
. 

 
Embora exista a regulamentação para alimentos, não há 
regulamentação específica para ingredientes cosméticos 
de origem vegetal como extratos botânicos, óleos, man-
teigas e tortas/ farinhas ainda que existam sólidas evi-
dências da elevada possibilidade de existência de mico-
toxinas em produtos de origem vegetal, observando-se 
grandes diferenças regionais no tocante ao teor e quali-
dade das micotoxinas identificadas 

19
. 

 
O valor assumido como dose máxima diária tolerada 
(TDL) é utilizado no controle de alimentos 

4,5,6,12,20 
e, 

considerando a elevada incidência dessas micotoxinas e 
consequente elevada chance de exposição agregada do 
consumidor, além do fato de tratar-se efeitos crônicos 
como câncer e reprotoxicidade, sugerimos que o valor 
de TDL seja considerado como NOAEL para efeito de 
cálculo de margem de segurança, na avaliação de segu-
rança de produtos cosméticos, dessa forma, no máximo 
1% da ingestão diária seria devida à exposição aos pro-
dutos cosméticos o que ofereceria um risco aceitável de 
exposição do consumidor. 
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Micotoxinas são compostos tóxicos produzidos por fun-
gos (do grego, mykes = fungo) que foram descobertas 
apenas em 1960, após um surto de mortes de aves de 
criação (perus) no Reino Unido, atribuído à ração prepa-
rada com amendoins importados da África e Brasil.  
 
Hoje já há mais de 400 micotoxinas identificadas 

1
, ha-

vendo fungos produtores de diferentes micotoxinas, e 
micotoxinas comuns a diferentes fungos. Condições tro-
picais, tais como altas temperaturas, umidade, monções, 
chuvas fora de época durante a colheita e enchentes 
propiciam a proliferação de fungos e, consequentemen-
te, a produção de micotoxinas.

2,3 

 

Apenas cerca de 100 espécies de fungos pertencentes 
aos gêneros Aspergillus, Penicillium, Alternaria e Fusa-
rium são reconhecidos por produzir micotoxinas e, den-
tre as aproximadamente 400 micotoxinas conhecidas, as 
mais importantes são as aflatoxinas (AFs), zearalenona 
(ZON), deoxinevalenol (DON ou vomitoxin) 

4
, fumonisins 

(FUM), 
5
 ocratoxinas (OTs) 

6
 e tricotecenos (T-2 e HT-2) 

7
.  

 
A contaminação pode acontecer no campo, por fungos 
que atacam as plantas antes da colheita, e nas semen-
tes armazenadas, pelos fungos de armazenamento.

3,8
  

 
A ameaça de contaminação de produtos de origem ve-
getal por micotoxinas levando à intoxicação humana e 
animal é real e de grande preocupação 

9
, sabendo-se 

que na América Latina há uma elevada exposição crôni-
ca da população, sendo esta reconhecida  como a sexta 
entre as dez maiores ameaças à saúde pública 

10 

 

As aflatoxinas são consideradas as micotoxinas mais 
perigosas, apresentando diversos efeitos tóxicos princi-
palmente o potencial carcinogênico. Porém, também se 
observou que a baixas concentrações e exposição crôni-
ca, essas toxinas atuam como agentes imunossupresso-
res aumentando a susceptibilidade a outras doenças

11,12 

 

Quando as condições ambientais favorecem o cresci-
mento, várias espécies de fungos podem crescer juntas 
e a exposição múltipla pode levar à sinergia entre as 
toxicidades individuais, sendo a reação a essas misturas 
assiociada à “síndrome da poeira orgânica”.

13 

 

Com efeitos teratogênicos e genotóxicos diversos (que 
podem vir a ser crônicos), quando consumidas em doses 
extremamente baixas (ppm ou mesmo ppb), podem tam-
bém ser hepatotóxicas e nefrotóxicas, ou ainda, carcino-
gênicas. Aplicadas topicamente, são de uma maneira 
geral irritantes, podendo causar necrose do tecido cutâ-
neo após uma única exposição, ainda que diluídas. Sen-
do absorvidas

13
, passam a atuar também sistemicamen-

te. 
14,15 

 

Embora nas avaliações do CIR existam referências à 
presença dessas toxinas em matérias-primas cosméti-
cas 

16 
e exista uma colocação da OMS sobre a importân-

cia da avaliação da exposição dérmica às micotoxinas, 
17
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Dra. Maria Inês Harris 
  
Química (UNICAMP, Brasil) com Doutorado em Síntese 
Orgânica (UNICAMP, Brasil) e Pós-Doutorado em Toxi-
cologia Celular e Molecular de Radicais Livres 
(UNICAMP) e em Lesões de Ácidos Nucleicos (CNRS, 
França). Certificada no curso "Avaliação da Segurança 
dos Cosméticos na UE" pela Universidade de Bruxelas, 
Bélgica. 
Professora do Curso de Especialização em Cosmetolo-
gia das Faculdades Oswaldo Cruz (Brasil) desde 1999. 
Entre outras atividades no Brasil, foi gerente técnico de 
Pesquisa Clínica em Allergisa Pesquisa Dermatocosmé-
tica, Especialista HPLC na Alcon Laboratorios, Gerente 
de Segurança de produtos da Natura, e Coordenador de 
Pesquisa na Universidade Bandeirantes (UNIBAN).  

 
O FUTURO DA SBTOX EM SUAS MÃOS 

 
 
No dia 10 de outubro, terça-feira, às 17h30min, irá ocor-
rer no campus II da Universidade Federal de Goiás 
(UFG), dentro da programação do XX Congresso      
Brasileiro de Toxicologia (XX CBTox), a Assembleia 
Geral da Sociedade Brasileira de Toxicologia (SBTox). 
Durante o evento, temas importantes serão debatidos, 
apresentados, e teremos a votação para a eleição da 
chapa que irá assumir a Diretoria da SBTox pelo       
próximo biênio (2018-2019). Você interessado e,      
principalmente, membro efetivo da SBTox, o futuro de 
nossa sociedade está em suas mãos, não deixe de   
participar e votar! 

ASSEMBLÉIA GERAL DA SBTox 
ocorrerá durante o próximo CBTox 
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A Sociedade Brasileira de Toxicologia (SBTox) promoverá, juntamente com a Comissão Organizadora local, o 
XX Congresso Brasileiro de Toxicologia (XX CBTox), de 8 a 11 de outubro de 2017, no Centro de Eventos da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia-GO. 
 
Para esse evento já estão confirmados diversos palestrantes, entre eles, o Dr. Thomas Hartung da Johns 
Hopkins University (Baltimore, EUA), que fará a palestra de abertura sobre o tema do evento “As estratégias 
da Toxicologia do século XXI para um mundo mais seguro e sustentável”.  
 
Como atividades do pré-congresso estão confirmados os seguintes minicursos: 
 

Nanotoxicologia: Dr. Bengt Fadeel (Karolinska Institutet, Suécia) e José Mauro Granjeiro 
(INMETRO, Rio de Janeiro). 

Toxicologia Clínica de Urgência: Sergio Emmanuele Graff (TOXICLIN, São Paulo) e Carlos Augusto 
Mello da Silva (TOXIKONSULT, Porto Alegre). 

Publicação de artigo científico em revistas na área da Toxicologia: Dra. Wilma de Grava Kempinas 
(UNESP, Botucatu), Dr. Thomas Knudsen (EPA, EUA); Dr. Daniel Cyr (INRS, Canada). 

Toxicologia Forense: aspectos analíticos em GC-MS e LC-MS-MS: Dr. José Luiz da Costa 
(UNICAMP, Campinas). 

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

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

 
 

Melhores Resumos serão convidados para submissão do artigo completo na revista       
Chemico-Biological Interactions 

 

 

http://www.cbtox2017.com.br/


Evento: XX Congresso Brasi-
leiro de Toxicologia (CBTox) 
Local: Goiania - GO 
Data: 08 a 11 de outubro de 
2017 
Informações: 
http://www.cbtox2017.com.br/ 
 
 
Evento: XIX Congresso Farma-
cêutico de São Paulo 
Data:  06 a 08 de outubro de 
2017 
Local: Centro de Convenções 
Frei Caneca 
Informações:  
http://portal.crfsp.org.br/
congresso2017/ 
 
 

 
 
Evento: ICT XV Meeting 2019 
Local: Hawaii Convention Cen-
ter in Honolulu - Hawaii, USA 
Data: 15 a 18 de julho de 2019 
Informações: 
http://toxicology.org/events/ict/
index.asp 
 
 
Para mais eventos acesse: 
www.sbtox.org 

 
 
 

Próximos Eventos (2017) 

Está aberto edital para Professor substituto no departamento 
de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e LEtras de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - USP / Campus 
Ribeirão Preto. 
 
Trata-se do edital do processo seletivo de contratação de pro-
fessor substituto para as disciplinas de Toxicologia (a ser minis-
trada no 1o semestre de 2018) e Química Clinica e Topicos 
especiais em toxicologia Forense (a ser ministrada no 2o semes-
tre de 2018). 
Período de inscrição de 04/10/2017 a 18/10/2017. 
Inscrição totalmente feita on line. 
Podem se inscrever tanto doutores, quanto mestres ou apenas 
graduados. 
Também para facilitar e permitir a participação de alunos de 
pós graduação ou pós-docs bolsistas, ficará a critério do candi-
dato a escolha, por contrato de 8 ou 12 horas, visto que os bol-
sistas só podem pedir permissão para exercer atividades didá-
ticas de até 8 horas semanais. 
O contrato se dará por 6 meses , prorrogáveis por mais 6 me-
ses. 
Para o edital completo acessem: 
h t t p s : / / w w w . i m p r e n s a o f i c i a l . c o m . b r / D O /
BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=/2017/executivo%
2 5 2 0 s e c a o % 2 5 2 0 i / o u t u b r o / 0 3 /
pag_0256_52DDM6SDSKBAQeBQKK7AC7TK1T2.pdf&pagina
= 2 5 6 & d a t a = 0 3 / 1 0 / 2 0 1 7 & c a d e r n o = E x e c u t i v o %
20I&paginaordenacao=100256 
 
 

 

Para mais informações acessem: http://www.feevale.br/pos-

graduacao/mestrado/mestrado--academico-em-toxicologia-

e-analises-toxicologicas 
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Inscrições abertas para mestrado 
acadêmico na FEEVALE 

EDITAL PROFESSOR SUBSTITUTO - 
TOXICOLOGIA (USP - Rib. Preto)  
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A partir de agora, associado SBTox 
terá ainda mais vantagens com as 
empresas parceiras da Sociedade 

Brasileira de Toxicologia.  

Confira abaixo nossa lista de 

empresas e suas vantagens: 

Associação Brasileira de 
Biomedicina (ABBM) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
A  A s s o c i a ç ão  B r a s i l e i r a  d e 
Biomedicina (ABBM), nasceu do 
trabalho de colegas Biomédicos e, 
hoje, luta para se tornar referência 
na representação dos Biomédicos 
do Brasil. Com sede provisória em 
São Paulo (CRBM1) e também em 
B r a s í l i a  ( C F B M ) ,  o n d e  s ã o 
r e a l i z a d a s  a t i v i d a d e s 
administrativas, culturais científicas 
e de congraçamento profissional, a 
ABBM possui todas as condições 
para o desenvolvimento de suas 
atividades.  
Associados SBTox terão descontos 
especiais nos eventos e congressos 
o rgan izados  pe la  As soc iação 
Brasileira de Biomedicina (ABBM). 
Os descontos serão estipulados de 
acordo com cada evento e, ao 
entrar em contato com a ABBM, o 
a s s o c iado  SB Tox  dev e rá  s e 

ap re s e n t a r  p a ra  r e c ebe r  o 
benefício. 
 
Acesse o site:  
www.abbm.or.br 

_______________________ 
 

United Idiomas 

Fundada em 2008, a United 
Idiomas é referência de ensino do 
idioma inglês para adultos. Com 
mais de 28 franquias espalhadas 
pelo Brasil, infraestrutura completa 
e metodologia de ensino exclusiva, 
a United é escola para quem tem 
pressa, mas não tem tempo a 
perder. 
Associados SBTox terão descontos 
espec ia is ,  equ iva lentes  a da 
tabela vigente, nomeada como 
tabela F 2016, com os valores 
abaixo: 
 
Alunos regulares: 
Matrícula de R$ 754,00 + 18 
mensalidades de R$ 754,00 
 
Alunos da parceria: 
Matrícula de R$ 389,00 + 18 
mensalidades de R$ 468,00, porém, 
com desconto de R$ 200,00 para os 
pagamentos realizados até cinco dias 

antes do vencimento da fatura. 
 
Material didático: 
À vista R$ 1396,00 ou em 12 x de R$ 
128,00 (cheque ou cartão  
 
Visete o site: 
www.unitedidiomas.com 

_________________________ 
 

Thermas Water Park 
 
 
 

 
 
 
 
 

Considerado um dos mais modernos e 
completos empreendimentos de lazer e 
diversão do estado de São Paulo, o 
Thermas Water Park, localizado na 
Estância Turística de São Pedro, foi 
idealizado há mais de 35 anos pelo 
Grupo J. Andrade para oferecer 
diversas atividades aos seus milhares 
de sócios e visitantes durante todas as 
estações do ano.  
Com uma filosofia totalmente voltada 
ao entretenimento e lazer, o Thermas 
Water Park teve seu local escolhido 
devido às belezas naturais da região e 
também por conta das águas medicinais 
da Estância.  
 
Associados SBTox: 
10% de desconto na aquisição de 
ingressos Day Use e/ou passaporte. 

Escola de Inverno em Toxicologia (EITox) da FCF/USP – SP foi um sucesso!  

FACILIDADES PARA O ASSOCIADO SBTox: CONTRATOS DE CONVÊNIO 

 

No último mês de julho, na Faculdade de Ciências Farma-
cêuticas da Universidade de São Paulo - SP,  

os estudantes de mestrado e doutorado do Programa de Pós
-Graduação em Toxicologia e Análises Toxicológicas do 

Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas,    
realizaram a sexta edição da Escola de Inverno em          

Toxicologia (EITox). O evento, que mais uma vez foi um 
sucesso,  contou com a participação de estudantes e       

profissionais de todo o Brasil, e foi realizado no período  
de 17 a 21 de julho de 2017.  

Em breve, as inscrições para o evento de 2018 estarão 
abertas. Não fique fora dessa! 

 

Mais informações em http://escolatoxicologia.com/. 
 

http://escolatoxicologia.com/


SBTOx e mantenha-se infor-
mado sobre diversos assuntos 
relacionados à Toxicologia, 
ofertas de emprego, eventos 
importantes da área, cursos, 
oportunidades, etc.     
    

 Ciência 

*Tenha acesso as edições da 
Revista Brasileira de Toxico-
logia digitlizadas  (todo o 
acervo estará disponível até 
dez de 2015) e mantenha-se 
informado das recentes pes-
quisas de colegas na área 
de Toxicologia recebendo 
eletronicamente as novas 
edições da Applied Research 
in Toxicology. 

 Anuidade 

*O valor da anuidade para 
profissionais (sócio efetivo) é 
de R$ 200,00 e para estu-

dantes é de R$ 90,00 (os 
estudantes deverão encami-
nhar cópia da declaração de 
estudante via fax (11) 3031-
1857 ou por e-mail secreta-
ria@sbtox.org.br.    
 
    

 Participação 

*Seja parte de um grupo 
influente de especialistas e 
auxilie no crescimento da 
Toxicologia como ciência 
indispensável para a melho-
ria da qualidade de vida 
das pessoas.    

Anuidade e Vantagens de ser sócio 
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 Descontos 

*Ganhe descontos em even-
tos científicos patrocinados 
pela Sociedade Brasileira de 
Toxicologia. *Descontos em 
cursos de especialização em 
Toxicologia pelas: Faculda-
des Oswaldo Cruz (São Pau-
lo), Universidade FEEVALE 
(Novo Hamburgo - RS), 
FHO/UNIARARAS (Araras - 
SP) 
 

 Opinião - ouça e seja 

ouvido 
*Participe ativamente dos 
fóruns de discussão e comuni-
cações do grupo e deixe sua 
importante opinião nos diver-
sos assuntos de interesse da 

Toxicologia e da Sociedade. 

 Informação 

*Receba o Informativo 

SIGA-NOS NO FACEBOOK 
 

https://www.facebook.com/SBTOX 

Ajude-nos a fazer este informativo. 
 

Envie notícias, eventos, vagas de 
estágio e empregos, etc. para o  

e-mail:  
 

secretaria@sbtox.org 
 

colocando como assunto:  
Informações para o INFOTOX 

Totalmente reformulado, o site da Sociedade 

Brasileira de Toxicologia (SBTox), traz inúmeras 

facilidades ao associado. Nele, além de notícias 

atualizadas, você encontrará informações sobre 

os principais e mais conceituados cursos de pós-

graduação, lato sensu e stricto sensu, do país, 

eventos nacionais e internacionais, parcerias, 

convênios, assistência toxicológica, entre outros. 

 

Acessse agora: 

www.sbtox.org 

VOCÊ CONHECE O NOVO SITE DA SBTox? 



Sócios institucionais:  

 

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

INFOTOX - ANO 3, 

Av. Prof. Lineu Prestes, 580 Bloco 13b  

Cidade Universitária - SP 

CEP.: 05508-000 

 

 

Tel: (+5511) 3031-1857 

E-mail: secretaria@sbtox.org 

Contate a SBTox: 
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 A SBTox é filiada à:  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


