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HISTÓRICO

 Pré-história – plantas venenosas e seguras

 Venenos – caça, guerras e assassinatos

 “Ebers Papyrus” (1.500 a.C.) – registro de 

cerca de 800 princípios ativos. Informações sobre 

venenos conhecidos como: cicuta, opium e metais 

(Pb, Cu etc)

 Hipócrates (400 a.C.) - introduziu 

princípios toxicologia clínica, descrevendo 

conceitos elementares da 

biodisponibilidade e overdose.



O uso de venenos como um método de execução foi 

claramente exemplificada por Sócrates (470-399 aC), 

cuja morte por envenenamento por cicuta parece ter sido 

o resultado de um cálculo de dose-resposta correta.

 O uso de intoxicações continuava parte importante da vida durante a Idade 

Média. Durante este período, o uso de venenos era uma maneira comum de 

eliminar candidatos políticos, cônjuges e competidores. Ex: Toffana (séc XVII), os 

Bórgias (séc XV e XVI) e os Medicis (XV e XVII) .



 Paracelsus (1493-1541) 

Suas teorias levam à postulação de vários conceitos que lembram o que 

hoje é chamado de toxicologia

Descreve o princípio de que a dose faz o veneno. Toxidade relacionada a 

dose.

“Todas as substâncias são venenosas, 
a dose correta diferencia o veneno do 

remédio”



 Grandes marcos

 Rev Industrial (XVIII e XIX) 

 Séc XX
• Grandes Guerras 
• síntese de novos compostos “mágicos”: 

DDT (Primavera silenciosa – Rachel Carson 1962).



• danos e acidentes – talidomida (1960’s) 

• 1960’s avaliação de risco

• sofisticação dos métodos de detecção

• Love canal (1970’s) usado como aterro de 

21.000  ton de rejeitos tóxicos pela Hooker 

Chemical (atual Occidental Petroleum 

Corporation).

Erin Brockovich

• Pacific Gas & Oil (PG&O) – Cr VI em água subterânea
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T O X I C O L O G I A 

INTERDISCIPLINAR

Estudo de efeitos adversos de químicos em organismos vivos





Deve-se considerar: 

 Propriedades físico-químicas da substância, impurezas e contaminantes

 Magnitude
 Duração da exposição
 Frequência

Vias de introdução

Organismo: espécie, linhagem, fatores genéticos, fatores imunológicos, 
estado nutricional, dieta;  sexo, estado hormonal, idade, peso corpóreo;
estado emocional, estado patológico (toxicocinética e toxicodinâmica)



EXPOSIÇÃO    – TOXICOCINÉTICA    – TOXICODINÂMICA    - CLÍNICA

via/rota absorção interação sintomas

freqüência distribuição alterações

duração armazenemento

dose biotransformação
(destoxificação/bioativação)

concentração
eliminação

prop físico-química

suscetibilidade individual

Disponibilidade





Song et al (2015)

https://pt.depositphotos.com/4

6241971/stock-illustration-

cartoon-caveman.html

cyanotoxins

cianotoxinas



Chen et al 2016



Vias de introdução:
Oral

 água

 Alimento

(bioacumulação)  

 Atividades

Recreacionais

 Atividades

Recreacionais

 Atividades

Profissionais

Intravenosa  Diálise Renal 

 Parenteral 

Inalação





O Globo 13/08/2001

https://www.mrsaltwatertank.com/quarantine





NEUROTOXINAS HEPATOTOXINAS

Anatoxina-a

Anatoxina-a(s)

 Saxitoxinas

 Cilindrospermopsina

 Microcistinas

 Nodularina

CITOTOTOXINAS



Carmichael, 1994
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Carbamatos
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OH H OSO3
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Wiese et al 2010



Valerio et al (2010)



1. Alcalóide citotóxico (Fígado, rins, timo, coração e células correlatas)

2. Inibidor de síntese protéica (Terao et al, 1994; Froscio et al., 2003)

3. Mutagênico e potencialmente carcinogênico (Humpage et al., 2000; Shen et al., 

2002)

4. Possível atividade neurotóxica (Kiss et al., 2002)

5. Disruptor endócrino (Young et al., 2008)



Valerio et al (2010)



São consideradas carcinogênicas pelo mecanismo de ação e 
por dados, tanto de estudos em animais como por dados 
epidemiológicos 

http://figshare.com/articles/_Microcystin_congeners_described_in_the_literature/880756





Carmichael, 1994



Valerio et al (2010)



500PlantaChondrodendron tomentosumCurare

200plantaStrychnos mux-vomicaEstricnina

200cianobactériaAnabaena flos-aquaeAnatoxina-a

50-1200cianobactériaMicrocystis aeruginosaMicrocistina

50cianobactériaNodularia spumigenaNodularina

20cianobactériaAnabaena flos-aquaeAnatoxina-a(s)

20cobraNaja najaToxina de cobra

Cylindrospermopsis raciborskii

10cianobactériaAphanizomenon flos-aquaeSaxitoxina

0,3bactériaCorynebacterium diphytheriaeToxina da difteria

0,001bactériaClostridium tetaniToxina tetânica

0,00003bactériaClostridium botulinumBotulina

DL50 (g Kg-1)ORGANISMOESPÉCIETOXINA

Maitotoxina (MTX)                   Gambierdiscus Dinoflagelado       0,05  (Murata et al 1993)









Itaparica – Bahia: 1988

• Enchimento da represa de Itaparica

• Floração de Anabaena e Microcystis

• Ocorrência de 2000 casos de gastroenterite ao longo 
de 42 dias

• 88 mortes – maioria crianças

Teixeira et al, 1993





117 de 136 pacientes (86%) dialisados passaram a 
apresentar os seguintes : 

 Dor de cabeça, distúrbios visuais, náusea e  
vômito. 

 Hepatomegalia

60 mortes ocorridas até outubro – 1996 puderam 
ser atribuídas a uma mesma síndrome





Carmichael et al (2001)



Azevedo et al. (2002)
Azevedo et al (2002)
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