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Disciplina: Química Toxicológica Código: CQ018 
(Cód. grade antiga / nova -- 
se tiver )  

 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: ER 
CH Total: 30h 
CH semanal:2h   
30horas/13 semanas 

Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Introdução à Toxicologia. Ação orgânica. Limites de tolerância. Etiologia das intoxicações. 
Mecanismos de intoxicação. Mecanismos de detoxificação. Noções de metabolismo. Principais 
agentes tóxicos. Colheita e acondicionamento de material. Principais métodos de análises. 
Agentes gasosos. Agentes voláteis. Agentes minerais. Agentes orgânicos físicos. Agentes 
solúveis. Pesticidas. Outros agentes tóxicos de importância. Laboratório de toxicologia - 
montagem. 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática)  

 
Introdução à toxicologia – histórico, definições, conceitos, evolução, atualidade. 
Intoxicação como fenômeno biológico – fatores relacionados com o agente tóxico, fatores 
relacionados com o organismo: toxicocinética, toxicodinâmica, avaliação toxicológica: toxicidade 
aguda, toxicidade crônica, efeitos neurotóxicos, efeitos carcinogênicos, limites de controle, 
monitoração toxicológica, radicais livres e antioxidantes – mecanismos e reatividade associados 
a efeitos no organismo. 
Toxicologia ambiental – periculosidade ambiental, efluentes e rejeitos laboratoriais, normas e 
limites legais. 
Toxicologia ocupacional – elementos básicos na avaliação de riscos ocupacionais, 
diagnósticos e mapas de risco. 
Toxicologia social e de medicamentos – metabolismo de drogas e a substâncias químicas de 
uso domiciliar, aspectos de segurança relacionados com produtos químicos de uso vulgar. 
Toxicologia de alimentos – Alimentos tóxicos e toxinas bacterianas e fúngicas em alimentos. 
Agentes tóxicos – gases, produtos voláteis, metais, solventes, outros produtos de maior risco 
e/ou importância. 
Práticas de segurança – saúde ocupacional, riscos de incêndio, riscos envolvendo radiação, 
riscos relacionados com eletricidade, normas e classificações de risco, de natureza química, de 
natureza física, estocagem de produtos químicos, incompatibilidade e controle de risco de 
produtos químicos, descarte de substâncias químicas. 
Gerenciamento da segurança – histórico, conceitos, evolução, planos de higiene química, 
protocolos de boas práticas laboratoriais, elementos básicos no gerenciamento de segurança de 
laboratórios. 
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Tópicos especiais de determinação de agentes tóxicos – métodos analíticos, análise de 
resultados, qualidade no controle analítico toxicológico. 

OBJETIVO GERAL 
 
 Compreender as bases químicas e biológicas associadas à intoxicação e da toxicologia analítica. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

1) Reconhecer, analisar os principais elementos na caracterização toxicológica 
2) Definir, reconhecer e analisar as consequências da definição de características 

toxicológicas e estados patológicos em ambientes de trabalho. 
3) Reconhecer e definir os usos dos principais índices de exposição a agentes químicos, 

físicos, ambientes e ocupacionais.  
4) Estabelecer paralelos e associações entre as características químicas e físicas de agentes 

tóxicos e efeitos no organismo e ambiente.  
5) Descrever as bases do protocolo de boas práticas laboratoriais e analisar os elementos 

básicos para a sua implementação.  
6) Descrever, reconhecer e analisar os aspectos básicos de segurança na manipulação, 

estocagem, transporte e descarte de produtos químicos.  
7) Descrever, reconhecer e analisar os principais elementos de um plano de higiene química.  
8) Descrever, reconhecer, analisar os elementos e aspectos principais relacionados a 

segurança no ensino experimental em nível secundário. 
 

 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Serão realizadas aulas expositivas e dialógicas, com resolução de lista de exercícios associados a estudos 
dirigidos sobre intoxicações.  As atividades ocorrerão de forma síncrona e as aulas serão gravadas e 
disponibilizadas por um período de 20 dias para acesso assíncrono.  
 
Quanto ao sistema de comunicação será utilizado o AVA. 
 
Todas as atividades serão terão o próprio professor como tutor.  
 
Serão oferecidos os apontamentos de sala de aula, na forma de documento em pdf, para acompanhamento 
dos acadêmicos.  
 
Demanda-se, para o acompanhamento da disciplina, um computador, “tablet” ou “smarphone” com acesso 
à internet. 
 
As atividades didáticas terão duração de 2h.  
 
Os controles de frequência serão realizados através de chamadas nas atividades de forma síncrona ou 
através de estudos dirigidos em atividades assíncronas, entregues em datas definidas em calendário.  
 
Todos os trabalhos de estudos dirigidos e provas serão entregues através da plataforma AVA.  
 
Serão disponibilizadas para a disciplina 20 vagas, distribuídas em 13 semanas, sem as provas finais, com 
duas horas de duração por semana, totalizando 26h/aula. Adicionalmente, dois estudos dirigidos 
computarão 2h/aula cada, totalizando mais 4h/aula, fechando assim 30h/aula.  Tem-se uma semana 
adicional para realização da prova final.  
 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Serão entregues duas listas de exercícios, representando 20% da nota total para os estudos dirigidos 
(ED), denominadas de ED1 e ED2. Adicionalmente, será realizada uma prova (P) representando 60% da 
nota da disciplina. A média final (MF) será calculada como: 
 
MF = (ED1 x 20 + ED2 x 20 + P x 60)/100 
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Para ser aprovado quanto a frequência deve-se cursar, minimamente, 75% da disciplina. O registro de 
presença será realizado em atividades síncronas e, para os estudantes ausentes, a justificativa da 
ausência pode ser realizada através de envio de resumo da aula apresentada, 24h após a aula síncrona. 
Nos estudos dirigidos, a frequência será computada pela entrega da atividade.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

� OGA, S.; CAMARGO, M.M.A.; BATISTUZZO, J.A.O. Fundamentos de toxicologia, 3a ed., Editora 
Atheneu, 2008. 

� LARINI, L. Toxicologia. 3a ed., Editora Manole, 1997. 
� MOREAU, R.L.M.; SIQUEIRA, M.E.P.B. Toxicologia Analítica. 1a ed., Editora Guanabara Koogan, 

2008 
.  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 
• GOSSEL, T.A.; BRICKER, J.D. Principles of clinical toxicology. 2 n d ed. New York: Raven Press, 

1990. 413p.  
• HATHCOCK, J.N. (Ed.). Nutritional toxicology. New York: Academic Press, 1982/87. 2v. 4. OGA, 

S. (Ed.). Fundamentos de toxicologia. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2003. 474p.  
• KENT, C. Basics of toxicology. New York: John Wiley, 1998. 402p.  
• DAVIES, D.M.R.E.; FERNER, R.E.; GLANVILLE, H. Davies’s textbook of adverse drug reactions. 

5 th ed. New York: Chapman & Hall Medical, 1998. 971p.  
• AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS. Documentation 

of the TLVsâ and BEIsâ with other worldwide occupational exposure values. Cincinnati, OH, 
2006. 1 CD-ROM.  

• KLASSEN, C.D. (Ed.) Fundament KLASSEN, C.D. (Ed.) Fundamentos de Toxicologia de Casarett 
e Doull. 2 ed. Porto Alegre: Mc Graw Hill, 2012. 460 p. 
 

 
 

 
Professor da Disciplina: _Rilton Alves de Freitas_________________________________________ 
 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): __(41) 987111955__ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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CRONOGRAMA DETALHADO 
 
Disciplina	Química	Toxicológica	
CQ018	Prof.	Rilton	Alves	de	Freitas	
Aulas	terças-feiras	das	15:30-17:30h	
13	encontros	síncronos	
		2	atividades	assíncronas	

	

Data	
2021	

Conteúdo	 Atividades	

21/09	 Introdução,	Toxicocinética/Toxicodinâmica	 Aula	síncrona	
28/09	 Toxicocinética/Toxicodinâmica	 Aula	síncrona	
05/10	 Avaliação	Toxicológica	 Aula	síncrona	
12/10	 Toxicologia	Social		 Aula	assíncrona	e	entrega,	pelo	docente,	

de	um	estudo	dirigido	assíncrono	para	
elaboração	e	resposta	assíncrona.		

19/10	 Toxicologia	Social	 Aula	síncrona	
26/10	 Doping		 Aula	síncrona	
02/11	 Toxicologia	de	Medicamentos	 Aula	assíncrona	
09/11	 Toxicologia	de	Medicamentos	 Aula	síncrona	e	entrega	do	estudo	

dirigido	assíncrono.	
16/11	 Toxicologia	de	Alimentos	 Aula	síncrona	e	entrega,	pelo	docente,	de	

um	estudo	dirigido	assíncrono	para	
elaboração	e	resposta	assíncrona.	

23/11	 Toxicologia	Ambiental	 Aula	síncrona	
30/11	 Toxicologia	Ocupacional	 Aula	síncrona		
07/12	 Toxicologia	Ocupacional	 Aula	síncrona	e	entrega	do	estudo	

dirigido	assíncrono.	
14/12	 Prova		 Prova	representando	60%	da	nota	

semestral.	
21/12	 Prova	Final	 Realização	de	prova	final	

 
 


