
NORMAS PARA SUBMISSÃO/ENVIO DE RESUMOS

Os participantes que desejarem apresentar trabalhos científicos no XVI Jornada
de Toxicologia deverão submeter os resumos via website:
http://www.inscricoes.fmb.unesp.br/index.asp?configurar=true&codEvento=8304.

Os resumos serão recebidos no período de 30/04/2017a 23/06/2017,
impreterivelmente. Cada participante poderá enviar apenas um resumo científico
como apresentador.

O envio do resumo representa um compromisso definido do autor-
apresentador em comparecer e apresentar o trabalho, se aceito, durante o evento. Na
impossibilidade do comparecimento, o trabalho não concorrerá a prêmios.

Todos aqueles que apresentarem trabalho científico na XVI Jornada de
Toxicologia receberão certificado contendo: título do trabalho e nome de todos os
autores do grupo, de acordo com a ordem de cadastro no sistema de
submissão/envio de resumos. O certificado de apresentação de painel só será emitido
para trabalhos apresentados à Comissão Científica do evento. A fixação do painel
e/ou apenas a presença de qualquer um dos autores não garante a certificação.

Serão aceitos apenas trabalhos originais com apresentação de resultados,
relatos de casos devidamente concluídos, não publicados, e de interesse para a área
da Toxicologia. Trabalhos resultantes de revisões bibliográficas, descrições de
projetos e dados já publicados não serão aceitos. A indicação de que os resultados
serão discutidos durante a apresentação do painel também não será aceita.
Dados de um mesmo grupo de pesquisa cujos resultados sejam relacionados
devem ser apresentados de forma conjunta em um único resumo, a fim de gerar
resumos/trabalhos mais consistentes. Também não serão aceitos resumos
subdivididos em tópicos.

Os resumos enviados para a XVI Jornada de Toxicologia serão
classificados, pelo próprio autor, em uma das seguintes áreas:

01 - Toxicologia Geral
02 - Toxicologia Analítica
03 - Ecotoxicologia
04 - Análises Toxicológicas
05 - Toxicologia da Reprodução

06 - Toxicologia Patológica
07 - Toxicologia Genética
08 - Imunotoxicologia
09 - Toxicologia Social
10 - Toxicologia Forense
11 - Toxinologia
12 - Toxicologia Veterinária



FORMATAÇÃO DOS
RESUMOS

Os resumos devem ser escritos em língua portuguesa e em
formato de texto corrido contendo: introdução, objetivos, materiais
e métodos, resultados e conclusão, sem subdivisão do texto em tópicos
(conforme exemplo/modelo).

Todo o resumo deve ser formatado como: fonte Times New
Roman, tamanho 11, alinhamento justificado.

O título deve estar em negrito, com o máximo de 300
caracteres sem contar espaços; espaçamento simples.

Entre o título e o corpo do resumo, deverão constar os nomes dos
autores, em letras maiúsculas, seguidos das instituições de
origem. O vínculo de cada autor para com sua instituição deve ser
indicado.

O nome do apresentador do trabalho deverá ser sublinhado
no resumo e no painel, como mostrado no Modelo. Para garantir que
os nomes dos autores sejam citados de maneira uniforme, os nomes dos
autores devem ser padronizados em todos os resumos, como por
exemplo: Fontanela, G.P., para o nome Gustavo Pedrito Fontanella.

O corpo do resumo deve ser formatado como: fonte Times New
Roman, tamanho

11 em texto normal; espaçamento simples; alinhamento justificado;
máximo de 2200 caracteres (sem contar espaços).

O apoio financeiro e a categoria (Iniciação Científica, Pós-
graduação ou Profissional) deve ser mencionado na última linha do
resumo e não devem ser incluídos agradecimentos nesse item.



EXEMPLO/MODELO DE
RESUMO

DIMINUIÇÃO DA COORDENAÇÃO MOTORA PELO INSETICIDA PIRETRÓIDE
PERMETRINA: ESTARIA O CÁLCIO ENVOLVIDO NESTE EFEITO?
Ferreira, F.C.1; Dias-Junior, C.A.2; Godinho, A.F.1
1Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX), 2Departamento de Farmacologia,
Instituto de Biociências de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (UNESP), São
Paulo, Brasil.
Recentemente foi evidenciado que alguns inseticidas piretróides provocam
diminuição da coordenação motora em animais experimentais. Junto com isso
surgiu a hipótese de que os canais de cálcio voltagem-dependente podem
também ser alvos importantes para estes compostos piretróides, porém esta
hipótese necessita de comprovações experimentais in vitro e principalmente in
vivo. O objetivo deste estudo foi estudar a coordenação motora de ratos
expostos a permetrina (PM), PM + sobrecarga de cálcio dietético ou amlodipina
(AML), para avaliar a importância da oferta de cálcio ou o seu influxo, no
processo de toxicidade por esta piretróide. Ratos Wistar machos, 50 dias de
idade, receberam durante 30 dias um dos seguintes tratamentos (N=15):
nenhum tratamento (controle-Ct), permetrina 20mg/kg (gavage), gluconato de
cálcio (CG) 1% pela água de beber, amlodipine 5mg/kg (gavage), PM + CG, P +
AML. Ao final do tratamento, os animais foram testados em hole-board (5 min.)
para coordenação motora (mergulho de pata dentro de um orifício) e exploração
(mergulho de cabeça dentro de um orifício) e em uma gaiola de atividade (15
min.) para avaliar a atividade locomotora espontânea. Após a eutanásia foi
determinado peso relativo de cérebro e quantificada a permetrina no tecido
cerebral por HPLC. Como resultados, foram observados: gluconato de cálcio ou
amlodipina sozinhos não modificaram significativamente o comportamento de
mergulho de pata (Ct-1.8xCG-2.4xAML-2.4). Permetrina aumentou
significativamente o comportamento de pata-mergulho em relação aos controles
(CT-1.8xPM-5.1). CG manteve o efeito de permetrina (PM-5.1xPM + CG-6.3) no
entanto AML diminuiu valores da permetrina para o controle (PM-5.1xAML+PM-
1,9). A exploração (comportamento de mergulho de cabeça) e a atividade
locomotora, que poderiam produzir viés nos resultados sobre a coordenação
motora, não foram modificados pelos tratamentos. Concentração de PM no
tecido cerebral (0,023 mg/g) foi aumentada por P+AML (0,14 mg/g) e P+CG
(0,27 mg/g). PM e PM+CG aumentaram o peso relativo do cérebro. Existe uma
questão se o efeito de piretróides sobre a coordenação motora teria como alvo a
concentração de cálcio celular ou seu movimento através de canais iônicos. Os
presentes resultados indicam principalmente o influxo de cálcio, afetando a
coordenação motora. Conclui-se que o bloqueio do influxo de cálcio parece ser
mais importante para o efeito tóxico de permetrina sobre a coordenação motora
do que a oferta aumentada de cálcio para o tecido cerebral.
Apoio financeiro: CEATOX. Categoria: Iniciação Científica.

É recomendável, sempre que possível, a inclusão do tamanho
amostral e dados quantitativos (ex: número de amostras, média e
desvio padrão ou erro padrão, % do controle, etc.) que permitam o
melhor entendimento do trabalho pelo leitor. Citações de referências
bibliográficas não devem ser colocadas no resumo.



Nomes científicos relacionados a gênero ou espécie devem ser

escritos em itálico. O resumo deve ser salvo em formato Word

(versão até 2007) ou Open Office. O
nome do arquivo deve ser padronizado com o nome do
congressista que está submetendo o resumo como apresentador,
por exemplo, Ferreira FC.doc.

Os trabalhos que necessitarem de pequenas correções serão
devolvidos aos autores, tendo 05 (cinco) dias corridos para serem
submetidos novamente. Os resumos que não estiverem de acordo com
as normas especificadas ou que forem enviados em formato diferente do
solicitado não serão aceitos.



Comissão Científica

Todos os resumos serão analisados por uma Comissão Científica
composta por professores ou pesquisadores do Instituto de
Biociências, FMB ou FMVZ, da UNESP de Botucatu, e/ou de outras
instituições de ensino e pesquisa, indicados pela Comissão Organizadora
do evento. A fim de assegurar a total imparcialidade de julgamento dos
resumos, membros da Comissão Científica não poderão avaliar resumos
nos quais atuem como autores ou co-autores. Membros da Comissão
Organizadora e da Comissão de Apoio não poderão submeter
resumos sendo apresentadores.

Compete aos membros da Comissão Organizadora e da
Comissão Científica o direito de selecionar, avaliar e corrigir os
trabalhos a serem apresentados, recusando aqueles que não estiverem
de acordo com as normas do evento, aqui especificadas. A análise dos
resumos abrangerá os seguintes aspectos: objetivos claramente
definidos, metodologia adequada, resultados apresentados com
clareza e conclusões embasadas nos resultados. A qualidade do texto
(gramática, ortografia e digitação) será também considerada como
critério de avaliação. Se necessário, a Comissão Científica poderá
solicitar cópia da aprovação do trabalho junto à Comissão de Ética de
Pesquisa em Humanos ou à Comissão de Ética na Experimentação
Animal, da instituição a qual o trabalho está vinculado.

Os autores inscritos no evento serão notificados dos resultados da
análise dos resumos, via e-mail, até o dia 06/07/2017. O aceite dos
resumos também estará disponível na homepage do evento para
consulta. Para o aceite do resumo, o pagamento da taxa de inscrição no
evento deverá ser efetuado até 20/07/2017. Caso contrário, os
resumos já submetidos e aceitos serão desconsiderados e retirados
dos anais do evento, e não poderão ser apresentados.

Todos os resumos enviados e aceitos deverão,
obrigatoriamente, ser apresentados sob a forma de painel (vide
informações sobre normas para apresentação de painéis). O painel
deverá ter conteúdo substancialmente semelhante àquele descrito



no resumo. Em particular, o título, autores e conteúdo científico deverão
ser idênticos ao do resumo aprovado.

Os trabalhos científicos selecionados concorrerão a prêmios os
quais serão divulgados no próprio evento. Somente trabalhos das
categorias Iniciação Científica e Pós-Graduação poderão concorrer
às premiações.


