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Designação ECTs T Docente TP Docente 
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3 15 Luís Silva Santos 8 Luís Silva Santos 

Totais 15  8  

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

T1. Conceitos gerais em Toxicologia 
1. Perspectiva histórica e conceitos gerais 

a. Definição, classificação e aplicabilidade 

b. Perspectiva histórica e enquadramento actual 

c. Natureza e magnitude do efeito tóxico 

d. Vias de exposição 

2. Metabolismo dos tóxicos e toxicocinética 

a. Toxicocinética: ADME 

b. Nomenclatura e classificação de enzimas metabolizadoras de tóxicos 

c. Factores endógenos e exógenos que afectam o metabolismo dos tóxicos 

d. Enzimas de fase Ia: citocromo P450 

e. Enzimas de fase II: GSTs e UGT 

3. Toxicologia genética 

a. Mecanismos genéticos básicos 

b. Lesões genéticas e respectivas vias de reparação 

c. Introdução de lesões no DNA e genotoxicidade: relação com patologia (ex: cancro) 

T2. Tópicos em Toxicologia 
4. Radiação ionizante 

a. Conceitos gerais, fontes e níveis máximos de exposição 

b. Efeitos biológicos e patologia associada 



5. O Mercúrio e a problemática da amálgama 

a. Mercúrio: propriedades, fontes e níveis de exposição 

b. Mercúrio elementar, orgânico e inorgânico: toxicocinética, mecanismo de acção 

tóxica e efeitos tóxicos no Homem 

c. A amálgama dentária: composição e conceitos históricos 

d. Risco (ocupacional e para o paciente) potencialmente associado à utilização de 

amálgama: revisão da evidência científica 

e. Medidas de precaução na utilização de amálgama 

6. Materiais poliméricos 

a. Conceitos gerais e aplicabilidade 

b. Mecanismo de acção tóxica e relação com patologia humana: 

i. Libertação de monómeros, efeitos celulares e moleculares 

ii. Irritação e alergia 

iii. Efeitos no Sistema Nervoso Periférico 

iv. Genotoxicidade e carcinogenicidade 

v. Outros efeitos tóxicos 

c. Medidas de protecção aconselhadas 

7. Outras questões em Toxicologia 

a. Materiais metálicos 

b. Gases anestésicos: protóxido de azoto 

c. Toxicologia Ocupacional 

T3. Técnicas experimentais em Toxicologia 
8. Relações dose-resposta 
9. Método científico em Toxicologia 
10. Técnicas experimentais para avaliação toxicológica 

 

OBJECTIVOS DA UNIDADE CURRICULAR E COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
A Toxicologia é, actualmente, uma área das Ciências da Vida em grande expansão e da maior 

importância para a saúde do Homem. A utilização crescente de novos materiais em vastos sectores 

da sociedade moderna, a acrescentar ao já vasto leque de substâncias em utilização corrente, 

salienta uma necessidade premente de formar profissionais conscientes dos riscos associados à 

utilização intencional e exposição ambiental a substâncias potencialmente tóxicas. Assim, esta 

disciplina visa fundamentalmente sensibilizar os estudantes para esta problemática, dando-lhes a 

conhecer, em particular, alguns dos agentes com toxicidade potencialmente relevante, o seu 

comportamento e efeitos no organismo e as respectivas medidas de minimização do risco. 

Concretamente é esperado que os alunos desenvolvam as competências abaixo enumeradas:  

 Conhecer as principais vias de exposição a compostos tóxicos, os critérios para a 

classificação e caracterização toxicológica destes compostos e a natureza e magnitude dos 

efeitos biológicos que podem originar. 



 Conhecer os principais parâmetros toxicocinéticos e, em maior detalhe, as diferentes vias de 

metabolização (fase I e fase II) de compostos tóxicos e o seu significado biológico. 

 Identificar as principais alterações na estrutura do ADN que poderão ocorrer após exposição 

a agentes genotóxicos, assim como os respectivos mecanismos de reparação. 

 Descrever e interpretar a relação entre exposição ambiental ou ocupacional a agentes 

genotóxicos, a ocorrência de lesões genéticas e o desenvolvimento de patologia oncológica e 

não oncológica. 

 Caracterizar os principais riscos de exposição a radiação ionizante, as suas principais fontes 

e medidas de protecção aconselhadas. 

 Identificar e exemplificar materiais de utilização comum potencialmente tóxicos, 

caracterizando os riscos inerentes à sua utilização e respectivas medidas de protecção. 

 Adquirir sensibilidade para compreender e analisar questões emergentes na área da 

Toxicologia. 

 Conhecer o conceito de relação dose-resposta e interpretar correctamente a informação 

constante de gráficos dose-resposta. 

 Adquirir sensibilidade para compreender e analisar procedimentos e metodologias 

experimentais aplicáveis à concretização de estudos toxicológicos, sua aplicabilidade, 

interpretação e limitações. 

 Adquirir capacidade crítica de leitura e interpretação de literatura científica na área da 

Toxicologia. 

 
BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
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Hill Professional, 2010.  
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 A Textbook of Modern Toxicology. 4ª ed. Ernest Hodgson. Wiley, 2010. 

 Toxicology. Ed. H. Marquardt, S. G. Shafer, R. McClellan, F. Welsch. Academic Press, 1999. 

 Hazardous Materials Toxicology – Clinical Principles of Environmental Health. Ed. J. B. Sullivan, 
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 Material (exemplo: artigos científicos, em formato PDF) disponibilizado pelo docente na pasta da 

intranet relativa à área disciplinar de Toxicologia. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 
 
Ao longo de sete horas teóricas serão abordados os conteúdos iniciáticos de Toxicologia 

considerados indispensáveis para a compreensão e apreensão dos restantes conhecimentos da área 

disciplinar, bem como alguns conteúdos específicos de Toxicologia da maior relevância na 

actualidade. A transmissão dos conhecimentos fundamentais subjacentes a cada tema será, na 

medida do possível, acompanhada de exemplos práticos. Estas aulas serão de natureza expositiva 



mas serão desenvolvidas, sempre que oportuno, com a participação activa dos alunos, procurando 

desenvolver nestes a capacidade de raciocínio e de integração de conhecimentos e estimular o 

espírito crítico. Em oito horas teóricas, os alunos assistirão às apresentações dos temas preparados 

pelos alunos do Mestrado Integrado em Medicina Dentária e participarão na discussão e debate 

alargado.  

Estão igualmente previstas oito horas teórico-práticas: duas destas serão destinadas à análise e 

interpretação de curvas dose-resposta e à realização de um ensaio toxicológico virtual (on-line), 

quatro serão utilizadas para a análise e desenvolvimento, em grupos, de temas pré-determinados 

pelo docente e duas serão destinadas à apresentação e discussão destes temas. Esta última aula 

(duas horas) incluirá, no final, um período de discussão e debate alargado, com a participação dos 

alunos envolvidos na apresentação dos temas, dos colegas e do docente. Os temas constituem 

alguns exemplos de técnicas experimentais em Toxicologia que ilustram a pertinência da área 

disciplinar e a sua aplicação prática, na actualidade. Todo o trabalho previsto para as aulas teórico-

práticas será realizado em grupos, com o acompanhamento próximo do docente, que procurará 

estimular a análise crítica e o debate de ideias em cada um dos grupos. 

A classificação final do aluno na área disciplinar de Toxicologia resulta da média ponderada entre 

uma componente de avaliação contínua e uma componente de avaliação final. É igualmente possível 

a aprovação à disciplina mediante a realização de um exame de recurso, em época a designar para o 

efeito. Na primeira situação, contribuem para a classificação final do aluno, arredondada à unidade, a 

avaliação contínua (peso relativo de 35% na classificação final) e a componente de avaliação final 

(peso relativo de 65% na classificação final), ambas arredondadas às décimas. A avaliação contínua 

resulta da classificação obtida nos trabalhos de grupo sobre técnicas experimentais em Toxicologia. A 

avaliação final consiste em uma frequência (arredondada às décimas) – 1ª chamada – ou, em 

alternativa, num exame escrito e um exame oral (arredondados às décimas e unidades, 

respectivamente; com igual peso relativo) – 2ª chamada. A aprovação à disciplina fica, nestes casos, 

condicionada à obtenção de classificações mínimas de 10 na componente de avaliação final (1ª ou 2ª 

chamada) e 8,0 no exame escrito (para quem optar por esta alternativa). No caso específico da 1ª 

chamada, a aprovação à disciplina fica ainda condicionada à obtenção de uma classificação mínima 

de 10 na componente de avaliação contínua. No caso específico da 2ª chamada de avaliação, a 

obtenção de uma classificação não inferior a 9,5 e inferior a 16,5 no exame escrito dispensa da 

realização do exame oral, tendo, nesta situação, o exame escrito um peso relativo de 65% na 

classificação final do aluno. Finalmente, a aprovação em exame de recurso está dependente da 

realização obrigatória de um exame escrito e um exame oral que contribuirão em partes iguais para a 

classificação final do aluno, arredondada à unidade. A aprovação à disciplina fica, nesta situação, 

condicionada à obtenção de uma classificação mínima de 8,0 no exame escrito. 

Independentemente da alternativa de avaliação considerada, o acesso às componentes de avaliação 

finais (1ª chamada, 2ª chamada e exame de recurso) está reservado aos alunos que não estejam 

reprovados por faltas. Serão considerados aprovados à área disciplinar de Toxicologia os alunos 

cuja classificação final arredondada às unidades seja igual ou superior a 10. Em todas as situações 



omissas dos presentes métodos de avaliação aplica-se o “Regulamento dos princípios a observar na 

Avaliação dos Discentes”. 

 
CALENDARIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES PARA 2014-2015 
 
Tabela I –Calendarização das aulas Teóricas e das aulas Teórico-Práticas 

SSEECCÇÇÕÕEESS  TTEEMMÁÁTTIICCAASS   TT    ((hh))  SSEEMMAANNAA  
TTPP  

((hh))  
SSEEMMAANNAA  

TTT111...    CCCooonnnccceeeiiitttooosss   gggeeerrraaaiiisss   eeemmm   TTToooxxxiiicccooolllooogggiiiaaa     

Apresentação da disciplina; perspectiva 
histórica e conceitos gerais 

1 1 0 - 

Metabolismo dos tóxicos e toxicocinética 3 2, 4 0 - 

Toxicologia genética 2 5 0 - 

TTT222...    TTTóóópppiiicccooosss   eeemmm   TTToooxxxiiicccooolllooogggiiiaaa     

Radiação ionizante 2 11-14 0 - 

Mercúrio e amálgama 2 11-14 0 - 

Materiais poliméricos 2 11-14 0 - 

Outras questões em Toxicologia 2 11-14 0 - 

TTT333...    TTTééécccnnniiicccaaasss   eeexxxpppeeerrriiimmmeeennntttaaaiiisss   eeemmm   TTToooxxxiiicccooolllooogggiiiaaa     

Relações dose-resposta 1 1 0 - 

Método científico em Toxicologia 0 - 2 1 

Técnicas experimentais para avaliação 
toxicológica 

0 - 6 2, 6, 11 

Total  15 1-2, 4-5, 11-14 8 1-2; 6; 11 

 


