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Altox Ltda - Laboratório associado à RENAMA



2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019
Publicado primeiro livro 

sobre Toxicologia In 

Silico em língua 

portuguesa  (FSP-USP) e 

diversos projetos  de 

estudos com modelos in 

silico

Publicação dos primeiros

trabalhos nacionais sobre 

aplicação e aceitação 

regulatória de modelos in 

silico no Brasil

Marco regulatório estudos sobre PD em 

medicamentos no Brasil e primeiros reports de 

PDE

• Início de projetos em 
Toxicologia e criação 
da área de Assuntos 
Regulatórios junto a 
Intertox; Guia EMA 
sobre impurezas 
genotóxicas. 

Parcerias 
internacionais

Alguns de nossos clientes

Aprovado Projeto de Pesquisa
Inovativa-PIPE em Pequenas
Empresas: 1ª plataforma de modelos
in silico do Brasil e LA.

Publicação do ICH M7

Histórico de atuação científica e empresarial

Menção honrosa

CPs Impurezas

• Seminário Altox para os técnicos 
ANVISA 

Guia de perguntas e respostas sobre 
qualificação e novo marco 
regulatório BPF

• Altox entra no “Ames/QSAR International
Challenge Project “

• Division of Genetics and Mutagenesis, National 
Institute of Health Sciences (DGM/NIHS)



Como as soluções da Altox fazem diferença nos produtos que consumimos?
Garantindo segurança  e conformidade com modelagens computacionais 

 Sem uso de animais 

 Sem necessidade de síntese da molécula, com seleção de candidatos mais seguros

 Com diminuição de custos, redução de tempo e atendimento às legislações específicas 



Os atuais avanços da Toxicologia sem uso de animais  



Panorama regulatório sobre o uso de modelos QSAR/in silico

DATASUS-link

http://formsus.datasus.gov.br/novoimgarq/29206/5287799_410075.pdf


https://www.bbc.com/news/health-38691915
https://www.nytimes.com/2017/11/10/well/eat/d
o-pesticides-get-into-the-flesh-of-fruits-and-
vegetables.html
https://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2019/05/08/anvisa-manda-recolher-
cerca-de-200-lotes-de-medicamentos-para-pressao-
alta.ghtml

2017

2018

2019

Alguns fatos 
recentes...

https://www.bbc.com/news/health-38691915
https://www.nytimes.com/2017/11/10/well/eat/do-pesticides-get-into-the-flesh-of-fruits-and-vegetables.html
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/05/08/anvisa-manda-recolher-cerca-de-200-lotes-de-medicamentos-para-pressao-alta.ghtml


• Ingredientes diversos

• Migração (food-contact materials)

• Reações de degradação de ingredientes

• Oxidação, fotólise, hidrólise, 
contato com metais 
(embalagem) e outros

• Especial atenção para 
degradação térmica
• Complexa por amplas faixas 

de temperatura e diferentes 
processos de preparo 

• Impurezas de MP, componentes do processo de 
fabricação/processamento ou de cultivo (ex: 
agrotóxicos)

- Impurezas de síntese
- Produtos de degradação
- Metabólitos e formas 

secundárias geradas no 
ambiente

• RDC 53/2015/ Manual CTD ANVISA
• ICH M7

• Regulamentos diversos da ANVISA para área de 
alimentos e materiais em contato com alimentos - RDC 
n.91/2001

• Decreto n. 4.074/2002
• RDC Nº 294, DE 29 DE JULHO DE 2019
• Guia NAFTA / USEPA

IFAs/Medicamentos

Alimentos, ingredientes 
e materiais em contato 

com alimentos
Defensívos
agrícolas 

Todos os casos podem ser 
evitáveis e as normas 
recomendam modelos QSAR 
e software!!!



Projeto de Pesquisa Inovativa em Pequenas 
Empresas – PIPE FAPESP (2017-2019)

Apoio:



Parceiros

Equipe envolvida no 
Projeto 



• 1ª plataforma de modelos in silico do Brasil e LA.





Workflow
 Seleção de endpoints toxicológicos (ex: genotoxicidade)

 Busca de dados específicos segundo cada tipo de protocol e etapa de curagem/tratamento dos dados

 Desenvolvimento de modelos QSAR usando diferentes técnicas (alert-based models, kNN, Deep Learning
 Cálculo de descritores e verificação de correlações com a resposta

 Divisão do conjunto de dados e estratégias de randomização

 Construção dos modelos

 Validação interna e externa (5-fold)

 Validação dos modelos conforme os critérios da OECD e estruturação dos reports, conforme as diretrizes
internacionais

 Documentação do processo

 Implementação do núcleo na interface online para análises em tempo real



• Base de dados curada com 246.447 
moléculas;

• 37 modelos computacionais em 4 
categorias (kNN, Deep Learning, e 
Random Forest e alert-based models)

• Simulação de 31 efeitos 
toxicológicos/ecotoxicológicos



Exemplo - Genotox-iS



OECD Principles of (Q)SAR Validation for regulatory purposes

1. A defined endpoint; 2. An unambiguous algorithm;

3. A defined domain of applicability;

4. Appropriate measures of goodness-of-fit, 
robustness and predictivity;

5. A mechanistic interpretation, if possible.



Colaborações internacionais e publicações 
recentes



Colaborações internacionais e publicações recentes



Cursos ministrados para órgãos do governo (Curso na ANVISA 
– 2019)



Outras premiações e láureas recebidas
• Menção honrosa – CBTOx (2017)



Outras premiações e láureas recebidas

- Láurea João Florentino Meira de Vasconcellos de Inovação 
Farmacêutica (2019)

http://cienciasfarmaceuticas.org.br/notice/24-07-2019-retrospectiva-ii-oficina-de-inovacao-farmaceutica-propriedade-intelectual-e-outorga-da-laurea-joao-florentino-meira-de-vasconcellos-de-inovacao-farmaceutica-a-
profissionais-de/

http://cienciasfarmaceuticas.org.br/notice/24-07-2019-retrospectiva-ii-oficina-de-inovacao-farmaceutica-propriedade-intelectual-e-outorga-da-laurea-joao-florentino-meira-de-vasconcellos-de-inovacao-farmaceutica-a-profissionais-de/


Palestras em 
organizações públicas e 
privadas

ANVISA, Brasília, 2017 Sindusfarma, 2017Sindusfarma, 2014



Pela atenção, Obrigado!
atendimento@altox.com.br


