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É o primeiro português a desempenhar o cargo:

Félix Carvalho eleito 
presidente da Eurotox

Esta eleição ocorreu na sequência de dois 
mandatos, em que exerceu funções de Secretá-
rio Geral desta sociedade, entre 2012 e 2018.

A EUROTOX corresponde à Federação dos 
Toxicologistas Europeus e das Sociedades Euro-
peias de Toxicologia, contando com mais de 7000 
membros. Tem como missão promover a ciência e 
a educação em toxicologia, e influenciar as estru-
turas reguladoras e políticas, para promover a se-
gurança dos seres humanos, dos animais e do 
meio ambiente, protegendo a saúde global.

É a primeira vez que um Português é eleito 
para este importante cargo nos 54 anos de exis-
tência desta Sociedade, constituindo assim um 
marco, não só pessoal, mas também para os or-
ganismos a que se encontra ligado -  Laboratório 
de Toxicologia da Faculdade de Farmácia da Uni-
versidade do Porto, Sociedade Portuguesa de 
Farmacologia (sociedade membro da EURO-
TOX), Ordem dos Farmacêuticos, INFARMED, 
Centro de Investigação UCIBIO/REQUIMTE, e 
para Portugal.

O que representa para si esta distinção?
Félix Carvalho (FC) – É uma honra ter sido 

eleito presidente de uma federação tão importan-
te, como a Eurotox. Há que ter em conta que se 

trata de uma federação com 54 anos de existên-
cia, correspondendo aos toxicologistas europeus 
e a todas as sociedades europeias de Toxicologia, 
desde a Rússia a Portugal, passando pela Tur-
quia, Grécia, Suécia, Dinamarca, entre outras. To-
das estão incluídas nesta sociedade com mais de 
7 mil membros e que desempenha uma importan-
tíssima missão. Sinto uma grande satisfação por 
fazer parte desta federação, mais ainda como pre-
sidente, motivado pela missão de promover a 
ciência da Toxicologia e a educação em Toxicolo-
gia, dois pilares primordiais desta sociedade.

E como asseguram a concretização des-
sa missão?
FC – Fazemo-lo de diversas formas: através 

do nosso congresso anual, que se realiza em dife-
rentes países europeus, e através da realização 
de cursos básicos ou avançados de Toxicologia, 
na vertente da educação, de forma a fornecer as 
ferramentas necessárias para que cada país pos-
sa funcionar da melhor forma possível no sentido 
de proteger o homem, o ambiente e os animais, 
contribuindo para a saúde global. A Eurotox procu-
ra  ter também influência sobre os decision ma-
kers, no sentido de promover os objetivos da sua 
missão.

Para um pequeno país em termos geo-
gráficos como Portugal, não será pro-
priamente fácil conquistar a preferência 
dos pares necessários para uma eleição 
como esta… Que fatores terão motivado 
a sua eleição pelos pares?
FC – Foi com perseverança e um contributo 

constante nas atividades da Eurotox. Pratica-
mente desde que me licenciei, em 1991, tenho 
vindo a participar nos congressos da Eurotox. O 
Grupo do Laboratório de Toxicologia da Facul-
dade de Farmácia da UP tem vindo igualmente 
a participar nas atividades desta sociedade e, 
portanto, não é uma caminhada que fiz sozinho. 
Os percursos profissionais nunca se fazem de 
forma isolada, mas com o contributo de todos 
quantos nos rodeiam, e tenho muito a agrade-
cer a todos os colegas que participaram nesta 
caminhada comigo. A partir de determinada al-
tura, há outra visibilidade conferida pelo facto de 
a Sociedade Portuguesa de Farmacologia (e da 
sua Secção de Toxicologia) ser membro da Eu-
rotox, com participação contínua nas reuniões 
do “Business Council”, que culminou há cerca 

de seis anos com a minha entrada para Secre-
tário Geral da Eurotox. Ao fim destes seis anos, 
achei que seria a altura ideal para candidatar-
-me a presidente da Eurotox e constatei que se-
ria uma candidatura muito bem aceite por uma 
boa parte dos pares. Foi bem sucedida e cá es-
tou para dar o meu contributo. Os portugueses 
podem ter orgulho daquilo que são porque te-
mos potencial, capacidade e conhecimento, ab-
solutamente em nada inferior aos demais.

Pergunto-lhe durante quantos anos exer-
cerá este mandato e o que destacaria do 
que se propõe fazer durante esse exer-
cício?
FC – O presidente eleito passa um perío-

do de dois anos como President Elect, corres-
pondente a Vice-Presidente, seguindo-se dois 
anos como Presidente e, numa terceira fase, 
passa a Past President, sempre no seio do 
Conselho Executivo da Eurotox. Estamos a 
falar de seis anos de mandato. Nestes primei-
ros dois, serei o responsável máximo pela 
componente do programa científico e defini-
ção dos cursos contínuos que ocorrem no 
congresso da Eurotox. O Congresso repre-
senta o nosso acontecimento anual mais rele-
vante, com cerca de 1500 delegados, afirman-
do-se como local onde a divulgação da ciên-
cia e educação da Toxicologia desempenham 
um papel importantíssimo, e onde a ligação 
aos nossos organismos parceiros, como a 
Agência Europeia dos Compostos Químicos, 
a Agência Europeia do Medicamento ou a Au-
toridade da Segurança Alimentar Europeia se 
dá com maio proximidade. Também nessas li-
gações, temos capacidade de influência sobre 
as políticas de futuro. Os desafios que são 
hoje colocados na área da Toxicologia são 
imensos. Por exemplo, muitos dos novos me-
dicamentos que estão a surgir são biológicos 
ou biotecnológicos, direcionados para vias es-
pecíficas do homem e que não têm qualquer 
efeito em animais de laboratório, portanto, te-
mos que encontrar novas formas de avaliar a 
sua segurança. E mesmo quando a bateria de 
ensaios toxicológicos se aplica aos compos-
tos colocados no mercado, sejam medica-
mentos ou agentes químicos utilizados na in-
dústria, há uma tendência muito grande para 
se encontrar mecanismos e formas de dimi-
nuição da utilização de animais. Existe inclusi-
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vamente uma área, a cosmética, onde já não 
se utilizam animais de laboratório. Fala-se 
também hoje na necessidade de estudar de 
forma aprofundada as misturas… Desde que 
somos concebidos, somos expostos a uma 
“sopa” de compostos que existem no ambien-
te, o chamado expossoma, exposição que vai 
modelar os processo bioquímicos no nosso 
organismo, com influência no desenvolvimen-
to das nossas características comportamen-
tais, sexuais e até de saúde geral e acompa-
nhar-nos até ao final da vida. Nascemos e so-
mos imediatamente expostos a toxinas, medi-
camentos… e há uma reação adaptativa do 
nosso organismo que resulta em característi-
cas específicas de cada um, que vão acrescer 
às nossas características genéticas. Existem 
outras novas áreas a emergir, como o estudo 
do microbioma, a nossa flora intestinal, como 
sendo um novo mundo que vai definir e in-
fluenciar o estado de saúde das pessoas. Falo 
de novos desafios a ocorrer a todo o momento 
e é necessário que a Eurotox esteja atenta, tal 
como as universidades e institutos de saúde 
pública. Temos a obrigação de desenvolver 
competências na área da segurança e temos 
que ter profissionais capazes para lidarem 
com estes novos assuntos. E temos que ter 
profissionais com conhecimentos toxicológi-
cos de base, capazes de representar Portugal 
em todos estes organismos que referi. A Euro-
tox é um local onde se faz a discussão e a 
atualização permanente dos desafios e, a par-
tir do momento em que são definidas novas 
formas de olhar para a ciência e para os pro-
blemas que podem afetar a segurança a nível 
regional e mundial, a Eurotox tem a obrigação 
estatutária de fazer todos os seus esforços no 
sentido de contribuir para a saúde global.

Fala-se hoje numa área cada vez mais de-
safiante para a Toxicologia, que se pren-
de com a detecção de novas substâncias 
psicoativas, que vão surgindo anualmen-
te em quantidades significativas e em 
formas cada vez mais camufladas…
FC – Sim, falamos na Toxicologia Analítica, 

que tem uma importância fundamental na de-
tecção dessas substâncias, por exemplo a nível 
dos institutos de medicina legal, dos laborató-
rios antidoping ou dos sistemas de alerta rápi-
dos. Os toxicologistas têm esse aspeto interes-
sante: são muito eclécticos relativamente aos 
conhecimentos exigidos durante a sua prepara-
ção. Têm que ter conhecimentos químicos e de 
análise química profundos, que lhes permitem 
trabalhar com tecnologias de ponta, mas tam-
bém conhecimentos de fisiologia e de farmaco-
logia para perceberem a farmacocinética dos 
compostos e os tecidos onde podem ser encon-
trados, se é na urina, no sangue, no cabelo ou 
saliva, o tempo de semivida dos compostos… 
Isto permite-lhes fazer as análises e perceber 
bem a importância dos resultados obtidos. Há 
que perceber se a partir de uma determinada 
quantidade de substância corresponde um efei-
to de influência na pessoa ou não, o que pode 

ter uma importância determinante em casos 
como os acidentes de trabalho, de viação e na 
influência destas substâncias na morbilidade e 
mortalidade. Sem dúvida que a Toxicologia Ana-
lítica é muito importante.

O que poderá representar para Portugal, 
para a Toxicologia e para os toxicologis-
tas portugueses a sua eleição?
FC – Creio que dá mais um sinal da nossa 

capacidade e potencial, enquanto portugue-
ses… transmitindo também uma sensação de 
orgulho… Este é também um sinal de que não 
existem limites e que somos capazes de atingir 
cargos importantes, não só na área do futebol 
mas também na ciência, onde somos reconhe-
cidos por fazer muito com muito pouco. Com 
menos meios do que os nossos colegas normal-
mente têm, conseguimos atingir grandes objeti-
vos. O aumento da visibilidade que resulta para 
Portugal acarreta também a responsabilidade 
de executar bem o cargo, de forma a servir de 
exemplo, capacitando os meus alunos e pares 
que é possível, com perseverança e dedicação 
atingir os mesmos objetivos ou mesmo melhorá-
-los.

Se há uns séculos atrás se fazia a defe-
sa do território e da identidade nacional 
através do recurso às armas, hoje parece 
legítimo afirmar-se que a identidade na-
cional portuguesa está a ser preservada 
e estendida através da produção do co-
nhecimento…
FC – Sem dúvida! Nós não temos tido o que 

considero a política ideal de promoção da inves-
tigação e do conhecimento em Portugal e so-
mos vítimas também da crise observada nas úl-
timas duas décadas, mas, na verdade, o que se 
observa é que somos reconhecidos internacio-
nalmente pelo trabalho que realizamos. Fala-
mos aqui na área da Toxicologia mas em qual-
quer outra área das ciências tenho verificado 
que muitos portugueses atingem níveis de des-

taque, não só pela parte política da ciência mas 
essencialmente pelo que são capazes de fazer 
em termos de investigação científica. Podemos 
fazer mais se tivermos um melhor apoio por par-
te de quem nos governa mas temos também de 
ter consciência de que não poderemos estar 
constantemente à espera das condições ideais.

Há cerca de um mês, verificou-se numa 
universidade americana uma intoxica-
ção coletiva por consumo, ao que se 
julga saber, de k2… Pode explicar-nos 
em que consiste?
FC – Tive conhecimento desse fenómeno 

que, infelizmente, considero que se vá repetir, 
provavelmente com consequências mais gra-
vosas. Estamos a falar de canabinóides sinté-
ticos, que têm uma potência tal que deixámos 
de ter aquele que era o paradigma dos canabi-
nóides naturais que, normalmente, não mata-
vam por sobredosagem, para passarmos a 
outro em que os canabinóides podem levar à 
morte ou a fenómenos de toxicidade grave. 
Temos que nos preocupar porque estão a 
aparecer cada vez mais canabinóides sintéti-
cos no mercado, com uma potência elevadís-
sima e, como são compostos com característi-
cas químicas e toxicocinéticas diferentes dos 
canabinóides naturais, poderão originar efei-
tos dos mais inesperados porque não foram 
devidamente testados antes de serem coloca-
dos no mercado. Já existem casos letais e al-
gumas mortes conhecidas nem correspondem 
a doses elevadas. Como tal, urge aumentar a 
divulgação tanto quanto possível dos efeitos 
perniciosos dos canabinóides sintéticos e pro-
mover uma maior monitorização do que vai 
ocorrendo no mercado das substâncias re-
creativas para que não sejamos apanhados 
de surpresa e para que possamos proteger 
quem necessita, como os nossos jovens, mui-
tas vezes apanhados de forma incauta num 
primeiro ou segundo consumo.


