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RESUMO 
 
PRADO, M. R. de S. Avaliação dos efeitos deletérios de fármacos 
psicotrópicos sobre o desenvolvimento dos estágios embrio-larvais de 
zebrafish. 2018. 86f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2018. 
 
 
Nos últimos anos, a prescrição e o consumo de medicamentos psicotrópicos vêm 
aumentando ao redor do mundo, crescendo assim a presença destes compostos 
em efluentes. Embora os esgotos domésticos e hospitalares em geral sejam 
encaminhados para as Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs), o 
tratamento convencional aplicado não é eficiente na remoção da maioria dos 
fármacos e, consequentemente, estes poluentes alcançam os corpos hídricos. 
Frente a essas informações, é importante entender os possíveis danos causados 
tanto para seres humanos, como para o ecossistema como um todo, após a 
exposição a esses fármacos, por meio da água contaminada. Desta maneira, 
nossa hipótese é que os fármacos psicotrópicos presentes em amostras de água 
possam induzir a danos neuronais e no desenvolvimento de organismos não 
alvo, como peixes. Para responder a esta hipótese, avaliamos os efeitos 
teratogêncios e neurotóxicos de fármacos psicotrópicos como venlafaxina, 
haloperidol, carbamazepina e fluoxetina, por meio da análise de parâmetros de 
letalidade e sub-letalidade nos em Danio rerio, visando a determinação dos 
possíveis efeitos teratogênicos. Adicionalmente,  utilizamos a determinação da 
atividade da enzima acetilcolinesterase como biomarcador de neurotoxicidade 
em larvas, após a exposição dos embriões e a avaliação do padrão de 
movimentação. Os fármacos foram testados individualmente e em misturas, para 
avaliar os efeitos da co-exposição, simulando um cenário mais real de 
contaminação aquática. Os resultados mostraram que os fármacos 
carbamazepina e venlafaxina não apresentaram nenhum dos efeitos analizados 
de forma estatisticamente significativa. Já os fármacos haloperidol e fluoxetina, 
mesmo não apresentando efeito sobre a teratogenicidade e movimentação, 
provocaram um aumento na atividade enzimática, em doses consideradas 
bastante baixas. Considerando que esta estimulação inicial voltou a níveis 
próximos ao controle negativo e, no caso da fluoxetina, um estudo inibição da 
atividade em doses mais altas, sugerimos a manifestação de hormesis. A mistura 
dos fármacos não apresentou efeito significativo nas avaliações realizadas, 
mostrando que o aumento da atividade enzimática dfoi antagonizado na quando 
em mistura. Nosso trabalho mostra a importância do estudo de toxicidade em 
doses baixas, para que uma correta avaliação do risco seja possível. 
 
Palavras-chave: Venlafaxina, haloperidol, carbamazepina; fluoxetina; Danio 
rerio; teratogênese; neurotoxicidade. 
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ABSTRACT 
 

 
PRADO, M. R. de S. Evaluation of the deleterious effects of psychotropic 
drugs on the development of the embryonic stages of zebrafish. 2018. 86f. 
Dissertation (Master). School of Pharmaceutical Sciences of Ribeirão Preto – 
University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 
 
In the last years, the prescription and use of psychotropic drugs have being 
increasing around the world, consequently the discharge of these drugs and their 
metabolites have also increased in wastewater. Considering the presence in the 
environment and the toxic effects to target and non target species, these 
compounds were classified as emerging water contaminants. The main sources 
of these compounds are the domestic and hospital treated effluents, because the 
conventional treatment applied by effluent treatment plants is not efficient to 
remove most of drugs, and consequently these pollutants reach the water bodies. 
In this context, it is important to understand the possible damages to humans and 
ecosystems after exposure to these drugs through contaminated water. In that 
way, the hypothesis of this research is that psychotropic drugs present in water 
samples could induce neurologic and development damages in non-target 
organisms, such as fish. Therefore, we propose the evaluation of teratogenic and 
neurotoxic effects of the psychotropic drugs Fluoxetine, Carbamazepine, 
Venlafaxine and Haloperidol using the determination of the activity of 
cholinesterase enzyme as biomarker of neurotoxicity in larvae, after the exposure 
of Danio rerio eggs. Lethality and sub-lethality parameters will be also analyzed 
in the same organisms to establish the potential of teratogenic effects, the 
movement analysis was also performed. These drugs will be tested individually 
and in mixtures to evaluate the effects of coexposure simulating a real scenario 
of water pollution. Carbamazepine and venlafaxine don't responde with 
significant results in any of these evaluations. Haloperidol and Fluoxetine 
presented negative results in teratogenic and moviment effects, but they incresed 
the activity of acetylcholinesterase enzime, this result was different from another 
study, that these drugs in highest concentrations decrease this activity, so it can 
indicate the presence of hormesis effect. However, the mixtures of drugs don't 
present any significant effect on all evaluations, this result can suggest that these 
effects caused by haloperidol and fluoxetine on the enzime activity were 
canceled, it can be a interaction of antagonist effects on the mixtures. 
 
 
Keywords: Venlafaxine; haloperidol; carbamazepine; fluoxetine; Danio rerio; 

teratogenesis; neurotoxicity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 1.1 Fármacos psicotrópicos 

 

 Nos últimos anos, tem-se observado um crescente uso de medicamentos, 

dentre eles, pode-se ressaltar os fármacos psicotrópicos, usados para controle 

e tratamento de diversas doenças psiquiátricas. De acordo com o Instituto 

Americano IMS Health e a Comissão Internacional de Direitos Humanos dos 

Cidadãos em Saúde Mental (CCHR, do inglês: Citizens Commission on Human 

Rights), em 2013 aproximadamente 25% da população dos Estados Unidos fazia 

uso de algum medicamento psiquiátrico (CCHR, 2013).  

Dentro do painel nacional, o uso desta classe de medicamento também é 

bastante frequente. Um levantamento realizado com pacientes atendidos nas 

unidades de atenção primária básica de saúde de algumas capitais do Brasil 

entre 2009 e 2010 revelou que mais de 50% dos pacientes das cidades do Rio 

de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e Porto Alegre apresentavam algum tipo de 

transtorno psiquiátrico (GONÇALVES et. al., 2014). Ainda no cenário brasileiro, 

em 2015, um estudo feito durante um mês na maior cidade do país, a prevalência 

de fármacos psicotrópicos em São Paulo foi de 5,89% dos participantes, sendo 

parte deles sem diagnóstico de doença psiquiátrica (QUINTANA et al., 2015). 

Esse vasto aumento pode ser atribuído a alguns fatores, como a maior 

frequência nos diagnósticos, a introdução de novos medicamentos na área 

farmacêutica e as novas indicações terapêuticas para fármacos psicotrópicos já 

existentes, bem como o estresse da vida moderna (RODRIGUES MAP, 2006; 

ALFENA, M. D., 2015).  

 Dentre as doenças psiquiátricas, os quadros de depressão e ansiedade 

são os mais comuns, podendo atingir cerca de 10 a 15% da população em algum 

momento da vida (O'DONNELL, J. M.; SHELTON, R. C., 2012). Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS, do inglês: World Health Organization, 

WHO), atualmente 300 milhões de pessoas ao redor do mundo são acometidas 

pela depressão, tendo sido registrado um aumento de 18% na incidência deste 

transtorno entre 2005 e 2015 (UN, 2017). Ainda de acordo com a OMS, em 

2008, o Brasil contribui com 20,3% da estimativa global de doenças 

neuropsiquiátricas (WHO, 2011).  
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 Transtornos mentais estão entre as doenças que mais incapacitam a 

população, de acordo com a Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações 

da Previdência Social), 4% do total de auxílios-doença concedidos no ano de 

2016 foram por afastamento dos trabalhadores devido a transtornos mentais e 

de comportamento, sendo 80% dos casos devido à depressão (BRASIL, 2017). 

 Dentro deste contexto, um indicador da alta prevalência de doenças 

psiquiátricas é o aumento vertiginoso no consumo de medicamentos. Segundo 

o anuário estatístico do mercado farmacêutico de 2015 da ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária), os medicamentos com o maior faturamento 

atuam sobre o sistema nervoso central (SNC), contribuindo com 14,3% na 

receita do setor (BRASIL, 2016). 

 Frente a essas estatísticas alarmantes sobre transtornos psiquiátricos e 

uso de medicamentos, a OMS lidera há um ano uma campanha sobre saúde 

mental. As 2 milhões de visitas ao website desta campanha mostram o grande 

interesse mundial sobre esse assunto (WHO, 2017).  

 A depressão é caracterizada por alguns sintomas como humor deprimido, 

diminuição do interesse por atividades comuns e falta de concentração, já os 

episódios de ansiedade abrangem o transtorno de ansiedade generalizada, 

transtorno obsessivo-compulsivo e quadros de pânico, todos esses sintomas 

causados por alterações na neurotransmissão noradrenérgica e serotonérgica 

(O'DONNELL, J. M.; SHELTON, R. C., 2012). Além da depressão e ansiedade, 

outros transtornos mentais também comuns são os de mania e psicose, 

caracterizados por senso inexistente ou distorcido da realidade, podendo ser 

causados por uma hiperatividade de dopamina (O'DONNELL, J. M.; SHELTON, 

R. C., 2012).  

 

1.1.1 Fármacos psicotrópicos estudados 

 

 Para o tratamento das doenças mentais relacionadas aos 

neurotransmissores, existe uma gama de medicamentos disponibilizados pela 

indústria farmacêutica. Os medicamentos psicotrópicos mais comuns são os 

inibidores seletivos de recaptação de serotonina (do inglês, selective serotonin 

re-uptake inhibitors - SSRIs), como a fluoxetina, comumente utilizada para 
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tratamento de depressão, desordens de pânico e perturbação obsessiva-

compulsiva (CALISTO; ESTEVES, 2009).  

Como alternativa aos SSRIs, os fármacos inibidores seletivos de 

recaptação tanto de serotonina como norepinefrina, a venlafaxina por exemplo, 

são prescritos para quadros de depressão e ansiedade em casos em que os 

SSRIs não apresentam eficiência adequada (CALISTO; ESTEVES, 2009). 

 Ainda entre os psicotrópicos, destacamos a carbamazepina, um 

anticonvulsivante amplamente utilizado em crises convulsivas tônico-clônicas, 

proporcionando resposta no SNC, porém sem levar à depressão respiratória 

(MIAO, X.; METCALFE, C. D. 2003; DE ALMEIDA, 2013). Ademais, o 

antipsicótico típico haloperidol é usado em tratamentos de pacientes com 

quadros de esquizofrenia e distúrbios sanguíneos cerebrais. Trata-se de um 

fármaco antagonista dopaminérgico, e por ter esse mecanismo de ação, tem 

como evento adverso os efeitos extrapiramidais (SAWADA et al., 2000; 

GIACOMINI et al., 2006; BRUNTON; CHABNER; KMOLLMANN, 2012). 

 Na Tabela 1 são mostradas algumas características fisico-químicas e 

farmacocinéticas desses fármacos, objetos de estudo do presente trabalho. 

 

Tabela 1 - Características fisico-químicas e farmacocinéticas dos fármacos venlafaxina, 
haloperidol, carbamazepina e fluoxetina (THUMEL et. al., 2012). 
 

 
Massa 
molar 

(g/mol) 
LogP Metabolismo 

Tempo 
de meia-

vida 
(horas) 

Ligação 
plasmática 

(%) 

Excreção 
urinária 

(%) 

Venlafaxina 
C17H27NO2 

 
277.408 2.9 CYP2D6 4,9 27 4,6 

Haloperidol 
C21H23ClFNO2 

 
375,9 3.2 

CYP3A4 
CYP2D6 

18 92 < 2,5 

Carbamazepina 
C15H12N2O 

 
236.274 2.5 CYP3A4 53 94 1 

Fluoxetina 
C17H18F3NO 

 
309.332 4 CYP2D6 15 74 < 1 

 

  

 Estes quatro fármacos estão na lista de substâncias entorpecentes, 

psicotrópicos, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria número 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C15H12N2O&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C17H18F3NO&sort=mw&sort_dir=asc
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344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, sendo todos 

classificados como substâncias sujeitas a receita médica com controle especial 

(RDC 49) (BRASIL, 2015). Ainda assim, ocorre o uso indiscriminado e não 

consciente desses medicamentos. Os ansiolíticos e antipsicóticos são usados 

de forma mais cautelosa, pelo potencial de dependência, porém alguns 

antidepressivos, como a fluoxetina, são muitas vezes considerados como a 

"droga da felicidade", sendo disseminado para a população como inofensivo 

(MENDONÇA et al., 2009). Uso inadequado de fluoxetina muitas vezes é comum 

para auxiliar no processo de perda de peso. Em um estudo feito entre 2005 e 

2006 na cidade de Santo André, SP, foram analisadas receitas especiais em 

farmácias magistrais e drogarias, mostrando que 27% das prescrições 

continham esse medicamento, sendo essas, em sua maioria, destinadas a 

mulheres (quase 80%). O estudo mostrou também que houve um grande número 

de receitas com associação de fluoxetina a substâncias anorexígenas, como 

anfetaminas (CARLINI et al., 2009; ANVISA, 2010). 
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1.2 Fármacos psicotrópicos como contaminantes ambientais emergentes 

 

 Existem mais de 129 milhões de compostos orgânicos e inorgânicos 

conhecidos e registrados no Chemical Abstract Service (CAS 2017), sendo que 

a maioria destes atingem o ambiente, provenientes tanto de fontes naturais como 

também antropogênicas, por meio principalmente de descarte indevido de 

efluentes industriais e domésticos. Além destes milhares de compostos 

registrados, existem muitos outros que ainda não foram registrados ou 

simplesmente são desconhecidos, que também são lançados no ambiente. 

Somando-se a estes, é preciso ainda considerar os diversos metabólitos dessas 

substâncias e também aqueles formados a partir de reações entre compostos 

sintéticos e naturais. Dessa forma, é possível prever a gigantesca quantidade de 

compostos presentes no ambiente, especialmente nos corpos hídricos.  

 Menos de 0,001% desses compostos conhecidos e registrados são 

rotineiramente monitorados pelas agências governamentais como as dos 

Estados Unidos e Europa (VILLANUEVA et al., 2014; SCHMIDT et al., 2016). No 

Brasil, segundo a resolução 430/2011 do CONAMA (BRASIL, 2011) os efluentes 

de fontes poluidoras podem ser lançados diretamente no ambiente após 

tratamento adequado desde que as características desse efluente sigam os 

padrões de pH, temperatura, presença de materiais sedimentáveis, vazão em 

que é lançado, presença de óleos e graxas, de materiais flutuantes e padrão de 

demanda bioquímica de oxigênio (BRASIL, 2011). Desta forma, se os efluentes 

não alterarem esses parâmetros, podem ser lançados sem restrições, ainda que 

contenham diversos tipos de substâncias tóxicas. 

 O tratamento convencional utilizado nas estações de tratamento de 

esgoto (ETEs) da Europa, por exemplo, consiste em dois tipos de processos, o 

físico e o biológico apenas, poucas vezes são usados tratamentos mais 

avançados como oxidação avançada e uso de ozônio, mas existe a busca por 

melhorias na remoção de micropoluentes orgânicos (ZORITA et al., 2009). Os 

tratamentos convencionais priorizam os parâmetros fisico-químicos, biológicos e 

a análise de alguns agentes químicos de importância e ocorrência no país ou 

região. Sendo assim, muitas das substâncias presentes em efluentes industriais, 
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hospitalares e até mesmo domésticos, alguns desses micropoluentes orgânicos, 

não são retirados durante os tratamentos, principalmente os chamados 

contaminantes emergentes, que passaram a ser uma preocupação. 

Contaminantes emergentes, em sua maioria, são identificados no 

ambiente em pequenas quantidades, em concentrações na ordem de mg/l, µg/L 

ou até ng/L. Porém, é importante considerar que o composto não está presente 

no ambiente de forma isolada, junto desse estão diversos outros, podendo assim 

ocorrer interações, que podem modificar o efeito final observado em organismos 

não alvo (JONES et al., 2005; SCHMIDT et al., 2016). 

 Além de contaminantes emergentes como produtos de higiene, 

cosméticos e medicamentos, outros compostos a serem considerados são os 

metabólitos dos fármacos lançados através de efluentes domésticos e 

hospitalares. A excreção urinária é uma das principais vias de eliminação de 

medicamentos; uma parte do fármaco é excretada na forma original, inalterada, 

no entanto, na maioria dos casos, a maior porcentagem excretada é na forma 

biotransformada do fármaco (GURKE et al., 2015). Mostrando, assim, a 

importância de se considerar também os metabólitos de fármacos, 

principalmente os que possuem uma alta taxa de biotransformação.  

 Por meio da toxicologia regulatória é possível analisar o risco de 

compostos presentes no ambiente, e então estabelecer limites para a exposição 

segura de agentes químicos, seus metabólitos e também misturas complexas, e 

assim definir os padrões de qualidade hídricos (UMBUZEIRO et al., 2006). Antes 

da criação de leis e normas que estabelecem as condições de lançamento e os 

parâmetros para tratamento de efluentes, são necessários dados e estudos que 

indiquem o perigo e risco do composto, juntamente com balanço de fatores 

políticos e econômicos. Uma ferramenta usada na toxicologia regulatória é a 

avaliação de risco, que dentre seus objetivos estão: analisar o balanço entre o 

risco e o benefício de um agente químico, definir quais serão os possíveis alvos 

desse risco, estabelecer as prioridades para compor um projeto de atividades, 

fazer a estimativa do risco residual e da extensão da redução do risco mesmo 

após as medidas de redução de risco serem tomadas (FAUSTMAN, E.M.; 

OMENN, G.S., 2008). 

A avaliação de risco pode ser dividida em quatro estágios: identificação 

do perigo, caracterização do perigo, avaliação da exposição e caracterização de 
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risco. A primeira etapa tem por objetivo identificar qual o perigo que determinado 

agente químico possui, ou seja, determinar a toxicidade, prevendo eventos 

adversos causados por este, fazendo-se a análise da relação estrutura-

atividade, das propriedades físico-químicas, de estudos feitos em humanos e 

animais, bem como dos ensaios clínicos, epidemiológicos e toxicológicos. A 

caracterização do perigo relaciona dose e resposta do agente por meio de 

estudos cinéticos e dinâmicos. Na terceira etapa, o estudo leva em consideração 

a exposição dos organismos ao agente químico, sendo analisada o tipo de 

exposição em que a população será sujeita, a via de exposição, sua magnitude, 

duração, frequência e intensidade. Por fim, é feita a caracterização do risco, 

etapa em que é estudada a probabilidade de ocorrência de certo evento adverso, 

bem como a suscetibilidade da população que será provavelmente atingida e 

sua probabilidade de exposição (CORRÊA et al., 2014). 

A avaliação de risco de diferentes compostos é de extrema importância 

para que se entenda qual o perigo e o risco relacionados à exposição desses, e 

para que assim sejam estabelecidas concentrações máximas para ocorrência no 

ambiente. Isso demonstra a relevância de estudos no contexto da toxicologia 

ambiental, pois esses contribuem não só para o conhecimento na área 

acadêmica e de pesquisa, mas também podem ser usados como base e fonte 

para estabelecimento de monitoramento ambiental, em que são regulamentadas 

as normas de qualidade do ambiente, além da tomada de decisão em casos 

específicos (MOERMOND et al., 2016). 

 

 1.2.1 Presença de fármacos psicotrópicos no ambiente 

 

 Nas últimas décadas os produtos farmacêuticos e cosméticos vem 

ganhando atenção no cenário ambiental pelos diversos relatos da ocorrência 

desses em águas superficiais, estações de esgoto e até mesmo em água 

potável, podendo assim considerá-los contaminantes emergentes de água 

(COMERO et al., 2013; NARBAITZ et al., 2013; SIMAZAKI et al., 2014; ZORITA 

et al., 2009; SILVEIRA et al., 2013). 

 Considerando o intenso uso, esses compostos são lançados na rede de 

esgoto e é justificável que tenham sido classificados como contaminantes 

ambientais emergentes, considerando ser esta a principal via de entrada de 
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fármacos nos recursos hídricos (SUI et al., 2010; SILVA et al., 2015; YUAN et 

al., 2013). Diversos estudos têm mostrado a presença destes compostos em 

amostras ambientais. Os fármacos encontrados e suas quantidades dependem 

muito do perfil de tratamento empregado e de consumo de medicamentos mais 

utilizados nos diferentes países. Existem muitos relatos da presença de diversos 

fármacos psicotrópicos, dentre eles, os estudados neste trabalho, em águas 

superficiais e de tratamento como apresentado na Tabela 2. Esses quatro 

fármacos foram escolhidos devido a vasta presença no ambiente (Anexo A).  

 

Tabela 2 - Ocorrência de fármacos psicotrópicos no ambiente em suas concentrações 
máximas e mínimas encontradas. 
 

Fármaco Concentração 
encontrada 

Local da coleta Referência 

Venlafaxina    

Máxima 
1,914 ug/L 

 

Esgoto hospitalar 
não tratado, 

Coimbra, 
Portugal 

 

Santos et al., 
2013 

 

Mínima 
0,2 ng/L 

 
Rios Vistula e 

Ultrata; Polônia 

Giebułtowicz; 
Nałecz-Jawecki 

2014 

Haloperidol    

Máxima 2,69 µg/L 

Máxima 
encontrada em 

amostras da 
União Européia 

 

Loos et al., 2013 
 

Mínima 0,24 ng/L 
Águas 

superficiais, 
Suécia 

Fick et al., 2011 
 

Carbamazepina    

Máxima 27,7 µg/L 

Água residual de 
estação de 

tratamento de 
esgoto, Chipre 

 

Fatta-Kassinos, 
Hapeshi, et al. 

2011 
 

Mínima 
0,08 ng/L 

 
Rio Lobregat, 

Espanha 

Ginebreda et al., 
2010 

 

Fluoxetina    

Máxima 9676 ng/L 

Influente bruto 
antes da 

sedimentação 
primária, Portugal 

Salgado et al., 
2011 
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Mínima 
0,04 ng/L 

 

Estimativa 
concentração 

ambiental 
nacional, 

Dinamarca 

Styrishave et al., 
2011 

 

 

 

 No Brasil, estudos realizados por Silva e colaboradores (2015) na costa 

norte de Salvador, Bahia, identificaram medicamentos psicotrópicos presentes 

em quantidades significantes nas amostras de sedimentos coletados na Baia de 

todos os Santos, que é o destino de água residuais de residências e hospitais da 

região. 

 Como já citado, os contaminantes emergentes são encontrados em 

amostras ambientais em concentrações muito baixas, na ordem de µg/L e ng/L, 

porém, vale aqui lembrar que os fármacos psicotrópicos são desenvolvidos para 

atuar em sistemas biológicos em doses baixas (ANKLEY et al., 2007; ROOS et 

al., 2012), dessa forma, mesmo nessas concentrações ambientais é possível 

que esses compostos provoquem algum tipo de efeito em diferentes organismos 

não alvo. 

 Evidentemente, uma maior concentração de fármacos é encontrada em 

efluentes domésticos e hospitalares, que são lançados em estações de 

tratamento de esgoto municipais antes de serem descartados em corpos d’água. 

Porém, muitos dos fármacos são apenas parcialmente removidos, pois são 

resistentes ao tratamento convencional utilizado (PALMER et al., 2008; SILVA et 

al., 2011; DE ALMEIDA et al., 2013). Por consequência, ainda são encontradas 

pequenas concentrações de fármacos e seus metabólitos tanto em água potável 

como em águas residuais e rios. Gurke et al., (2015) verificaram a ocorrência e 

a remoção de medicamentos frequentemente prescritos na Alemanha; dos 45 

compostos estudados, 39 obtiveram uma taxa de remoção abaixo de 50% após 

passar pela estação de tratamento de esgoto, e para apenas um deles foi 

observada eficiência superior a 80% de remoção. Tendo em vista a presença 

desses fármacos em águas potáveis, é preciso considerar que essa 

contaminação ambiental atinge não só a fauna e flora, mas também os humanos, 

de forma direta ou indireta. 
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Yuan et. al., (2013) estudaram 22 medicamentos psicotrópicos em 

amostras de efluentes de ETEs na China, incluindo venlafaxina e haloperidol, 

objetos de estudo deste trabalho. Os autores concluíram que o tratamento 

primário nas ETEs não é eficiente para esta classe de medicamentos, 

removendo no máximo 60%, devido à alta resistência a degradação, tanto 

abiótica como biótica.  

A difícil remoção dos fármacos se deve principalmente às características 

físico-químicas. A fluoxetina, por exemplo, tem alto poder de adsorção aos lodos, 

sendo assim dispersada tanto em resíduos de água, como lodo das ETEs 

(KWON et al., 2006; REDSHAW et al., 2008). Além disso, esse medicamento 

apresenta alta estabilidade hidrolítica e fotolítica, sendo considerado um dos 

mais persistentes no meio ambiente (CALISTO; ESTEVES, 2009).  

Como muitos medicamentos são resistentes aos tratamentos 

convencionais de água, sendo apenas parcialmente removidos (PALMER et al., 

2008; SILVA et al., 2011), a exposição de organismos aquáticos a estes 

compostos é esperada. Ainda que sejam encontradas pequenas concentrações 

destes compostos em amostras de água após o tratamento (na ordem de ng/L 

ou até µg/L), as quantidades encontradas são capazes de causar efeito, sendo 

dessa forma classificados como micropoluentes (LUO et al., 2014). 

Adicionalmente, é preciso considerar que a exposição a esses compostos 

acontece no ambiente de forma crônica, podendo assim haver acumulação 

desses no organismo.  

Cerca de 15% dos medicamentos utilizados em hospitais têm potencial 

de bioacumulação (JEAN et al., 2012). Um estudo realizado por Brooks et al., 

(2005) quantificou diversos medicamentos em tecidos de peixes, dentre eles a 

fluoxetina. Foi encontrado 1,58 ng/g de fluoxetina no cérebro, 1,34 ng/g no fígado 

e 0,11 ng/g em tecidos musculares de peixes. Visto isso, os medicamentos 

presentes no ambiente expõem não apenas o ecossistema aquático, mas 

também os humanos, que poderão entrar em contato não só por meio da 

ingestão de água, mas também através da alimentação de peixes que 

acumularam esses fármacos em seus tecidos.  

Assim, estudos e ensaios toxicológicos devem ser feitos com as 

substâncias presentes nestas amostras de águas residuais para que se 

entendam os possíveis danos e impactos desses agentes nos organismos alvo 
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e não alvo, como os peixes e humanos. Além de estudos com as substâncias na 

forma isolada, é preciso considerar que no ambiente aquático essas estarão 

presentes juntamente com diversas outras, sendo importante assim analisar 

além da ação independente dos compostos, a mistura desses (SCHMIDT et al., 

2016) que pode potencializar ou antagonizar os efeitos tóxicos dos compostos.  

Todavia, os estudos ecotoxicológicos abordando os contaminantes 

emergentes, como os fármacos psicotrópicos, mesmo que de forma isolada, 

ainda são bastante escassos. No Brasil e outros países em desenvolvimento, as 

análises ambientais para verificação da presença de fármacos vêm crescendo, 

mas ainda são poucas, ao contrário de países desenvolvidos como Estados 

Unidos, países da Europa e Japão (BEEK et al., 2016). Além das análises 

químicas, é de fundamental importância entender qual é o perigo e quais são os 

riscos da exposição tanto ambiental como humana, para que assim, a 

contaminação de efluente e corpos hídricos com esses compostos tenha a 

devida atenção dos órgãos responsáveis. 
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1.3 Avaliação de toxicidade ambiental 

 

Como já citado, tendo em vista a resistência de diversos medicamentos 

aos tratamentos convencionais de águas residuais, é bem provável que resíduos 

desses atinjam o ambiente aquático, impactando não só a qualidade da água de 

rios e cursos de água, mas também a população aquática, como os peixes. 

 Uma importante etapa da avaliação de risco ambiental é a análise de 

toxicidade aquática e bioacumulação de um agente químico específico ou da 

amostra. Com essas análises são observados efeitos em organismos aquáticos 

de três níveis tróficos: um representante das plantas (normalmente as algas), um 

de invertebrados (como os crustáceos), e um representante dos animais 

vertebrados (sendo o peixe o mais usado) (HALDER et al., EURL ECVAM, 2014). 

Na avaliação da toxicidade aquática são feitos inicialmente os testes de 

toxicidade aguda, e se indicado risco ou quando se prevê uma exposição 

prolongada, os testes de toxicidade crônica são realizados posteriormente 

(HALDER et al., EURAL ECVAM, 2014). Nos ensaios de toxicidade aguda, 

comumente são usados peixes, pois são bons representantes do meio aquático, 

com um papel importante na cadeia alimentar, sendo um dos últimos animais na 

cadeia aquática, além de serem fonte de alimentação para diversos animais 

superiores e para humanos. Sendo assim, os peixes são também muito usados 

como animais sentinelas para a qualidade de águas (LAMMER et al., 2009). A 

avaliação de toxicidade aguda para peixes é exigida na União Europeia para a 

liberação de diversos compostos como químicos industriais, produtos biocidas, 

medicamentos veterinários, aditivos alimentares (HALDER, et al, EURAL 

ECVAM, 2014), e também para águas residuais na Alemanha (ALEMANHA, 

1998).  

 Visando desenvolver um método alternativo ao uso de animais, estudos 

coordenados pelo laboratório europeu referência de testes alternativos ao uso 

de animais, o ECVAM (Centro Europeu para Validação de Métodos Alternativos, 

do inglês: European Centre for the Validation of Alternative Methods) juntamente 

com a OECD (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 

do inglês: Organization for Economic Co-operation and Development), em 2009, 

validou o teste de toxicidade aguda com embriões de zebrafish, para que 

houvesse uma redução no número de peixes adultos usados em testes 
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(EUROPEAN COMISSION, EURL ECVAM, 2014). O ensaio com embriões não 

é tido pela União Europeia como um teste in vivo, visto que segundo a Diretriz 

2010/63/EU que visa a proteção animal para usos científicos, são considerados 

in vitro testes que utilizam organismos que ainda não adquiriram a capacidade 

de alimentação de forma independente (UNIÃO EUROPEIA, 2010). 

Paralelamente, em 2012, Belanger e colaboradores compararam testes de 

toxicidade aguda utilizando peixes adultos e embriões de zebrafish, resultando 

em uma forte correlação entre os ensaios (BELANGER et al., 2012), 

comprovando assim a eficiência e correspondência dos ensaios com embriões.  

 Antes mesmo da validação do método, a Alemanha já utilizava o teste 

com embriões de zebrafish para avaliação de toxicidade aguda em amostras de 

águas residuais, regulamentado pela Lei Gazette desde 2005 (ALEMANHA, 

2005). Em 2007, já havia sido feita a padronização, pela organização 

internacional de padronização, a ISO 15088 (Organização Internacional para 

Padronização, do inglês: International Organization for Standardization) da 

determinação de toxicidade aguda de águas utilizando-se embriões (ISO 15088, 

2007). 

 Frente à grande atenção dos órgãos ao uso de métodos alternativos a 

animais, visando maior respeito ao bem-estar animal e redução do uso de 

animais para fins científicos, a substituição de peixe adulto por estágios 

embrionários deve sempre ser feita quando possível e apropriado (UNIÃO 

EUROPEIA, 2014), conseguindo atender assim aos princípios de redução, 

refinamento e substituição, conhecidos como princípio dos 3Rs (reduction, 

refinement, replacement) publicados em 1959 por William Russel e Rex Burch 

(HUNTINGFORD et al., 2006; LAMMER et al 2009b; RUSSEL; BURCH, 1959). 

Sendo assim, os ensaios de toxicidade aguda ambiental com estágios 

embrionários de zebrafish vem ganhando cada vez mais espaço. 

 

 1.3.1 Utilização de embriões de zebrafish como modelos de 

toxicidade ambiental 

 

Como explanado anteriormente, testes de toxicidade aguda utilizando 

embriões de peixes são uma alternativa aos testes com adultos. Dentro deste 

contexto, a espécie Danio rerio vem ganhando cada vez mais destaque no 
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cenário científico nacional e internacional. Trata-se de uma espécie de peixe de 

porte pequeno, medindo em média 40 mm de comprimento, da família 

Cyprinidae, possui o formato do corpo longilíneo fusiforme e achatado nas 

laterais, onde possui de 5 a 7 linhas longitudinais características em tons 

azulados (SPENCE et al., 2008), que os deixou conhecido como Zebrafish 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Imagem do peixe zebrafish adulto, sendo o peixe da frente fêmea, e os dois 
no plano atrás machos (Fonte: Autor). 
 

 

 

Zebrafish é uma espécie de peixe de fácil manutenção, com 

desenvolvimento bem definido e rápido (TEIXIDÓ et al.,2012), possuindo não só 

o benefício de poder utilizar o estágio embrionário, reduzindo o conflito ético de 

causar incômodo e sofrimento aos animais, mas também a vantagem de que os 

embriões são mais sensíveis, respondendo melhor e mais rapidamente quando 

comparado aos adultos (NAGEL, 2002).  

Embrião é o intervalo de vida entre a fertilização até a eclosão do ovo 

(aproximadamente 72 horas pós fertilização - hpf). A continuidade do 

desenvolvimento do embrião ocorre fora dos limites do ovo durante o intervalo 

conhecido como estágio larval (LAMMER et al 2009a).  

 É um modelo experimental que une as vantagens de experimento in vitro 

com as vantagens do in vivo, tem a maior praticidade, resultados em tempos 

menores e custos mais baixos condizentes com testes in vitro, mas com a 
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complexidade de um organismo inteiro, possuindo metabolismo próprio e 

correlação entre diferentes células e tecidos (TRUONG et al., 2011). Além disso, 

a espécie de peixe Danio rerio possui uma similaridade genômica com os 

humanos, cerca de 70% dos genes da espécie tem ao menos um ortólogo ao do 

humano, sendo o contrário também verdadeiro. Esses genes são relacionados 

com fatores de transcrição de proteínas e com atividade neural, dessa forma o 

Danio rerio é bastante usado em diversos estudos como um modelo genômico 

(HOWE et al., 2013), bem como em ensaios de avaliação de neurotoxicidade de 

compostos químicos. 

 Na análise dos estágios embrionários e larvais do zebrafish são feitos 

estudos dos efeitos de teratogenicidade, devido ao desenvolvimento do embrião 

ser fora do corpo materno e de o córion do embrião e corpo da larva serem 

transparentes (NAGEL, 2002), facilitando o acompanhamento do 

desenvolvimento, possibilitando a identificação de malformações durante a fase 

embrio-larval, sem a necessidade de sacrificar o organismo.  

A organogênese completa do Danio rerio se dá de forma rápida, ao final 

de 6 dias, por exemplo, já é possível observar estruturas importantes como 

coração, bexiga natatória, sistema circulatório e formato esquelético (KIMMEL et 

al., 1995). Considerando essas vantagens, o modelo experimental com embriões 

de zebrafish vem ganhando cada vez mais espaço, sendo um dos organismos 

padrões que mais cresce em publicações científicas (GARCIA et al., 2016). Além 

de ser usado para avaliações dentro da toxicologia ambiental, os experimentos 

com embriões de zebrafish têm sido empregados para ensaios de segurança e 

toxicidade de produtos nutracêuticos, estudos relacionados a diversas doenças, 

como doença de Parkinson, distúrbios renais e doenças cardiovasculares, além 

de ser também uma ótima alternativa para análises na fase de screening de 

novos medicamentos, visando investigação de possível ação teratogênica (BIAN 

et al., 2016; BRETAUD et al., 2004; DOOLEY,K.; ZON, L., 2000; GIACOMINI et 

al., 2006). Um estudo publicado em 2014 por Yamashita e colaboradores, 

analisou 59 compostos que são classificados como teratogênicos e não 

teratogênicos em modelos in vivo usando mamíferos, a concordância de 

teratogenicidade positiva foi de 88% e de não-teratogenicidade foi de 93%, 

indicando assim uma grande relação de correspondência entre os estudos feitos 

com mamíferos e com embriões de zebrafish. 
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 O sistema nervoso do zebrafish também é bem desenvolvido nos 

primeiros dias de vida, neurônios dopaminérgicos e colinérgicos podem ser 

detectados nos estágios iniciais de desenvolvimento (GIACOMINI et al., 2006; 

BEHRA et al., 2002). Além disso, é possível observar também padrões 

comportamentais em poucos dias após a fertilização, por exemplo, pode-se notar 

atividades como fuga, busca por alimento, perfil de nado e movimentação, ainda 

no estágio larval (GIACOMINI et al., 2006). Assim, o padrão de locomoção e 

atividade do embrião de zebrafish tem sido muito usado para relacionar e avaliar 

o desenvolvimento de neurotoxicidade (SELDERSLAGHS et al., 2010). 

 Outra grande vantagem que fez com que esta espécie se destacasse em 

testes neurocomportamentais é que a estrutura básica do sistema nervoso em 

peixes apresenta semelhanças com a de mamíferos e os mesmos 

neurotransmissores são encontrados (PANULA et al., 2010). Assim, visando 

complementar a avaliação da neurotoxicidade, propomos também a utilização 

de um biomarcador deste efeito, a atividade da enzima colinesterase. Esta 

enzima cliva rapidamente a acetilcolina em colina e acetato e é amplamente 

distribuída no reino animal, comum aos humanos e Danio rerio, e crítica para a 

transmissão sináptica entre neurônios tanto em sinapses colinérgicas quanto 

entre junções neuromusculares. Estas atividades configuram a base de muitas 

das funções biológicas essenciais, tais como o batimento cardíaco, respiração, 

digestão e a atividade cerebral (FISCHER et al., 2015). Um dos efeitos causados 

por xenobióticos consiste em mudanças na sinalização colinérgica que 

conduzem a um desequilíbrio nos níveis de acetilcolina extracelular. A inibição 

da acetilcolinesterase (AChE, do inglês: acetylcholinesterase) resulta na 

hiperestimulação dos receptores de acetilcolina pós-sinápticos, o que leva a 

aberrações fisiológicas que vão desde a disfunção comportamental à morte 

(HAVERROTH et al., 2015). A atividade desta enzima é um clássico biomarcador 

de efeito de praguicidas pertencentes à classe dos carbamatos e 

organofosforados, no entanto, a especificidade para praguicidas vem sendo 

questionada. Já em 1998, Guilhermino et al., mostraram que metais (molibdênio, 

bário e crômio) e detergentes (dodecilbenzilsulfonato e dodecil sulfato de sódio) 

também induzem à redução da atividade desta enzima em mexilhões. Seguindo 

a mesma tendência, em 2010, Frasco et al., utilizando ensaios in vitro com AChE 

isolada sugerem que a atividade da enzima deva ser utilizada como biomarcador 
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de neurotoxicidade para metais, com exceção do níquel. Similarmente, a 

atividade da enzima AChE tem sido considerada um bom biomarcador de 

neurotoxicidade em peixes expostos a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(ALMEIDA et al., 2012; SILVA et al., 2013). Adicionalmente, a atividade da 

enzima colinesterase tem sido sugerida como um dos biomarcadores usados na 

avaliação de neurotoxicidade de peixes marinhos expostos a misturas 

complexas de poluentes (GRAVATO et al., 2010).  

 A grande vantagem da utilização do ensaio com embriões de Danio rerio 

é o fato de que os demais vertebrados possuem dois tipos de enzimas 

colinesterases, a acetilcolinesterase e a butirilcolinesterase, já essa espécie de 

peixe possui genes para a expressão apenas da AChE, tornando-se assim um 

ótimo modelo para análise da atividade da enzima específica (RODRIGUEZ-

FUENTES et al., 2015; BERTRAND et al., 2004). 

 Juntamente à atividade da AChE, um outro parâmetro muito analisado 

utilizando embriões de zebrafish é a atividade e movimentação desses frente à 

exposição a toxicantes e amostras aquáticas, visto que um comportamento 

inadequado pode ter como impacto a sobrevivência desses animais (SCOTT et 

al., 2004), podendo influenciar não apenas esses, mas também toda o 

ecossistema vinculado a eles, como predadores e fontes de alimento. O perfil 

comportamental de peixes é o resultado de uma junção de diferentes sistemas, 

como o sensorial, hormonal, metabólico e neurológico (SCOTT et al., 2004), 

sendo possível dessa forma relacionar comportamento com atividades do 

organismo. 

Dessa maneira, esse trabalho tem como propósito avaliar os efeitos de 

medicamentos psicotrópicos presentes no ambiente sobre o desenvolvimento 

embrio-larval de zebrafish, avaliando a indução de possíveis malformações, 

além de modificações neurocomportamentais, tanto dos fármacos isolados, 

quanto em misturas. Isto posto, o trabalho é parte inicial de uma avaliação de 

risco, analisando-se o perigo desses compostos. 
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2. CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, através da avaliação dos três 

níveis de organização biológica usando estágios iniciais de zebrafish, é possível 

concluir que nas condições dos tratamentos: 

 Os quatro fármacos são estáveis durante os 6 dias, nas condições dos 

testes realizados; 

 Tanto a mistura como os quatro fármacos individualmente não 

apresentaram efeitos teratogênicos significativos em embriões de 

zebrafish até 144hpf expostos à concentrações ambientalmente 

relevantes; 

 Os quatro fármacos de forma individual e a mistura desses não causam 

alteração significativas na movimentação de embriões de 28hpf expostos 

às concentrações ambientalmente relevantes; 

 Os fármacos venlafaxina e carbamazepina não provocaram alteração 

significativa na atividade da enzima AChE em embriões de 96hpf 

expostos às concentrações ambientalmente relevantes;  

 O haloperidol aumentou a atividade enzimática dos embriões em 

concentrações muito baixas, com posterior retorno aos níveis basais em 

doses mais altas;  

 A fluoxetina aumentou a atividade da enzima AChE dos embriões de 

zebrafish na maior concentração testada, ainda que esta seja considerada 

baixa;   

 Esse efeito de aumento na atividade enzimática foi antagonizado na 

mistura dos fármacos.  

 

 

2.1 Considerações Finais  

 

Este trabalho mostra que mesmo concentrações muito baixas, na ordem 

de ng/L, podem causar algum efeito em organismos. Assim, é necessário que 

sejam testadas não apenas as concentrações próximas ao LOAEL ou IC50 dos 

compostos químicos, devido à possibilidade de manifestação do fenômeno 

hormesis.  
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 Para a confirmação da hormesis nos fármacos haloperidol e fluoxetina 

ainda são necessários mais ensaios, para entender a partir de qual concentração 

a atividade enzimática começa a diminuir para chegar nos valores basais e, 

quando inicia a inibição da atividade em embriões com a mesma idade. Assim, 

seria possível construir uma curva dose-resposta, confirmando a hipótese da 

característica bifásica. 

 Nosso trabalho mostra importância de estudos conduzidos com 

concentrações ambientalmente relevantes, para que seja possível uma correta 

avaliação do risco do lançamento destes compostos no ambiente aquático, bem 

como a avaliar a necessidade de outros tratamentos de efluentes.  
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