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Resumo 

Os fármacos são um grupo diversificado de substâncias químicas, utilizadas na 
medicina humana e veterinária, em práticas agrícolas, e cosméticos. Reúnem uma 
série de características que fazem com que mantenham suas propriedades químicas 
tempo o suficiente para atender um propósito terapêutico. A ocorrência de fármacos 
no ambiente aquático pode ser associada ao estilo de vida da sociedade moderna, 
aos padrões de consumo e ao envelhecimento da população, ou seja, estes fatores 
exigem, em níveis mais elevados, o uso aumentado de medicamentos e produtos para 
cuidados pessoais. Aliado a esses fatores, soma-se a falta de tratamento adequado 
de efluentes domésticos. De acordo com estudos pretéritos, a ocorrência de fármacos 
residuais no meio ambiente, em especial os anti-hipertensivos, pode apresentar 
efeitos adversos em organismos aquáticos expostos a concentrações na ordem de 
ng.L-1. O presente projeto teve como objetivo realizar um estudo ecotoxicológico do 
fármaco Losartan empregando um organismo marinho sentinela (Perna perna) e 
biomarcadores de exposição e efeito que possibilitassem a avaliação do metabolismo 
e dos primeiros sinais de efeito adverso após exposição a concentrações 
ambientalmente relevantes. Foram empregados como biomarcadores enzimas de 
biotransformação, conjugação e atividade antioxidante, bem como avaliação de danos 
em ADN, peroxidação lipídica e desestabilização da membrana lisossômica de 
hemócitos. Os resultados foram analisados de forma integrada a fim de gerar 
subsídios para futuras avaliações de risco ambiental e estabelecimento de 
concentrações seguras desse composto na legislação ambiental pertinente. Efeitos 
adversos do anti-hipertensivo Losartan nos parâmetros reprodutivos do mexilhão 
marrom Perna perna foram detectados em concentrações mais altas (mg / L) após 
exposição de curto prazo. Os sistemas de desintoxicação e antioxidantes foram 
induzidos após a exposição a concentrações que variaram de ng / L a μg / L, como 
efeitos citogenotóxicos em brânquias e hemolinfa, evidenciando a preocupação em 
introduzir essa classe de contaminante em ambientes marinhos, e apontando a 
necessidade de incluir compostos anti-hipertensivos como metas para estações de 
tratamento de águas residuais, bem como incluí-las no programa de monitoramento 
ambiental. De acordo com os ensaios padronizados de mortalidade, fertilização ou 
desenvolvimento embriolarval, o risco foi considerado baixo. Entretanto, quando 
utilizados biomarcadores que representavam efeitos subletais, observou-se um alto 
risco ambiental. 

 
Palavras-chave: Losartan, risco ambiental, ecossistemas marinhos, Ecotoxicologia 
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1.INTRODUÇÃO 

A qualidade de água pode ser afetada pelas mais variadas atividades 

antrópicas, sendo que cada uma delas gera poluentes característicos, o que leva à 

degradação ambiental e a diminuição significativa dos recursos hídricos. Pereira 

(2004) define que a poluição das águas decorre da adição de substâncias ou de 

formas de energia que, direta ou indiretamente, alteram características físicas e 

químicas do corpo d’água de maneira que prejudique a utilização das águas para usos 

benéficos. 

Os riscos à saúde associados à água podem ser de curto prazo, quando 

resultam da poluição de água causada por elementos microbiológicos ou químicos, 

ou de médio e longo prazo, quando resultam do consumo regular e contínuo, durante 

meses ou anos, de água contaminada com produtos químicos, com certos metais ou 

pesticidas (OPAS/OMS, 2001). 

Alguns anos atrás, estudos ambientais focavam-se na identificação de efeitos 

graves de poluentes nos ecossistemas, os Poluentes Orgânicos Persistentes (POP) 

(ELLIS, 2006). Ainda nessa linha, inserem-se os compostos químicos dioxinas, 

furanos, bifenilas policloradas (PCBs), Dicloro-Difenil-Tricloroetano (pesticida DDT), 

entre outros (JONES & VOOGT, 1999). Com o avanço da química analítica, outra 

classe poluidora foi detectada, os micropoluentes ou compostos químicos 

emergentes, nos quais se enquadram os fármacos, produtos de higiene e cuidados 

especiais (FPHCP) (TERNES, 2010).  

Os fármacos são um grupo diversificado de produtos químicos, utilizados na 

medicina veterinária, em práticas agrícolas, saúde humana e cosméticos, pois reúnem 

uma série de características que fazem com que sejam excepcionais no tratamento 

de doenças, principalmente por serem persistentes e manterem suas propriedades 

químicas tempo o suficiente para atender um propósito terapêutico (YAMAMOTO et 

al. 2014). Contudo, quando liberados no ambiente, muitos se tornam bioativos, em 

sua maioria polar, ocorrendo como concentrações traço, nos ecossistemas aquáticos, 

tanto marinhos como dulcícolas, bem como em efluentes de tratamento de águas 

residuais, suscitando grande preocupação nos últimos anos devido à introdução 

contínua e crescente (NUNES, 2010). 

Estas substâncias são eliminadas pelos seres humanos e animais por meio da 

urina e das fezes, o que explica a sua presença recorrente no compartimento aquático, 

pois as fossas sépticas, bem como as estações de tratamento de águas residuais não 
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são eficazes em sua remoção, propiciando assim, certa facilidade para que estes 

compostos cheguem com facilidade no ambiente marinho (NUNES, 2010; 

YAMAMOTO et al.2014). Além das excretas, o descarte inapropriado dessas 

substâncias em efluentes domésticos ou industriais contribui significativamente para 

o aumento das concentrações ambientais.  

Um grupo de fármacos estudados atualmente pertence à classe dos 

betabloqueadores, que são usados para tratar doenças cardiovasculares, como a 

hipertensão. Segundo dados do Ministério da Saúde (2006), cerca de 17 milhões de 

brasileiros apresentam hipertensão arterial, 35% da população de 40 anos ou mais 

são portadores da doença e estima-se que 4% das crianças e adolescentes também 

são portadoras. Dependendo do local de estudo, a hipertensão arterial sistêmica varia 

de 22,3% a 43,9% na população urbana adulta brasileira (OSAWA et al., 2013).  

Os fármacos anti-hipertensivos são amplamente utilizados no mundo todo no 

tratamento da hipertensão arterial, que é considerada o principal fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (OATES, 1996). Pertencentes à classe 

dos antagonistas dos receptores AT1 da angiotensina II (ARA II), são relativamente 

recentes no mercado farmacêutico, tendo início no final da década de 1980. 

Atualmente, os representantes desta classe que são comercializados no país são: o 

Losartan Potássico (Cozaar®), Valsartan (Diovan®), Candesartan Cilexetil 

(Blopress®), Irbesartan (Aprovel®), Olmesartan (Benicar®) e Telmisartan (Micardis®). 

Apenas o Eprosartan e o Azilzartan não são comercializados no Brasil (RAMOS & 

CASALI, 2012). 

A ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente, em especial os anti-

hipertensivos, pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e 

terrestres. O efeito pode ser em qualquer nível da hierarquia biológica: célula - órgãos 

- organismo - população - ecossistema. De acordo com Jorgensen et al. (2000), alguns 

desses efeitos podem ser observados em concentrações na ordem de ng/L. Pouco é 

conhecido sobre o destino e o comportamento dessas substâncias no ambiente 

aquático, assim como não está claro quais organismos são afetados e em que grau. 

Ellis (2006) associa a ocorrência de fármacos no ambiente aquático ao estilo de vida 

da sociedade moderna, aos padrões de consumo e ao envelhecimento da população, 

ou seja, estes fatores exigem, em níveis mais elevados, o uso de medicamentos e 

produtos para cuidados pessoais. 
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Nesse sentido, para se conhecer os efeitos biológicos e realizar avaliações de 

risco ambiental, estudos ecotoxicológicos para avaliação de efeitos de fármacos têm 

sido realizados com diferentes classes desses compostos e distintos organismos-teste 

(NUNES et al., 2005; GAGNÉ et al., 2006). 

A importância de avaliar os riscos ambientais de compostos químicos 

emergentes é refletida em um dos objetivos “top cinco” da estratégia da Agência de 

Proteção Ambiental Norte Americana (USEPA). A identificação precoce e a 

investigação de possíveis problemas de poluição ambiental relacionada aos fármacos 

e produtos de higiene e cuidados pessoais são de suma importância para proteção da 

saúde humana e ecológica. 

Sendo assim, estudos ecotoxicológicos podem ser utilizados para determinar 

efeitos biológicos em diferentes níveis de organização biológica, desde moleculares e 

bioquímicos, até comunidades e ecossistemas (WALKER et al., 1996) e têm sido 

empregados com a finalidade de se avaliar os efeitos da introdução de xenobióticos 

no ambiente aquático, sendo que alguns parâmetros como toxicidade aguda e crônica 

já são previstos na Legislação Brasileira, como por exemplo na Resolução CONAMA 

430/2011. Esta identificação pode ser feita por efeitos causados pelos contaminantes, 

através de testes de toxicidade, determinação de anomalias genéticas, utilização de 

biomarcadores, entre outros (ZARONI et al., 2001). 

Biomarcadores podem ser definidos como indicadores bioquímicos, fisiológicos 

ou histológicos de exposição ou efeito de xenobióticos presentes no ambiente, em 

nível de organismo ou de “sub-organismo” (WALKER, et al., 1996). Suas respostas 

podem ser utilizadas como um sinal prévio de efeitos tóxicos, uma vez que o ponto de 

partida de todos os danos causados por xenobióticos envolve perturbações de 

processos bioquímicos e moleculares no interior das células, posteriormente dando 

origem aos efeitos em níveis maiores de organização (CHEUNG et al., 1997). 

Estudos recentes têm demonstrado a importância de embasar as avaliações 

ecotoxicológicas com compostos farmacêuticos, no mecanismo de ação destas 

substâncias. No estudo realizado por Cortez et al. (2012), efeitos biológicos adversos 

foram encontrados em concentrações ambientalmente relevantes de triclosan, 

quando empregado métodos ecotoxicológicos orientados pelo mecanismo de ação. 

O presente estudo é parte do Projeto Universal CNPq 481358/2012-9 que tem 

como objetivo avaliar o risco ambiental de compostos farmacêuticos em ambientes 

marinhos. Nesse escopo, se propõe um estudo ecotoxicológico do fármaco Losartan 
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empregando organismos marinhos e biomarcadores de exposição e efeito que 

possibilitam a avaliação do metabolismo e dos primeiros sinais de efeitos adversos 

em diferentes níveis de organização biológica. 

 

 

 

2.OBJETIVOS 

 O presente estudo teve como objetivo geral realizar uma avaliação 

ecotoxicológica do fármaco Losartan no molusco marinho Perna perna, para fins de 

avaliação do risco ambiental desse composto em ambientes marinhos e futura 

regulação na legislação ambiental pertinente. 

  

Foram objetivos específicos deste estudo: 

 Avaliar efeitos subletais do composto Losartan a partir da utilização de 

biomarcadores de exposição e efeito em diferentes níveis de 

organização biológica (genético, bioquímico, celular, individual); 

 

 Determinar o risco ambiental do fármaco estudado por meio da relação 

entre as concentrações ambientais do composto farmacêutico na baía 

de Santos e demais localidades, e as concentrações de efeito 

encontradas nos ensaios laboratoriais, a partir da utilização de uma 

metodologia escalonada de avaliação de risco; 

 

 Gerar subsídios para a identificação de concentrações seguras do 

fármaco no ambiente marinho para fins de política de gestão e regulação 

pela legislação pertinente. 
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3.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Fármaco de interesse 

A proposta de avaliação de risco ambiental do fármaco descrito abaixo levou 

em consideração que, dentre as classes terapêuticas que este composto se enquadra 

(betabloqueador), este é amplamente utilizado em âmbito nacional e está inserido na 

Relação de Medicamentos Essenciais - RENAME. Este documento serve de 

instrumento básico para a elaboração das listas estaduais e municipais segundo sua 

situação epidemiológica, para a orientação da prescrição médica, para o 

direcionamento da produção farmacêutica e para o desenvolvimento científico e 

tecnológico (BRASIL, 2010).  

Análises preliminares deste composto farmacêutico presente em água 

superficial coletada no entorno do lançamento do emissário submarino de efluente 

doméstico de Santos foram realizadas recentemente por nosso grupo de trabalho, 

dentro do projeto de pesquisa intitulado “Avaliação Ecotoxicológica de Poluentes 

Emergentes em Ecossistemas Marinhos”. Neste estudo preliminar foram detectados 

analgésicos (paracetamol, AAS), anti-hipertensivo (Losartan e Valsartan), anti-

inflamatório (Diclofenaco) e cafeína, em concentrações na ordem de ng.L-1 a µg.L-1. 

Especificamente os compostos Losartan e Valsartan foram encontrados na baía de 

Santos em concentrações que variaram de 10 a 30 ng.L-1 (Pereira et al., 2016).   

            Considerando as informações do RENAME, bem como nosso estudo 

preliminar, foi selecionado o fármaco Losartan a ser contemplado no presente estudo, 

conforme se descreve abaixo. 

O Losartan (2-butyl-4-chloro-1-{[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-1H-

imidazol-5-yl)methanol) (FIG. 1) é um medicamento da classe dos antagonistas dos 

receptores da angiotensina (ARAs). Sua principal indicação é para tratamento de 

hipertensão arterial. 

 

Figura 1. Estrutura química do Losartan. 
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As principais características físicas e químicas do Losartan foram apresentadas 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Características físicas e químicas do Losartan. 

Fórmula Molecular C22-H22-Cl-K-N6-O 

Peso molecular 461.01 g/mol 

Cor Pó cristalino branco a quase 

branco 

Ponto de fusão 183.5-184.5 ° C 

Solubilidade em água Muito Solúvel em água 

pKa 5-6 

  

 

3.2. Organismo-teste (Perna perna - Mollusca, Bivalvia) 

Desde meados da década de 70, moluscos bivalves filtradores vêm sendo 

utilizados para monitorar a contaminação química em áreas marinhas costeiras. 

Devido aos seus hábitos sedentários e sua habilidade de bioconcentrar poluentes, 

mexilhões e outros bivalves vêm sendo empregados como organismos sentinelas 

apropriados para estudos de monitoramento da qualidade ambiental de áreas 

costeiras (IMW, 1995), bem como em estudos laboratoriais que possibilitam uma 

previsão dos possíveis efeitos biológicos adversos em diferentes níveis de 

organização biológica. 

O mexilhão Perna perna (FIG. 2) é encontrado em bancos naturais entre a 

região do entre marés ao infralitoral onde habita em áreas de incidência direta de 

ondas e de alto hidrodinamismo. São organismos filtradores e sua alimentação 

consiste de fitoplâncton e matéria orgânica particulada em suspensão.  

Os exemplares do molusco bivalve (mexilhão) Perna perna empregados nos 

ensaios ecotoxicológicos utilizados neste estudo foram adquiridos de cultivos na praia 

da Cocanha, Caraguatatuba - SP. Os organismos foram transportados em caixa 

térmica até o laboratório e mantidos em aquário com água do mar filtrada, sob aeração 

constante e temperatura de 25°C até o momento da realização dos ensaios.  
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Figura 2. Perna perna. 

 

3.3. Ensaios Ecotoxicológicos 

Para avaliação dos efeitos subletais através da utilização de biomarcadores, 30 

organismos foram expostos por 96 horas a três diferentes concentrações de Losartan 

(30 ng.L-1, 300 ng.L-1 e 3000 ng.L-1), considerando as concentrações ambientais 

determinadas em trabalhos pretéritos (10-30 ng.L-1). Os 30 organismos de cada 

tratamento foram divididos em 3 aquários de 20L (10 organismos por aquário), e o 

experimento contou ainda com 3 aquários controle contendo 10 organismos cada e 

água marinha de diluição adicionada da maior concentração do solvente empregado 

(DMSO). Os experimentos foram semi-estáticos, com troca das soluções-teste e 

controles a cada 48 horas, fotoperíodo de 12 horas e temperatura controlada de 22 º 

C ± 2 º C. A cada 48 horas foram retirados dos aquários dez (10) organismos de cada 

tratamento para que,  após retirada  de  hemolinfa  para  o  ensaio  do  Tempo  de  

Retenção  do  Vermelho  Neutro,  fossem realizadas  a  extração  das  brânquias  e  

glândula digestiva. Este procedimento foi repetido até completar 96 horas de 

exposição, gerando 3 sub-amostras de cada tratamento, o que propiciou a 

determinação de cinéticas enzimáticas (T0, T48h e T96h) e do tempo de retenção do 

Vermelho Neutro.  Todas as amostras de tecido extraídas nos diferentes períodos, 

com exceção da hemolinfa que foi analisada imediatamente após extração, foram 

acondicionadas em ultrafreezer (-80 º C) até o momento do processamento e posterior 

análise. O tecido de cada organismo foi descongelado sobre o gelo e homogeneizado 

com 4 vezes o volume de solução tampão NaCl 100 mM, HEPES-NaOH 25 mM, EDTA 

0,1 mM, DTT 0,1 mM, pH 7,5, em um homogeneizador de tecido (Tissue Tearor). Após 

a homogeneização, o extrato foi centrifugado a 4 ºC, a 15.000 g durante 20 minutos, 

obtendo-se assim a fração S15 (sobrenadante de 15.000 g) onde foram dosadas as 
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atividades de CYP450 like proteins, Glutationa-S-transferase,  Glutationa  Peroxidase  

e  Catalase,  e  determinada  a  concentração  de proteínas  existentes  na  fração  

celular  citoplasmática,  segundo  o  método  de  Bradford  (1976).  

Uma alíquota de tecido homogeneizado foi separada para as análises de 

Lipoperoxidação e danos em DNA, e a concentração de proteínas dessa alíquota 

também foi estimada pelo método de Bradford (1976). 

 

3.3.1. Etoxiresorufina-O-deetilase (EROD) 

O mecanismo de detoxificação de poluentes orgânicos hidrofóbicos envolve 

uma série de enzimas geralmente divididas em Fase 1 (biotransformação) e Fase 2 

(conjugação). O processo metabólico de Fase 1 é basicamente descrito como reações 

oxidativas catalisadas pelo sistema oxigenase de função mista (MFO) dependente de 

um grupo de hemeproteínas capazes de catalisar a oxidação de uma grande 

diversidade de moléculas orgânicas. Estas proteínas são denominadas Citocromo 

P450 (CYP) e são encontradas em quase todos os organismos, desde protistas e 

plantas até mamíferos, incluindo o homem (STEGEMAN e LIVINGSTONE, 1998). 

A atividade da EROD pode ser induzida pela presença de vários compostos 

como HPAs, PCBs, Dioxinas, Furanos (SNYDER, 2000) e tem sido empregada como 

um indicativo de detoxificação por enzimas relacionadas a famílias de Citocromo P450 

(CYP 450 1 like proteins) como parte do sistema de oxidases de função mista (MFO). 

A atividade da EROD foi avaliada pelo ensaio adaptado de Gagné & Blaise, (1993). 

Por este método, 50 μL de S10 foram adicionados a 10 μM 7-etoxiresorufina e 10 mM 

NADPH reduzida em tampão 100 mM KH2PO4 (pH 7,4). 

A reação foi iniciada pela adição de NADPH, mantida por 60 min a 30ºC, e 

finalizada pela adição de 100 μL de 0,1 M de NaOH. A 7-hidroxiresorufina foi 

determinada fluorometricamente utilizando filtros de 520 nm (excitação) e 590 nm 

(emissão). A determinação de 7-hidroxiresorufina nas amostras foi realizada 

utilizando-se uma curva padrão de calibração de 7- hidroxiresorufina. Os resultados 

foram expressos em nmol.min-1.mg-1proteína total. 

 

3.3.2. Dibenzilfluoresceína (DBF) 

Além da biotransformação dos compostos descritos para EROD, cinco classes 

de CYP 450 (P4501A2, 2C9, 2C19, 2D6 e 3A4) participam do metabolismo de 

fármacos em mamíferos (CRESPI et al., 1997) e duas delas (2C9 e 3A4) representam 
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as principais isoenzimas no metabolismo desses compostos (STRESSER et al., 

2000), porém a atividade da família 2C ainda não foi identificada em bivalves 

(PETERS et al., 1998). Recentemente, Gagné et al. (2007) utilizaram a 

Dibenzilfluoresceína como substrato para determinação da atividade de CYP 450 3 

like proteins em mexilhões como indicador de exposição a fármacos. 

No presente estudo, a determinação da atividade da DBF foi realizada de 

acordo com método descrito por Gagné et al. (2007) utilizando como substrato 

dibenzilfluoresceína 10 uM e incubada com uma solução de 1 mM de NADPH em uma 

solução de ensaio (50 mM NaCl que contendo 10 mM HEPES-NaOH, pH 7,4). A 

fluorescência da amostra foi medida com um filtro de 485 nm de excitação e emissão 

de 516 nm. Resultados foram expressos em nmol. min-1. mg-1 proteína total. 

 

3.3.3. Glutationa - S - Transferase (GST) 

A atividade da enzima Glutationa – S – Transferase (GST) também vem sendo 

amplamente utilizada como indicadora de exposição à xenobióticos em organismos 

aquáticos. A GST faz parte da segunda fase de reações do metabolismo de 

detoxificação e tem como função promover a conjugação de compostos endógenos e 

xenobióticos biotransformados com o tripeptídeo glutationa, tornando-os 

hidrossolúveis e, portanto, mais facilmente excretados. 

Sua distribuição tem sido reportada para todas as espécies de animais e 

vegetais, encontrando-se preferencialmente solubilizada no citosol, e entre os 

compostos reportados como enzimaticamente conjugados com a Glutationa estão: 

epóxidos, haloalcanos, nitroalcanos, alcanos, derivados de metilsulfóxidos, 

organofosforados e compostos nitro e halo aromáticos (DAUTERMAN, 1994). 

O procedimento de determinação da atividade da GST foi adaptado de Mc 

Farland et al. (1999). A atividade foi analisada utilizando 42 mM 1-cloro-2,4-

dinitrobenzeno (CDNB) e 1 mM GSH como substrato e medido a 340 nm cada 30 

segundos por 3 minutos. Resultados foram expressos em nmol. min-1.mg-1 proteína 

total. 

 

3.3.4. Glutationa peroxidase (GPx) 

A Glutationa Peroxidase também age na degradação do peróxido de hidrogênio 

com reconhecida função na prevenção de estresse oxidativo (ROSS & MOLDEUS, 

1991), e enzimas complementares como Glutationa Redutase e Glicose-6-fosfato 
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desidrogenase produzem GSH e NADPH para manter este mecanismo de defesa 

antioxidante celular (REED, 1986). 

A metodologia utilizada para determinação desta atividade foi desenvolvida de 

acordo com o método proposto por McFarland  et al., (1999). A atividade da GPX foi 

medida a 340nm cada 2 minutos por 10 minutos, utilizando 1mM hidroperóxido de 

cumeno como substrato. O decréscimo na absorbância de NADPH medido a 340nm 

durante a oxidação do NADPH a NADP+ foi indicativo da atividade da GPX. Os 

resultados foram expressos em nmol. min.-1 mg-1 proteína total.  

                 

3.3.5. Peroxidação Lipídica (LPO) 

Alterações no sistema de defesa antioxidante dos organismos aquáticos podem 

ser reflexos de um aumento na síntese de espécies reativas de oxigênio (O2
-, H2O2) 

induzido pela exposição à xenobióticos, associado a uma situação de estresse 

oxidativo, quando os mecanismos de defesa são sobrepostos pelas forças pró-

oxidantes (BAINY, 1995). Efeitos adversos como peroxidação lipídica e degradação 

de proteínas, entre outros, podem ocorrer se esse sistema for prejudicado (CHEUNG 

et al., 2001). 

O processo de lipoperoxidação (LPO), ou oxidação de lipídios tem grande 

potencial como biomarcador de estresse oxidativo. Ele ocorre por uma cadeia de 

reações, iniciada pela abstração de um átomo de hidrogênio de um grupo metil (- CH2) 

de um ácido graxo polinsaturado. 

A análise de peroxidação lipídica foi realizada pelo método proposto por 

Almeida et al. (2003) utilizando CLAE-DE (Cromatografia líquida de Alta Eficiência 

acoplado à Detecção Eletroquímica), no qual foram medidos os níveis de MDA 

(malondialdeído). O tecido será homogeneizado em 2ml de fase móvel 

(dihidrogenofosfato de potássio 50mM, pH 7.0, methanol 1%) e o mesmo volume de 

acetonitrila foi adicionado no homogenato, centrifugado por 10 min, a uma rotação de 

5000xg a 4°C. Cerca de 20 µL do sobrenadante foi diretamente injetado numa coluna 

(Supelcosil LC 18, 250=4.6 mm) através de um injetor Rheodyne analisada em CLAE-

DE. Os picos de MDA foram monitorados a 267nm e quantificados por meio de uma 

curva padrão de calibração. 
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3.3.6. Danos em DNA (strand breaks) 

Uma vez que as perturbações ocorridas pela exposição a contaminantes 

evidenciadas pelas alterações nos diferentes processos bioquímicos podem resultar 

em danos celulares, especial atenção tem sido dada a técnicas de avaliação danos 

em DNA. 

Quanto à ação de xenobióticos no DNA, Kurelec (1993) propõe o termo 

“síndrome da doença genotóxica” e observa que danos no DNA podem ter uma grande 

influência nos níveis de indivíduo e população, e efeitos genotóxicos em organismos 

marinhos expostos a compostos orgânicos como hidrocarbonetos aromáticos tem sido 

constantemente observados (VAN DER OOST et al., 1994). 

Danos em DNA foram avaliados pelo ensaio de precipitação alcalina, proposto 

por Olive (1998), utilizando fluorescência para quantificar vestígios de DNA (GAGNÉ 

& BLAISE, 1993). Esta técnica separa vestígios livres de DNA do DNA genômico. O 

tecido homogeneizado (25 μL) foi misturado com 200 μL de 2% SDS contendo 10 mM 

EDTA, 10 mM Tris–base e 40 mM NaOH. Após centrifugação de 1 minuto, 200 μL de 

0,12 M KCl foram adicionados e a solução aquecida a 60º C por 10 minutos, misturado 

por inversão e resfriado a 4º C por 30 minutos para precipitar o DNA genômico ligado 

ao SDS associado a nucleoproteínas. Esta mistura foi centrifugada a 8.000 g por 5 

minutos (4ºC). Em microplaca (96) 50 μL de sobrenadante foi adicionado a 150 μL de 

corante Hoescht, na concentração de 1μg/mL (diluído em tampão contendo 0,4 M 

NaCl, 4 mM colato de sódio e 0,1 M Tris–acetato, pH 8,5–9,0). Após agitação por 5 

minutos, a fluorescência foi medida utilizando filtro de 360 nm (excitação) e 450 nm 

(emissão). Padrão de DNA genômico de esperma de salmão (Sigma) foi adicionado 

para calibração e os resultados foram expressos em micrograma de DNA 

sobrenadante por miligrama de proteína. 

 

3.3.7. Colinesterase (ChE) 

Cataliza a hidrólise do neurotransmissor acetil-colina no espaço sináptico em 

colina e ácido acético, reação necessária para permitir que o neurônio colinérgico 

retorne a seu estado de repouso após a ativação, evitando assim uma transmissão 

excessiva de acetil-colina, que produziria uma sobre-estimulação do músculo. Sua 

atividade tem sido reportada como um eficiente biomarcador de exposição a poluentes 

orgânicos como organofosforados, hidrocarbonetos aromáticos e surfactantes 

(NAJIMI et al., 1997). A análise das atividades de ChE das brânquias e 
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hepatopâncreas, tanto solúvel como de membrana, foi realizada de acordo com o 

método descrito por Ellman et al. (1961) utilizando-se uma concentração de 0,3 mM 

de iodeto de acetilcolina no ensaio enzimático. A variação da absorbância por minuto 

a 412 nm, à temperatura de 25ºC foi registrada em um espectrofotômetro Ultrospec 

3000 (Pharmacia). O produto da reação, íon nitrotiobenzoato (NTB) foi quantificado 

utilizando-se um (ε) de 1,36 x 104. Os resultados foram expressos em nmol de NTB 

por minuto por miligrama de proteína.  

 

3.3.8. Ensaio do Tempo de Retenção do Corante Vermelho Neutro para avaliação de 

estresse celular em bivalves (biomarcador de estresse celular) 

Quanto aos danos causados por xenobióticos em organelas, a integridade da 

membrana lisossômica tem sido utilizada como biomarcador de estresse químico 

(LOWE, 1988; MOORE et al. 1996). O ensaio de avaliação do tempo de retenção do 

corante Vermelho Neutro em hemócitos de bivalves (LOWE, 1995) tem sido utilizado 

a fim de se detectar alterações na permeabilidade da membrana lisossômica, que 

podem ocorrer em função da exposição a contaminantes e ter como efeitos o aumento 

dos processos autofágicos seguido de degeneração celular. Muitas evidências 

sugerem ser esta uma resposta generalizada ao estresse químico e devido à sua alta 

sensibilidade à maioria dos grupos de contaminantes e provável extrapolação dos 

danos lisossomais a níveis maiores de organização biológica, o uso desse 

biomarcador tem sido recomendado em monitoramentos ambientais (CASTRO et al. 

2004). 

O procedimento utilizado para análise do Tempo de Retenção do Corante 

Vermelho Neutro em lisossomos de hemócitos foi realizado de acordo com o método 

descrito por LOWE et al. (1995).  

A integridade da membrana lisossomal e sua estabilidade costumam ser 

afetadas por compostos farmacêuticos (CORTEZ et al. 2012), sendo a estabilidade 

considerada um indicador de “bem estar” celular, e um importante biomarcador 

inespecífico de estresse celular. 

Para realização dos ensaios, foi utilizada a hemolinfa retirada do músculo 

cardíaco, com uma seringa hipodérmica contendo 0,5 ml de solução fisiológica. 

O material coletado foi transferido para tubos de microcentrífuga com 

capacidade de 2 ml. Foram pipetados 40 μl da solução de hemolinfa sobre uma lâmina 

tratada previamente com poly-L-lisina, sendo que esta foi incubada em câmara escura 
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e úmida por 15 minutos. Após este período, 40 μl de solução de vermelho neutro foram 

adicionados à hemolinfa presente na lâmina, e o conjunto foi incubado por mais 15 

minutos. As lâminas foram observadas com auxílio de microscópio (400x) em 

intervalos de 15 minutos. 

O tempo de retenção do vermelho neutro pelos lisossomos foi obtido pela 

estimativa da proporção de células que tiverem o corante liberado para o citosol e/ou 

anormalidades no tamanho e cor dos lisossomos e no formato das células. 

Hemócitos saudáveis são grandes e apresentam forma irregular e, uma vez 

expostos ao vermelho neutro, seus lisossomos podem ser vistos como pequenos 

pontos rosados aglomerados e o núcleo pode ser visto como uma esfera incolor assim 

como o citosol. Hemócitos estressados tendem a ser esféricos e menores contendo 

lisossomos maiores e escuros e o citosol pode aparecer tingido de rosa pela liberação 

do corante contido nos lisossomos. A cada contagem as condições serão anotadas 

em uma planilha. A Tabela 2 apresenta os critérios seguidos para análise das células. 

 

TABELA 2. Critérios para diferenciação de células saudáveis e células 

estressadas (KING, 2000).  

Critério Células saudáveis Células estressadas 

Formato das células Irregular Arredondado 

Tamanho das células Aumentado Diminuído 

Número de lisossomos Aumentado Diminuído 

Tamanho dos lisossomos Menores Alargados/Aumentados 

Cor dos lisossomos 
Vermelho 

pálido/rosado 
Vermelho ou rosa escuro 

Pseudópodes Não visíveis Visíveis 

Corante extravasado no 
citosol 

Não visíveis Visíveis 

 

 

Para a avaliação das células foi utilizada uma tabela de registro dos dados 

onde, para mais que 50% das células observadas sem sinais de stress, usou-se o 

sinal + (positivo) para o animal examinado. O “end-point” foi determinado quando 50% 

ou mais das células exibiram anomalias estruturais ou vazamento do corante para o 

citosol e o sinal – (negativo) será marcado na tabela (KING, 2000). O estado de 
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integridade da membrana lisossômica pode ser refletido pelo tempo necessário para 

que ocorra o extravasamento do corante Vermelho Neutro para o citosol, o tempo de 

retenção médio para cada concentração foi calculado pelo tempo em minutos de cada 

animal analisado. 

 

3.4. Análise dos resultados 

Os dados obtidos nos ensaios com biomarcadores foram analisados quanto à 

normalidade através do método do Chi-quadrado (χ2) e também analisados quanto à 

homocedasticidade através do teste de  Bartlett.  Após passarem nestes pré-requisitos 

para aplicação da análise de variância (ANOVA), foi empregado o teste de Dunnett, a 

fim de identificar as concentrações que apresentariam diferença estatística 

significativa com o controle. No caso dos resultados que não passaram nos testes de 

normalidade e homocedasticidade foi empregado o método Steel Many One.  As 

análises estatísticas dos ensaios para  avaliação  de efeito crônico e para os 

biomarcadores foram realizadas através do programa TOXSTAT 3.5. 

 

3.5. Avaliação do Risco Ambiental 

3.5.1. Descrição da metodologia escalonada (“Tier”) para a avaliação de risco 

ambiental em ambientes marinhos 

Neste caso foram trabalhados os 3 (três) níveis da Tier com adaptações para 

execução deste estudo, relacionadas à identificação e quantificação dos compostos 

nas amostras de água superficial e de fundo coletada no entorno do lançamento do 

emissário submarino de efluente doméstico de Santos, localizado na Baía de Santos. 

Posteriormente, foram determinadas as concentrações de efeitos subletais sobre o 

mexilhão marinho Perna perna, a partir da utilização de ensaios ecotoxicológicos que 

contemplam diferentes fases de vida e distintos níveis de organização biológica. 

Também foram empregados resultados de estudo pretéritos com efeitos agudos e 

crônicos no nível individual e população. Abaixo foram descritas as diferentes etapas 

de avaliação:  

Tier 0: Identificação das concentrações ambientais - Foram coletadas amostras 

de água no entorno do lançamento do emissário submarino de Santos para posterior 

análise química que possibilitou a identificação e quantificação do composto 

farmacêutico, que gerou dados de Concentração Ambiental Mensurada (Measured 

Environmental Concentration – MEC) para o fármaco na região.  
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Tier I: Avaliação de efeito agudo - Nesta etapa foram empregados resultados 

de ensaios ecotoxicológicos com a exposição do organismo-teste a diferentes 

concentrações do fármaco estudado com a finalidade de conhecer o efeito agudo 

(mortalidade ou alteração na taxa de fertilização) após um curto período de exposição 

(1hora). Nesses ensaios etapa foram determinadas as Concentrações Efetiva a 50% 

(CE50) dos organismos expostos, ou nesse caso específico, 50 % das células 

reprodutivas expostas.  

Tier II: Avaliação de efeitos crônicos (desenvolvimento embriolarval) 

identificados em trabalhos pretéritos e efeitos subletais do presente estudo – Nesta 

etapa foram empregados os resultados de ensaios ecotoxicológicos com a exposição 

do organismo-teste a diferentes concentrações do fármaco estudado com a finalidade 

de conhecer efeitos em diferentes níveis de organização biológica (genético, 

bioquímico, celular, individual, populacional) após maiores períodos de exposição (48 

a 96 horas). Nessa etapa foram determinadas a Concentração de Efeito Não 

Observado (CENO) e a Concentração de Efeito Observado (CEO) a partir da utilização 

de métodos de biomarcadores e ensaios com estágio inicial de vida (desenvolvimento 

embriolarval).  

A abordagem utilizada foi uma estimativa da incidência de efeitos adversos que 

ocorreram na exposição via água, como resultado da concentração ambiental medida 

(MEC - em inglês) do fármaco. Os efeitos ambientais foram caracterizados através do 

cálculo da PNEC (em inglês - Predicted No Effect Concentration) com base em valores 

médios de CE50 ou CENO obtidos a partir de um conjunto de dados de testes de 

toxicidade. Fatores de avaliação padrão (1000 para avaliação de efeitos agudos e 100 

para avaliação de efeitos subletais e crônicos) foram introduzidos para explicar a 

extrapolação a partir da variabilidade intra e interespécies na sensibilidade. A PNEC 

em compartimentos de água (PNECwat) para TIER I (teste agudo) foi determinada 

seguindo a fórmula (1):  

 

 

 

 

 

(1) 
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Já a PNEC para TIER II (teste crônico) foi determinada pela fórmula (2):  

 

 

 

Como critério para a interpretação do coeficiente de risco (RQ) foi utilizada a 

relação MEC/PNEC, a partir da qual se estabeleceu diferentes níveis de risco ("baixo 

risco" de 0,01 até 0,1; "médio risco" acima de 0,1 a 1; e "alto risco" acima de 1), 

conforme proposto pela Comunidade Europeia (EC, 1996), Sánchez-Bayo et al. 

(2002).  

Com os dados gerados pelas análises químicas da água e os ensaios 

ecotoxicológicos de estudos pretéritos e do projeto em tela, foi estabelecida a relação 

entre as concentrações ambientais do Losartan e as concentrações de efeito, com o 

objetivo de determinar o risco ambiental desse composto farmacêutico no ambiente 

marinho (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Estrutura da proposta para a avaliação do risco ambiental. 

 

 

 

 

(2) 
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4.RESULTADOS 

4.1. Respostas dos biomarcadores 

 As concentrações nominais e medidas de LOS no tempo T = 0 foram relatadas 

na Tabela 3. As concentrações nominais foram semelhantes às determinadas em T = 

0. 

 

 Tabela 3. Concentrações nominais e medidas de LOS (T0) nos experimentos 

com biomarcadores. 

 

 

A estabilidade da membrana lisossomal (LMS) mostrou uma resposta 

concentração-tempo, com uma diminuição significativa no tempo de retenção de NR 

após a exposição a 3000 ng / L em 48h, e para baixo a 300 ng / L após 96h (Figura 

4). 

 

 

Figura 4. Ensaio do tempo de retenção do vermelho neutro (média ± SE). O asterisco 

indica uma significativa diferença do controle (ANOVA - Dunnett’s, p <0,05). 
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As atividades de EROD, DBF, GST, GPX e ChE, bem como o dano ao DNA e 

LPO em o tecido branquial são mostrados na Figura 5. 

 

 

Figura 5. Respostas de biomarcadores em tecidos branquiais (média ± SE). Um 

asterisco indica uma significativa diferença do controle (ANOVA - Dunnett’s, p <0,05). 

 

Quando as brânquias foram consideradas, a atividade de EROD e LPO não 

mostraram diferença significante em relação ao controle em qualquer um dos tempos 

analisados. No que diz respeito à atividade do DBF, apenas a concentração de 300 

ng / L apresentou diferença significativa, com indução da atividade após 96h. Aumento 
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significativo de atividades GST, GPx, bem como danos primários de DNA foram 

encontrados após 48h de exposição a 3000 ng / L. No que diz respeito ao ChE, uma 

indução de a atividade desta enzima na concentração de 3000 ng / L em 96h de 

exposição foi observada. 

As atividades de EROD, DBF, GST, GPX e ChE, bem como os danos ao DNA 

e LPO nas glândulas digestivas são mostradas na Figura 4. Diferenças significativas 

foram detectadas apenas a EROD (inibição da atividade) em mexilhões expostos a 

300 ng / L e 3000 ng / L após 96 h. 

 

 

Figura 6. Respostas de biomarcadores na glândula digestiva (média ± SE). O asterisco 

indica uma diferença significativa do controle (ANOVA - Dunnett’s, p <0,05). 
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4.2 Avaliação do Risco Ambiental 

 

Tabela 3. Concentrações de Losartan em água marinha. 

Localidade Concentração Referência 

Baía de Santos 8,7 ng/L Cortez et al. (2018) 

Espanha 620 ng/L Huerta-Fontela et al. (2011) 

Baía de Santos 32 ng/L Pereira et al. (2016) 

Península Ibérica 220 ng/L Osorio et al. (2016) 

Costa Espanhola 104 ng/L Moreno-González et al. (2015) 

 

  

Tabela 4. Resultados de ensaios ecotoxicológicos com Losartan em organismos 

marinhos 

Organismo-teste Concentração de efeito Referência 

Perna perna 219,2 mg/L (EC50) Cortez et al. (2018) 

Perna perna 84,6 mg/L (IC50) Cortez et al. (2018) 

Daphnia sp. 331 mg/L (EC50) FDA (2002) 

Pimephales promelas >1000 mg/L (EC50) FDA (2002) 

Oncorhynchus mykis >929 mg/L (EC50) FDA (2002) 

Lemma minor 63,7 mg/L (LC50) Godoy et a. (2015b) 

Lytechinus variegatus 50 mg/L (CENO) Yamamoto et al. (2014) 

Perna perna 300 ng/L (CEO do ensaio do 

vermelho neutro) 

Presente estudo 
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Tabela 5. Avaliação do risco a partir do cálculo de quociente de risco (QR= 

MEC/PNEC) 

 

Efeito MEC 

mg/L 

PNEC 

mg/L 

QR 

(MEC/PNEC) 

Risco 

Fertilização de 

gametas 

0,00062 0,2192 0,0028 Baixo 

Desenvolvimento 

embriolarval 

(L. variegatus) 

0,00062 0,5 0,0012 Baixo 

Mortalidade 

(D. magna) 

0,00062 0,331 0,0018 Baixo 

Citotoxicidade (P. 

perna) 

0,00062 0,0003 2,06 Alto 

 

 

5.DISCUSSÃO 

Os produtos farmacêuticos representam um grande grupo de poluentes 

emergentes, que têm sido encontrados em ambientes de água doce e marinhas 

(UNESCO 2017), representando um desafio global à qualidade da água em termos 

de estado ambiental e de abastecimento humano. Sua ocorrência no compartimento 

aquático leva à necessidade de conhecimento sobre possíveis danos efeitos dessa 

classe de substâncias na biota. 

O LOS foi quantificado em diferentes rios da Península Ibérica em uma 

concentração variando de 0,17 ng / L a 220,63 ng / L (Osorio et al. 2016). No ambiente 

marinho, Moreno-González et al. (2015) detectaram concentrações de 104 ng / L e 

6,47 ng / g nas amostras de água e sedimentos da costa espanhola, respectivamente. 

Em zona costeira tropical (Baía de Santos, Brasil) as concentrações de LOS variaram 

de 11,8 ng / L a 32 ng / L na água do mar (Pereira et al., 2016). No presente estudo, 

as concentrações de LOS detectadas na superfície e no fundo as amostras variaram 

de 0,29 ng / L a 8,70 ng / L. 

Essas concentrações foram inferiores às relatadas no estudo realizado por 

Pereira et al. (2016); no entanto, esses autores detectaram LOS apenas em 30% das 

amostras coletadas três anos antes, enquanto o presente estudo encontrou LOS em 
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100% das amostras, incluindo a estação mais distante do efluente descarregado 

(estação 6). Gros et al. (2012) também detectou LOS em água de superfície marinha 

(Espanha) em uma faixa semelhante à encontrada no presente estudo. A frequente a 

ocorrência desse anti-hipertensivo na baía de Santos pode estar relacionada ao 

envelhecimento da população, que de acordo com Bersusa et al. (2013), 79,3% dos 

hipertensos santistas têm mais de 40 anos de idade, e segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), as cidades de Santos e São Vicente 

representam 82,3% da população nessa faixa etária. 

No que diz respeito aos efeitos biológicos adversos, temos empregado ensaios 

padronizados de Ecotoxicologia para obter respostas de biomarcadores em um 

invertebrado marinho, o mexilhão P. perna, que é considerado uma espécie-chave 

nas costas rochosas brasileiras e amplamente cultivado para o consumo do homem. 

Os resultados obtidos nos ensaios de fertilização e embriolarval se encaixam na 

mesma ordem de magnitude (mg / L) em relação aos estudos anteriores (Tabela 4). 

O bivalve Perna perna apresentou valores de NOEC (50 mg / L) e LOEC (75 

mg / L) semelhantes aos encontrados em um estudo com o ouriço-do-mar Lytechinus 

variegatus (Yamamoto et al., 2014). Considerando todos os estudos anteriores, é 

possível notar que a macrófita aquática Lemna minor mostra uma sensibilidade 

relativamente maior ao LOS. Outro fármaco anti-hipertensivo do grupo "sartanos" 

(Valsartan) foi encontrado no ambiente aquático (Klosterhaus et al. 2013; Bayer et al. 

2014). Bayer et al. (2014) encontrado EC50 (72h) de> 115 mg / L e NOEC de 85 mg 

/ L para microalgas Desmodesmus subspicatus exposto ao Valsartan. No mesmo 

estudo, as concentrações de efeito para o peixe Oncorhynchus mykiss e para Daphnia 

magna de> 100 mg / L e> 580 mg / L, respectivamente, foram relatados. Usando o 

ouriço-do-mar Lytechinus variegatus, Yamamoto et al. (2014) realizou um estudo com 

Valsartan e NOEC observado de 12,5 mg / L e LOEC de 25 mg / L. Este autor relatou 

o maior Log Kow de Valsartan (3,65) para sua maior toxicidade quando comparado a 

LOS (Log Kow 1,19), considerando que tal propriedade determina uma maior 

capacidade de bioacumulação e alcance órgãos-alvo. 

Os dados obtidos através da análise química para determinar as concentrações 

reais de LOS nos ensaios de biomarcadores foram semelhantes às concentrações 

nominais. Assim, as concentrações nominais foram empregadas para calcular NOEC 

e LOEC. 
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As respostas dos biomarcadores lançam luz sobre o metabolismo e os efeitos 

subletais do LOS anti-hipertensivo em um organismo marinho não-alvo. A atividade 

de DBF foi induzida em as brânquias após 96h de exposição a 300 ng / L, enquanto o 

GST foi induzido nas brânquias de mexilhões exposto a 3000 ng / L após 48 h. O 

metabolismo deste fármaco em vertebrados ocorre através do sistema Citocromo 

P450 (CYP 450) especificamente através do CYP2C9 e Famílias CYP3A4 (Ripley & 

Hirsch, 2010), o que está de acordo com nossos resultados obtidos em um bivalve 

marinho.  As fases I e II do sistema de desintoxicação produzem espécies reativas de 

oxigênio (ROS) e metabólitos, que são capazes de promover estresse oxidativo e 

danos celulares. Este fato pode induzir a atividade de enzimas antioxidantes para 

proteger contra danos oxidantes (Maranho et al. 2014). 

A atividade da GPx também foi induzida a 3000 ng / L (48h), o que mostra uma 

correlação com ROS gerado pelo sistema de desintoxicação fase I. Os dados sobre 

efeitos subletais, especialmente danos ao DNA e atividade ChE, sugerem uma 

possível sobreposição do antioxidante sistema, uma vez que esses efeitos foram 

estimados nas mesmas concentrações (3000 ng / L). A atividade enzimática do ChE 

é considerada um biomarcador de efeitos de neurotoxicidade e, em moluscos bivalves 

as alterações na atividade desta enzima podem estar relacionadas ao controle do 

fechamento das válvulas, alterações nos movimentos musculares, no batimento ciliar, 

entre outros (Viarengo et al. 2007). Estudos anteriores com produtos farmacêuticos 

relataram a indução de a atividade de ChE em moluscos bivalves (Mesquita et al. 

2011; Gonzalez-Rey & Bebianno, 2014) fato que coincide com os dados obtidos para 

LOS no presente estudo. Zhang et al. (2002) relataram que a indução de ChE está 

associada à apoptose celular em várias células humanas e outros mamíferos, 

possivelmente porque o ChE é liberado após a ruptura da membrana celular. É 

possível que a indução da atividade de ChE esteja relacionada à efeitos 

membranotrópicos e a apoptose celular resultante causada pelo LOS. A estabilidade 

reduzida das membranas lisossomais confirmam esta hipótese, uma vez que as 

respostas dependentes de concentração-tempo foram encontradas após exposições 

de até 300 ng / L. 

Além disso, estudos toxicológicos relataram a capacidade do LOS de inibir H 

+. A atividade de ATPase em células renais de roedores (Valles & Manucha, 2000) e 

a capacidade deste fármaco para interagir com a membrana celular de bicamada 

alterando a fluidez da membrana (Zoumpoulakis et al. 2003). Essas características 
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também podem estar relacionadas aos efeitos detectados na estabilidade da 

membrana lisossomal. Este biomarcador mostrou a resposta mais sensível, que 

coincide com estudos anteriores sobre a citotoxicidade de compostos farmacêuticos 

(Cortez et al. 2012; Pusceddu et al. 2018). Aguirre-Martínez et al. (2013) avaliando a 

toxicidade de ibuprofeno, carbamazepina e novobiocina no caranguejo Carcinus 

maenas, concluiu que estabilidade da membrana lisossomal é um bom indicador de 

estresse geral em organismos expostos a produtos farmacêuticos em concentrações 

ambientalmente relevantes. 

No que diz respeito à sensibilidade das diferentes fases da vida do mexilhão 

utilizadas na presente estudo, os pontos finais da taxa de fertilização e 

desenvolvimento embriolarval, embora consideradas fases altamente sensíveis a 

poluentes ambientais (Beiras et al. 2003), não foram responsivas para detectar efeitos 

biológicos adversos em concentrações ambientalmente relevantes de LOS variando 

de ng / L a μg / L. Por outro lado, os dados obtidos com a utilização de biomarcadores 

em mexilhões adultos mostraram alguns efeitos biológicos significativos (danos ao 

DNA e redução estabilidade da membrana lisossomal) após exposições de curto 

prazo em concentrações mais próximas daquelas encontrados em efluentes de ETAR 

e água de superfície marinha (Larsson et al. 2007; Moreno-González et al. 2015; 

Pereira et al. 2016; Gros et al. 2017). 

O mexilhão Perna perna mostrou-se um modelo marinho adequado, podendo 

ser empregado em avaliações ambientais futuras. A guelra foi o tecido mais 

responsivo, mostrando desintoxicação (atividades DBF e GST) e defesas 

antioxidantes (GPx), mas isso não foi capaz de prevenir danos ao DNA mitocondrial. 

O risco ambiental calculado pelo método do quociente de risco, obtido para os 

ensaios padronizados de mortalidade, fertilidade ou desenvolvimento embriolarval, foi 

de baixo risco (QR < 1). Entretanto, ressalta-se que o valor de RQ quando utilizado 

em testes com biomarcadores que representam efeitos subletais, observou-se um alto 

risco ambiental (QR > 1). Como critério para a interpretação do coeficiente de risco 

(RQ) foi utilizada a relação MEC/PNEC, a partir da qual se estabeleceu diferentes 

níveis de risco ("baixo risco" de 0,01 até 0,1; "médio risco" acima de 0,1 a 1; e "alto 

risco" acima de 1), conforme proposto pela Comunidade Europeia (EC, 1996) e 

Sánchez-Bayo et al. (2002).  
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6.CONCLUSÃO 

Efeitos adversos do anti-hipertensivo Losartan nos parâmetros reprodutivos do 

mexilhão marrom Perna perna são detectados apenas em concentrações mais altas 

(mg/L) após exposição de curto prazo. Apesar da alta relevância ecológica dessas 

respostas biológicas, as concentrações nessa ordem de grandeza não são esperadas 

em cenários realistas de ecossistemas marinhos. No entanto, os sistemas de 

desintoxicação e antioxidantes foram induzidos após a exposição a concentrações 

que variam de ng / L a μg / L, com posteriores efeitos citogenotóxicos em brânquias e 

hemolinfa.  

De acordo com os ensaios padronizados de mortalidade, fertilização ou 

desenvolvimento embriolarval, o risco é considerado baixo. Entretanto, quando se 

utiliza biomarcadores que representam efeitos subletais, observa-se um alto risco 

ambiental. 

Esses resultados evidenciaram a preocupação em introduzir essa classe de 

contaminantes em ambientes marinhos, e apontou a necessidade de incluir 

compostos anti-hipertensivos como metas para estações de tratamento de águas 

residuais, além de adicioná-las em programas de monitoramento ambiental. 
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