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RESUMO 

Palavras-chave: Anti-inflamatório não esteroidal, microcrustáceos, contaminantes de 

interesse emergente, toxicidade aguda, toxicidade crônica 

A quantidade de compostos químicos sintéticos, incluindo os fármacos e produtos 

farmacêuticos, produzidos e consumidos ao redor do mundo vem crescendo durante 

as últimas décadas. Entretanto, os resíduos provenientes do seu uso ingressam no 

meio ambiente de maneiras diferentes, podendo atingir solos, corpos d’água e 

atmosfera, causando contaminação e, eventualmente, poluição. O presente trabalho 

tem como objetivo avaliar a literatura disponível sobre a toxicidade do anti-inflamatório 

não esteroidal ibuprofeno para Daphnia spp., incluindo estudos que avaliaram efeitos 

tóxicos agudos e crônicos, análises proteômicas e metabolômicas, além de respostas 

genotóxicas. Foram encontrados 29 artigos originais disponíveis na literatura, sendo 

em sua maioria artigos sobre toxicidade aguda. Os artigos sobre toxicidade crônica 

encontrados avaliaram além do parâmetro sobrevivência, como recomendado pelo 

protocolo, o crescimento intrínseco e dinâmica populacional. Para os testes agudos, 

as concentrações efetivas 50% (CE50) variaram entre 5,70 e 175 mg L-1 para ambas 

as espécies de Daphnia, a Daphnia magna e a Daphia similis, e, considerando estes 

valores, sete artigos classificaram o ibuprofeno como moderadamente tóxico para 

organismos aquáticos. Através também dos estudos agudos, o ibuprofeno se mostrou 

um composto com efeitos tempo e concentração dependentes. A reprodução das 

Daphnias também foi prejudicada, devido a uma realocação de energia para 

manutenção do organismo e, até mesmo em menores concentrações de ibuprofeno, 

foram observados efeitos prejudiciais em novas gerações de D. magna. Ao final da 

análise, conclui-se que o ibuprofeno é um fármaco tóxico para Daphnias e pode afetar 

a reprodução, a manutenção das populações, causar a inibição de importantes genes 

e induzir efeitos genotóxicos, podendo acarretar prejuízos severos aos ecossistemas 

de águas doces.  

  

  

 



ABSTRACT 

Keywords: Non-steroidal anti-inflammatory, microcrustaceans, contaminants of 

emerging interest, acute toxicity, chronic toxicity  

The amount of synthetic chemical compounds, including drugs and pharmaceuticals, 

produced and consumed around the world has been growing over the past few 

decades. However, residues from their use enter the environment in different ways, 

reaching soil, bodies of water and atmosphere, causing contamination and, eventually, 

pollution. The present study aims to evaluate the available literature on the toxicity of 

the non-steroidal anti-inflammatory drug ibuprofen to Daphnia spp., Including studies 

that evaluated acute and chronic toxic effects, proteomic and metabolomic analyzes, 

in addition to genotoxic responses. There were 29 original articles available in the 

literature, most of which were articles on acute toxicity. The articles on chronic toxicity 

found evaluated beyond the survival parameter, as recommended by the protocol, the 

intrinsic growth and population dynamics. For acute tests, the effective concentrations 

50% (EC50) varied between 5.70 and 175 mg L-1 for both Daphnia species, Daphnia 

magna and Daphia similis, and, considering these values, seven articles classified 

ibuprofen as moderately toxic to aquatic organisms. Also through acute studies, 

ibuprofen proved to be a compound with time and concentration-dependent effects. 

The reproduction of Daphnias was also impaired, due to a reallocation of energy to 

maintain the organism and, even in lower concentrations of ibuprofen, harmful effects 

were observed in new generations of D. magna. At the end of the analysis, it is 

concluded that ibuprofen is a toxic drug for Daphnias and can affect reproduction, 

maintenance of populations, cause the inhibition of important genes and induce 

genotoxic effects, which can cause severe damage to freshwater ecosystems.  
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1. Introdução 

A vida moderna trouxe vários avanços científicos, e com eles grande 

quantidade de compostos químicos sintéticos, que são produzidos e consumidos ao 

redor do mundo, ajudando e melhorando a qualidade de vida da espécie humana. Os 

produtos à base desses compostos podem ser agrotóxicos, medicamentos, produtos 

de higiene pessoal e hormônios. Porém, os resíduos dos produtos contendo esses 

compostos ingressam no meio ambiente de maneiras diferentes, podendo atingir 

solos, corpos d´água e a atmosfera, causando a sua contaminação e, eventualmente, 

a poluição (MONTAGNER et al., 2019). 

Todos esses compostos vêm sendo utilizados e introduzidos no nosso 

cotidiano, sem percebemos as reais consequências que estaríamos trazendo para o 

meio ambiente, e para a saúde humana, seja direta ou indiretamente. Estranhamente, 

os fármacos não foram incluídos na avaliação de risco ambiental de produtos 

químicos, apesar de serem biologicamente ativos, relativamente persistentes e 

podendo ser excretados tanto nas formas inalteradas quanto biotransformados, 

chegando a corpos d’água em condições de interagir com a biota (KÜMMERER, 

2004).  

Partindo dessa perspectiva, a ecotoxicologia busca estudar os efeitos desses 

compostos em organismos vivos representativos das populações e comunidades em 

seus ecossistemas (ZAGATTO e BERTOLLET, 2006). Nos últimos 15 anos, os 

fármacos têm recebido maior atenção, como potenciais compostos bioativos para 

organismos não-alvo (GOMEZ OLIVAN et al., 2020), e assim classificados como 

contaminantes de interesse emergente. Os resíduos de fármacos decorrentes do uso 

de medicamentos destinados ao tratamento humano e veterinário vem sendo 

encontrados em diferentes compartimentos ambientais por todo o mundo em 

concentrações que variam entre ng L-1 e µg L-1. Esses contaminantes têm taxas de 

degradação variáveis que podem levar desde degradação completa à degradação 

limitada no ambiente natural e nas estações de tratamento de esgotos e efluentes. 

Apesar de não serem persistentes per sê, o contínuo ingresso desses contaminantes 

nos compartimentos ambientais faz com que eles sejam classificados como pseudo-

persistentes (PATEL et al., 2019). 
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Afim de dar um panorama mundial, o estudo de aus der Beek al. (2016) 

analisou a ocorrência global de fármacos em ambientes aquáticos. A partir da análise 

de 1016 artigos originais e 150 artigos de revisão, constatou-se que resíduos de 16 

fármacos foram frequentemente detectados em diferentes tipos de corpos de água, 

como águas doces superficiais, na água destinada ao abastecimento público ou água 

subterrânea. Um dos fármacos mais encontrados foi o ibuprofeno, demonstrando sua 

relevância ambiental.  

O ibuprofeno (figura 1) é um anti-inflamatório não esteroidal (AINE), derivado 

do ácido propiônico, amplamente utilizados para combater a inflamação, febre e dor. 

Atualmente no Brasil, o ibuprofeno encontra-se no mercado sob diversas formas 

farmacêuticas (como comprimidos, cápsulas, suspensões orais, entre outras) e 

também em diversos medicamentos (como Advil, da empresa Pfizer, Buscofem, da 

empresa Boehringer Ingelheim, entre outros). As formulações contendo ibuprofeno 

são medicamentos isento de prescrição médica (MIP), facilitando o acesso da 

população e, consequentemente, aumentando o seu consumo (SEABRA, 2015). 

Devido principalmente à venda sem prescrição do ibuprofeno, seus resíduos podem 

ser encontrados no meio ambiente, o que pode causar danos à biota, classificando-o 

como um possível poluente. Por isso, a avaliação do risco ambiental é realizada, em 

uma série de etapas, para identificar os níveis aceitáveis ou inaceitáveis dos 

poluentes, seja para a saúde humana ou para a preservação da biota (GOMEZ-

OLIVAN et al., 2020). 

 
Figura 1: Estrutura molecular do ibuprofeno (Fonte eMolecules) 

 

Entre as várias estratégias disponíveis para realizar avaliação de riscos 

ambientais de fármacos, aquelas que combinam elementos de avaliação de 

exposição (concentrações dos fármacos nos compartimentos ambientais) e dados de 

toxicidade (normalmente gerados por testes ecotoxicológicos conduzidos em 

laboratório) estão entre as mais simples e populares (SOUZA et al., 2021). Assim, a 
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avaliação do risco é composta por quatro etapas: 1) identificação do perigo, onde a 

capacidade de uma substância causar efeitos (toxicidade) é demonstrada; 2) relação 

dose-resposta onde a relação quantitativa entre a dose/concentração e a gravidade 

do efeito é estabelecida; 3) avaliação da exposição, onde os níveis aos quais os 

organismos estão expostos são determinados ou estimados; 4) caracterização do 

risco que compila todas as informações obtidas nas etapas anteriores visando 

identificar se há ou não riscos (GOMEZ-OLIVAN et al. 2020). 

Com frequência o ecossistema aquático é o destino final de diversos 

contaminantes lançados no ar, no solo ou diretamente nas águas. Portanto existe há 

necessidade de avaliar os efeitos destes contaminantes para a biota aquática. Para 

realizar a avaliação de risco são utilizados organismos de níveis tróficos diferentes, 

para os produtores são utilizadas algas, para consumidores primários 

microcrustáceos e peixes como consumidores secundários (ZAGATTO e 

BERTOLLET, 2006). 

Um dos organismos-teste amplamente empregados nos ensaios 

ecotoxicológicos são os microcrustáceos da ordem Cladocera e, entre eles, as 

diferentes espécies de Daphnia spp. merecem destaque. As Daphnias são 

representantes dos consumidores primários, e ocupam um importante papel nas 

cadeias alimentares por serem alimentos dos peixes. A escolha das Daphnias como 

organismos-teste é baseada principalmente na sua reprodução assexuada, por 

partenogênese que produz uma prole geneticamente idêntica (KNIE e LOPS, 2004; 

COSTA et al., 2008).  

Outros fatores que garantem uma melhor reprodutibilidade nos testes 

ecotoxicológicos com Daphnias são: uma maior facilidade na manutenção de cultivos 

em laboratório; o seu tamanho relativamente pequeno; o seu ciclo de vida e de 

reprodução relativamente curtos; a sua sensibilidade a uma ampla gama de 

substâncias orgânicas e inorgânicas e por serem organismos padronizados e 

incluídos em normas internacionais amplamente reconhecidas e aceitas, como por 

exemplo os protocolos estabelecidos pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (do inglês OECD) (KNIE e LOPS, 2004; COSTA et al., 

2008). 
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2. Revisão teórico-empírica 

2.1 O ibuprofeno como contaminante de interesse emergente 

 

 Os fármacos amplamente utilizados em todo o mundo são moléculas bioativas 

para tratar doenças que, quando encontrados nos diferentes ecossistemas, podem 

atingir organismos não-alvo, como peixes, aves, microcrustáceos, plantas aquáticas 

e terrestres entre outros; causando efeitos nocivos (FERNANDÉZ et al., 2009). Os 

anti-inflamatórios são uma das classes terapêuticas mais encontrada no meio 

ambiente, e entre os fármacos dessa classe temos o Ibuprofeno. O seu nome IUPAC 

é ácido (2RS)-2-[4-(2-metilpropil)fenilpropanoico, e devido à presença de um carbono 

quiral no carbono 2, possui dois enantiômeros: o (S)-ibuprofeno e o (R)-ibuprofeno, 

sendo comercializado na forma de mistura racémica (SEABRA, 2015). Esse fármaco 

vem sendo encontrado na faixa de 10 a 2094,4 ng/L em corpos d´água brasileiros 

(QUADRA et al., 2017; SODRÉ, 2018). 

É um fármaco persistente, resistente a biodegradação e muito pouco solúvel 

em água, o que favorece a sua persistência ambiental e vem sendo detectado em 

todo o mundo (GONZALEZ-NARANJO et al., 2014; KOVACEVI et al., 2016). Uma 

revisão das frações enantioméricas de fármacos quirais, como o ibuprofeno, 

demonstrou que diferentes enantiômeros tem diferentes persistências biológicas. As 

condições ambientais também desempenham um papel importante nas reações de 

oxidação. Por exemplo, o (S)-Ibuprofeno se degrada mais rapidamente em condições 

aeróbias do que o (R)-ibuprofeno, adicionando mais pontos a problemática ambiental 

deste fármaco (PATEL et al., 2019). 

A sua ação se dá pela inibição competitiva das enzimas da ciclogenase-2 

(COX-2), bloqueando a via do ácido araquidônico e diminuindo a produção de 

prostaglandinas. A fosfolipase A2 é clivada por citocinas, que vão produzir ácido 

araquidônico, pela degradação dos fosfolipídios. O ácido araquidônico é convertido 

pela ação da atividade das enzimas ciglogenase-1 (COX-1) e COX-2, gerando as 

prostaglandinas, protaciclinas e tromboxanos. O ibuprofeno age não seletivamente, 

bloqueando a atividade das enzimas da COX-1 e COX-2. Quando está cascata é 

inibida, nenhum dos seus subprodutos são produzidos (SEABRA, 2015).  

Devido a esta interrupção na cascata de inflamação, os anti-inflamatórios 

podem interromper a síntese de eicosanoides tanto em vertebrados, como em 
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invertebrados, incluindo Daphnia ssp., causando problemas aos organismos não-

alvo. Os eicosanoides atuam como mensageiros autócrinos e parácrinos em muitos 

invertebrados, podendo afetar importantes mediadores e interferir em diferentes 

sistemas desses animais (KOVACEVIC et al., 2016; GOMEZ-OLIVAN et al, 2014).  

 

2.2 Daphnia ssp. como organismo-teste para avaliação ecotoxicológica  
 
As Daphnias ssp., vulgarmente conhecidas como pulgas d’água, são 

amplamente utilizadas em testes ecotoxicológicos agudos e crônicos, por sua 

distribuição em ambiente aquáticos de água doce, e por sua facilidade de cultivo. O 

seu pequeno tamanho faz com que elas necessitem de quantidades menores de 

amostras ou compostos puros que podem vir a ser testados (KNIE e LOPS, 2004; 

COSTA et al., 2008). 

As espécies de Daphnia se diferenciam apenas pelo tamanho, o que irá 

influenciar a manifestação de diferentes níveis de toxidade para cada substância. 

Mundialmente, a espécie mais utilizada é a Daphnia magna, devido ao grande volume 

de publicações disponíveis, seja sobre as técnicas de cultivo ou a sua resposta a 

agentes toxicológicos orgânicos e inorgânicos. Já no Brasil, a espécie mais utilizada 

é a Daphnia similis, que apesar de não ser nativa, também é facilmente cultivada em 

laboratório e atende os critérios estabelecidos pelos protocolos de organizações 

internacionais (COSTA et al., 2008). 

As Daphnias foram o primeiro crustáceo a ter o seu genoma sequenciado. Nele 

foram identificadas as sequencias de genes que codificam diferentes isoformas de 

enzimas do citocromo P450 (CYP), e suas famílias, CYP2, CYP3 e CYP4. 

Particularmente, a subfamília CYP2 é a responsável pela biotransformação de anti-

inflamatórios em seus metabólitos (GÓMEZ-OLIVAN et al., 2014).  

A ecotoxicologia tem como aliados os órgãos de proteção ambiental, que 

estabelecem protocolos de ensaios com diversos organismos-testes, incluindo as 

Daphnias. Esses experimentos são particularmente importantes para determinar os 

limiares de exposição que são aceitáveis para aquele organismo sob a influência dos 

contaminantes. As agências ambientais que estabelecem protocolos são distribuídas 

no mundo inteiro, e temos alguns exemplos como Environment Canada, no Canadá; 

Environmental Protection Agency, nos Estados Unidos (U.S. EPA); OECD e 

International Organization for Standardization (ISO), ambas organizações de 
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abrangência internacional; e no Brasil a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) (COSTA et al., 2008). 

Os protocolos de testes podem ser divididos em agudos e crônicos, diferindo 

na duração e respostas medidas. Os estudos agudos têm como objetivo avaliar os 

efeitos que os compostos químicos ou as amostras ambientais podem ter durante um 

pequeno período de exposição, geralmente de 24 a 96h. Segundo os protocolos 

disponibilizados pelas agências, o parâmetro de avaliação nos testes agudos com 

Daphnias é a mortalidade, que é expressa em uma concentração letal de 50% (CL50), 

ou a imobilidade, expressa em uma concentração aonde temos 50% do efeito (CE50) 

(OECD 2004, NBR12713, 2004; ISO 1996, US EPA 2002, COSTA et al. 2008).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Os estudos crônicos têm como objetivo avaliar os efeitos dos compostos 

químicos ou das amostras ambientais sobre as espécies por um período de exposição 

maior, abrangendo uma parte ou o todo do seu ciclo de vida. As ausências de efeitos 

tóxicos nos estudos agudos não indicam, por si só, a ausência de toxicidade, sendo 

necessário os testes de toxicidade crônica, que avaliam a sobrevivência e as funções 

biológicas dos organismos, incluindo aspectos relacionados a reprodução, como o 

início do ciclo e o número total de descendentes (COSTA et al.,2008; OECD, 2008). 

Outros parâmetros de desenvolvimentos também podem ser avaliados, como taxa de 

crescimento populacional e a taxa de crescimento intrínseco. Os resultados obtidos 

nos testes crônicos são expressos como CENO (Concentração de Efeito não 

Observado) e CEO (Concentração de Efeito Observado), mas também podem ser 

expressos como CE50 dependendo do parâmetro avaliado (COSTA et al.,2008; OECD 

211, 2008). 

Devido a classificação e identificação dos anti-inflamatórios como 

contaminantes que podem trazer um potencial risco para a biota dos ambientes 

aquáticos, diversos experimentos vêm avaliando inúmeros parâmetros, afim de 

analisar os efeitos em diferentes espécies de Daphnias (CASTRO et al., 2014). 

 
 

 

 
 
 
 



17 
 

 3. Objetivo 
Nesse contexto e, considerando que não há na literatura científica internacional 

revisões bibliográficas sobre os efeitos do ibuprofeno em Daphnia spp., o objetivo 

deste trabalho é compilar os dados existente sobre os efeitos deletérios do ibuprofeno 

para diferentes espécies de Daphnias. Portanto, ao fazer este levantamento, avaliou-

se se há perigo para as Daphnia spp., indicando assim se a quantidade de ibuprofeno 

presente nos ambientes de águas doces poderiam causar dados as diferentes 

espécies de Daphnias. 
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4. Metodologia 
 O levantamento bibliográfico dos artigos científicos sobre os efeitos 

ecotoxicológicos do ibuprofeno para Daphnias foi realizado nas bases de dados “Web 

of science”, “Google Schoolar” e “Pubmed”, utilizando as palavras-chave: Daphnia 

magna, Daphnia ssp., Ibuprofeno, anti-inflamatórios não esteroidal, tanto em 

português quanto em inglês.  

As combinações de palavras realizadas foram: Daphnia ssp. e ibuprofeno; 

Daphnia magna e ibuprofeno; e Daphnia ssp., ibuprofeno e anti-inflamatórios não 

esteroidal. Os artigos que não foram utilizados por este trabalho, foram cortados por 

não oferecer alguma nova informação sobre o tema ao leitor, ou citar Daphnias magna 

e ibuprofeno e não trazer alguma correlação entre ambos. 

 Os dados presentes nos artigos foram compilados e agrupados de acordo com 

o tipo de testes ecotoxicológicos (agudos, crônicos, multigeracional, análises 

proteômicas, resposta genotóxica e análise metabolômica).  
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5. Análise dos dados encontrados  
 

5.1 Testes ecotoxicológicos empregando em Daphnias para avaliação da 
toxicidade do ibuprofeno 

 

Foram encontrados nas bases de dados consultadas apenas 25 estudos com 

o objetivo de avaliar os efeitos do fármaco ibuprofeno para Daphnia ssp, dentre eles, 

não há artigos de revisão, demonstrando a importância da realização de um trabalho 

que compile esses resultados. Os artigos encontrados foram de Cleuvers (2004); Han 

et al. (2006); Heckmann et al. (2006); Gomez-Olivan et al. (2014); Heckmann et al. 

(2007); Safety Data Sheet, 2008, Knoll/BASF (2007); De Souza (2008); Hayashi et al. 

(2008); Heckmann et al. (2008); Iannacone e Alvariño (2009); Kim et al. (2009); Han 

et al. (2010); Dave e Herger (2012); Gheorge et al. (2013); Braz et al. (2014); Castro 

et al. (2014); Michael et al. (2014); Bang et al. (2015); Candido et al. (2016); Wang et 

al. (2016); Kovacevic et al. (2016); Du et al. (2016); Grabarcyk et al. (2020) e Grzesiuk 

et al. (2020).  

Esses artigos foram publicados entre os anos de 2004 e 2020, sendo 2016 o 

ano com maior número de publicações, com 4 estudos (CANDIDO et al., 2016; DU et 

al., 2016; KOVACEVIC et al., 2016; WANG et al., 2016); seguido por 2014, com 2 

estudos (CASTRO et al., 2014; GOMEZ-OLIVAN et al., 2014); e 2020, com 2 estudos 

(GRABARCYK et al., 2020; GRZESIUK et al., 2020).  

Os tipos de testes ecotoxicológicos empregados nesses artigos incluem a 

avaliação de efeitos agudos, crônicos, sob a reprodução (incluindo avaliação 

multigeracional), de interferência endócrina (exposição crônica), dinâmica 

populacional e a resposta antioxidante de enzimas. Além disso os trabalhos incluíram, 

análises proteômicas e genômicas (por exemplo, reação da polimerase quantitativa 

em tempo real - QPCR) (BANG et al., 2015; GÓMEZ-OLIVAN et al., 2014; 

KOVACEVIC et al., 2016).  

A maior parte dos estudos encontrados apresentaram dados obtidos em testes 

ecotoxicológicos agudos, dos autores Castro et al. (2014); Bang et al. (2015); 

Cleuvers (2004); Dave e Herger (2012); Du et al. (2016); De Souza (2008); Gheorge 

et al. (2013); Gomez-Olivan et al. (2007); Grabarcyk et al. (2020); Han et al. (2006); 

Iannacone e Alvariño (2009); Kovacevic et al. (2016); Kim et al. (2009); SDS 

Ibuprofeno e Knoll/BASF (1995).Esse resultado pode estar associado ao fato que 
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esse tipo de teste é mais barato e simples de ser realizado. Portanto, é necessário 

que sejam conduzidos mais estudos que utilizem testes ecotoxicológicos crônicos e 

de outros tipos, para se entender os efeitos sub-letais do ibuprofeno para as 

Daphnias, uma vez que esses são os efeitos com maior probabilidade de ocorrência 

em condições ambientais reais. Estudos de efeitos sobre a reprodução também 

contribuiriam para o entendimento dos impactos ecotoxicológicos do ibuprofeno, uma 

vez que os eicosanoides são reguladores importantes de reprodução em vertebrados 

e invertebrados (HAYASHI et al. 2008), portanto podem levar a reprodução sexuada 

das Daphnias, o que demonstra seu efeito deletério.  

 A espécie de Daphnia mais empregada foi a D. magna, devido, pelo menos em 

parte, à grande quantidade de estudos europeus. Já a espécie D. similis foi utilizada 

em três estudos, todos realizados no Brasil (BRAZ et al. 2014; CASTRO et al. 2014 e 

CANDIDO et al., 2016). Apesar de ter 4 artigos sul-americanos, Iannacone e Alvariño 

(2009) também optaram pelo uso da D. magna. A D. magna é a espécie mais 

empregada em todo o mundo, por ser recomendada pelo protocolo 202 da OECD 

(OECD 2004), portanto, resultados gerados em testes que empregaram este 

protocolo e que foram realizados seguindo as boas práticas de laboratório (BPL) estão 

amparados pelo acordo de aceitação mútua de resultados e tem validade em todos 

os países signatários da OECD.  

Gheorge et al. (2016), Grabarczyk et al. (2020) e Michael et al. (2014) utilizaram 

o kit comercial “Daphtoxkit FTM magna toxicity test”. Segundo a empresa 

Microbiotests, este kit para realização de testes agudos é concebido e padronizado 

de acordo com a norma ISO 6341 (ISSO 2012) e no protocolo OECD 202 (OECD 

2004).  

O Brasil (BRAZ et al., CASTRO, et al. 2014 e Candido et al. 2016), a Coreia 

(HAN et al., 2006, KIM et al., 2009 e HAN et al., 2010) e a parceria entre 

pesquisadores do Reino Unido e o departamento de pesquisa da empresa de 

produtos para o agronegócio Syngenta (HECKMANN et al., 2006, HECKMANN et al., 

2007 e HECKMANN et al., 2008) se destacam, tendo publicado três artigos cada 

sobre efeitos ecotoxicológicos do ibuprofeno.  
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5.2 Testes de toxicidade aguda  
 
 Dos 25 artigos recuperados da literatura, 16 deles analisaram a toxicidade 

aguda do ibuprofeno usando diferentes espécies de Daphnia. Os protocolos mais 

utilizados para a condução desses estudos foram OECD 202 (2004) seguido pelos 

protocolos NBR12713 (ABNT, 2004), ISO 6341 (1996), European Guideline 

(Commission of the European Communities, 1992) e US EPA-821-R-02-012 (2002); 

CLEUVERS, 2004;  HAN et al., 2006;  GÓMEZ-OLIVAN et al., 2007; KNOLL/BASF, 

2007; DE SOUZA, 2008; IANNACONE e ALVARIÑO, 2009; KIM et al., 2009; DAVE e 

HERGER, 2012; GHEORGE et al., 2013; CASTRO et al., 2014; BANG et al. 2015;  

DU et al., 2016; GRABARCYK et al., 2020; Safety Data Sheet, 2008). 

 O seguindo o Sistema Globalmente Harmonizado de classificação e rotulagem 

de produtos químicos (GHS) de classificação, as substâncias foram agrupadas em 

diferentes classes de perigo, de acordo com as suas CL50 ou CE50. Onde a amostra 

que apresentar o valor de CL/CE50 ≤ 1 mg L-1 é classificada como altamente tóxica; 1-

10 mg L-1 é classificada como moderadamente tóxica, 11-100 mg L-1 é classificada 

como pouco tóxica para os organismos aquáticos e > 100 mg L-1 não é classificada. 

As análises realizadas nesse trabalho seguiram a classificação do GHS, devido à falta 

de um protocolo brasileiro de classificação (UN, 2019).  

Os trabalhos listados no quadro 1 e discutidas abaixo, traz os valores 

encontrados de CL50 e CE50 para o ibuprofeno. Castro et al. (2014), que optaram por 

utilizar D. similis, em um estudo agudo de 48h, obtiveram EC50 de 97 mg L-1. Na 

análise realizada por Cleuvers (2004), o CE50 para o ibuprofeno foi e de 101,1 mg L-

1, classificando a substância como não tóxica para D. magna. Dave e Herger (2012), 

utilizando D. magna, encontraram um valor menor de CE50, que é 5,7 mg L-1 e 

comparando ao valor descrito no sistema europeu de informação (ESIS, European 

Chemicals Bureau, 2000), de 9,1 mg L-1, e também com o valor encontrado pelo 

estudo realizado por De Souza (2008), que obteve os resultados de 21 mg L-1 e 9,4 

mg L-1. 

Devido à baixa solubilidade do fármaco, Dave e Herger (2012) encontraram 

dificuldades em determinar a toxicidade aguda do ibuprofeno. Por isso, 

adicionalmente, analisaram a precipitação do composto em água por uma semana. 

Após o período, o precipitado aumentou aparecendo tanto para as maiores 

concentrações, quanto para as menores. 
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Du et al. (2016) observaram 100% de mortalidade das D. magna após 24h de 

exposição a uma concentração de 200 mg L-1 de ibuprofeno. Nesse estudo, a 

toxicidade do ibuprofeno pôde ser classificado como tempo-dependente e 

concentração-dependente. A farmacodinâmica define os fármacos tempo-

dependentes como aqueles em que a ação depende do tempo de exposição do 

organismo. Já os concentração-dependente são aqueles que a ação se apresenta 

quanto maior a concentração, que neste caso, seria a morte da Daphnias (ANVISA, 

2007). 

O valor de CL50 encontrado por Gómez-Oliva et al. (2014), em teste de 48h, foi 

de 24,9 mg L-1, valor semelhante aquele encontrado por Du et al. (2016), de 23,5 mg 

L-1. Seguindo o protocolo europeu para a classificação de perigo, o ibuprofeno seria 

classificado como perigoso para organismos aquáticos. Mas, considerando os valores 

de CL50 encontrados por Han et al. (2006), em 48h, de 132,6 mg L-1 e por Iannacone 

e Alvariño (2009), em 96 horas, de 175 mg L-1 o ibuprofeno é classificado como não 

tóxico. 

Grabarczyk et al. (2020) ampliaram a discussão e determinaram valores de 

CE50 tanto para o ibuprofeno quanto para os e seus enantiômeros. O valor de CE50 

do ibuprofeno foi de 50,4 mg L-1, sendo relativamente mais tóxicos que os isômeros 

R (65,83 mg L-1), e S (63,15 mg L-1).   

 Kim et al. (2009) também avaliaram as implicações que mudanças ambientais 

teriam na toxicidade do ibuprofeno para as Daphnias e, para isso, utilizaram a 

variação do pH, da temperatura e da intensidade da irradiação ultravioleta durante o 

período de teste. Ao variar o pH, pode-se perceber, que em ambientes básicos o valor 

de EC50 diminuiu, sendo assim mais prejudicial a presença de Ibuprofeno nesses 

ambientes. Já a temperatura e a irradiação com luz UV-B não foram fatores que 

afetaram a toxicidade do Ibuprofeno.  

No experimento de Kim et al. (2009), foram obtidos vários valores de EC50, 

para os diversos valores de pH, temperatura e intensidade de irradiação, porém o 

único valor que é comparável e se assemelha com as condições laboratoriais dos 

demais estudos incluídos no quadro 1 é o valor de EC50 encontrado em pH 7,4 e na 

temperatura de 20±1ºC. Isso se dá pelas condições semelhantes do estudo com os 

outros protocolos seguidos, como o da OECD.   

Foram encontrados 16 valores de CE50 para as espécies D. magna e D. similis, 

entre esses valores, houve para D. magna variação de 5,70 a 175 mg L-1; já para D. 
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similis, foi encontrado apenas um valor de 97 mg L-1, devido a carência de estudos 

com essa espécie. Comparando os valores encontrados para ambas as espécies, a 

espécie que demonstrou maior sensibilidade para ibuprofeno foi a D. magna, mas são 

necessários mais estudos de toxicidade aguda para confirmar essa hipótese.  

A partir dos resultados dos testes ecotoxicológicos agudos encontrados na 

literatura, o ibuprofeno pôde ser classificado como pouco tóxico, por 7 estudos 

(CLEUVERS, 2004; DE SOUZA, 2008; KIM et al., 2009; CASTRO et al., 2014; 

GÓMEZ-OLIVAN et al., 2014; BANG et al., 20015; DU et al., 2016; GRABARCYK et 

al., 2020;); como moderadamente tóxico, por cinco estudos (KNOLL/BASF, 2007; DE 

SOUZA, 2008; Safety data Sheet, 2008; DAVE e HERGER, 2012; DAVE e HERGER, 

2012); e não classificado por três estudos, já que os valores de CE50 encontrados 

foram maiores que 100 mg L-1 (HAN et al, 2006; IANNNACONE e ALVARIÑO, 2009; 

GHEORGE, et al, 2013).  
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Quadro 1: Toxicidade aguda do ibuprofeno para Daphnia ssp. expresso em 

concentração efetiva (CE%) ou concentração letal (CL%) e classificação toxicológica 

de acordo no GHS (UM, 2019) 

 

Concentração Efetiva (CE%)/Concentração Letal 
(CL%) Classificação 

de perigo 
baseado no 

CE50 
Referência CE5 

mg 
L-1 

CE10 
mg L-1 

CE20 
mg L-1 

CE50 mg L-1 
CE80 
mg L-1 24 h 48 h 72

h 
96 h 

D. similis 

    97,0    Pouco tóxica CASTRO et 
al. (2014) 

D. magna 

    91,5    Pouco tóxica BANG et al. 
(2015) 

58,4 66,0 76,4 101,
2    134,1 Pouco tóxica CLEUVERS 

(2004) 

   5,70     Moderadament
e tóxica 

DAVE e 
HERGER 
(2012) 

   9,1     Moderadament
e tóxica 

DAVE e 
HERGER 
(2012) 

   116±
2,07 

23,5
±1,1
4  

8,3
3±0
,68
0 

  Pouco tóxica 

DU et al. 
(2016) 

   21,0
0     Pouco tóxica DE SOUZA 

(2008) 

   9,4     Moderadament
e tóxica 

DE SOUZA 
(2008) 

   
104,
71± 
2,3 

    Não 
classificado 

GHEORGE 
et al. (2013) 

    24,9     Pouco tóxica 
GÓMEZ-
OLIVAN et 
al. (2014) 

   50,0     Pouco tóxica GRABARC
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7 YK et al. 
(2020) 

    
132,
6 
 

   Não 
classificada 

HAN et al. 
(2006) 
 

      175  Não 
classificada 

IANNACON
E e 
ALVARIÑO 
(2009) 

   >45 34,1    Pouco tóxica KIM et al. 
(2009) 

    9,06-
11,5    Moderadament

e tóxica 
Safety data 
sheet, 2008 

   9,06     Moderadament
e tóxica 

KNOLL/BA
SF 2007 

 

5.3 Testes de toxicidade crônica 
 
5.3.1 Estudos de reprodução em 21 dias 
 
Foram encontrados apenas 5 artigos que apresentaram resultados de testes 

de toxicidade crônica com D. magna. Hayashi et al. (2008) e Han et al. (2010) 

utilizaram o protocolo da OECD 211 (2008), enquanto Han et al. (2006) utilizaram o 

protocolo proposto pelo EPA/600/4-90/027F (U.S. EPA, 1993). Heckmann et al. 

(2007) e Wang et al. (2016) não registraram os protocolos que foram utilizados. Os 

parâmetros de avaliação escolhidos, na maioria dos artigos, foram a sobrevivência 

dos neonatos (recomendado pelo protocolo OECD 211, 2008), o número de 

descendentes por prole, o número de descendentes por ninhada, o primeiro dia da 

reprodução e a taxa de crescimento da população.  

Han et al. (2006) realizaram uma abordagem diferente dos outros estudos 

crônicos. Além do objetivo de realizar o monitoramento dos resíduos de alguns 

fármacos em rios coreanos, entre eles o ibuprofeno, realizaram também testes 

agudos e crônicos para Daphnias. Para os estudos crônicos, a concentração de 80 

mg L-1 resultou em 100% de mortalidade, também foi realizada uma comparação entre 

o LC50 e o NOEC, embora o valor não é especificado, a conclusão que se chega é 

que não há efeito grave a longo prazo. 
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No quadro 2, podemos ver que os resultados dos experimentos de Heckmann 

et al. (2007) e Hayashi et al. (2008) utilizaram as mesmas quantidades de ibuprofeno 

para seus estudos; já o estudo de Han et al. (2010) utilizaram concentrações 

diferentes, porém podemos compará-las para encontrar relações entre as 

concentrações do fármaco e os efeitos encontrados em Daphnias. Wang et al. (2006) 

utilizaram concentrações muito baixas em seus experimentos, não podendo entrar na 

comparação. 

Na maioria dos artigos apresentados a presença do fármaco, em todas as 

concentrações testadas quando comparado com o controle, gerou um atraso no 

primeiro dia de reprodução dos organismos (HECKMANN et al., 2007; HAYASHI et 

al., 2008 e HAN et al., 2010). Em Wang et al. (2006) esse efeito não foi observado 

provavelmente devido às baixas concentrações de ibuprofeno empregadas.  

A fecundidade também foi drasticamente afetada negativamente pela presença 

do ibuprofeno, demonstrada pela diminuição no número de descendentes por fêmea 

e no número de descendentes por ninhada. Quanto maior a concentração do fármaco 

no teste, menor era a quantidade de descendentes e de ninhadas por fêmea (quadro 

2), portanto é possível inferir que ocorrerá redução na reprodução das Daphnias em 

ambientes que contenham ibuprofeno. A redução foi tão significativa, que em todos 

os casos houve uma relação negativa entre a reprodução e o Ibuprofeno 

(HECKMANN et al., 2007; HAYASHI et al., 2008; HAN et al., 2010 e WANG et al., 

2016).  

 Acredita-se que o ibuprofeno tenha os mesmos efeitos nos invertebrados que 

tem nos vertebrados, inibindo irreversivelmente a enzima COX (VALMSEN et al., 

2001; ROWLEY et al, 2005). Tanto Han et al. (2010), quanto Wang et al. (2016) 

relataram o mesmo fenômeno de diminuição na produção de ovos por fêmea, 

explicando-o pela correlação entre o ácido araquidônico e o processo de reprodução 

dos invertebrados. Wang (2016) ainda explica que o consumo de energia necessário 

para fazer a detoxificação é muito grande, reduzindo assim a energia que será gasta 

tanto com a reprodução, quanto com o crescimento corporal.  

Hayashi et al. (2008) confirmaram esses efeitos pela evidência de genes-

chave, como o do hormônio esterase juvenil (JHE) e da membrana externa vitelina 

proteína 1 (VMO1), que são diferencialmente expressas em D. magna, alterando as 

funções endócrinas, após ocorrer uma exposição às concentrações de ibuprofeno. 

Muitos estudos também aparam a tese de que a eicosanoides nos invertebrados pode 
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desempenhar papel central na reprodução, interferindo em processos como 

vitelogênese e ovulação (SPAZIANI et al. 1993; SAGI et al. 1995; STANLEY 2000; 

MEDEIROS et al. 2004; TAHARA et al. 2005). Hayashi et al. (2008) verificaram que, 

após um período de 10 dias com testes de ibuprofeno, as Daphnias contaminadas 

foram transferidas para um ambiente sem poluentes. Após essa transferência o 

tamanho da ninhada não mostrou alteração, porém, as proles seguintes aumentaram 

de tamanho, compensando a redução que aconteceu durante o período de estresse, 

demonstrando assim uma rápida recuperação.  

 Heckmann et al. (2007), a partir dos resultados apresentados em seu estudo, 

concluíram que as consequências em longo prazo, e em condições encontradas no 

ambiente aquático, seriam de menor importância, não gerando real problema para a 

dinâmica populacional das Daphnias. Entretanto, reforçam que essa tese só pode ser 

confirmada após serem realizados estudos multigeracionais, para avaliar a toxicidade 

do ibuprofeno para a dinâmica populacional.  

 Portanto, a sobrevivência das Daphnias foi prejudicada em concentrações a 

partir de 80 mg L-1 de ibuprofeno. Em relação a reprodução, todos os organismos 

foram afetados, até em menores concentrações de ibuprofeno, e isso se deu devido 

a realocação dos processos reprodutivos para a manutenção da sobrevivência do 

organismo (HAYASHI et al., 2008).  

A partir da análise de estudos crônicos, é possível verificar a capacidade do 

ibuprofeno de causar danos na reprodução de Daphnias, atrasando o primeiro dia de 

reprodução e diminuindo o número total de descendentes. Devido a realocação de 

energia, os estudos que avaliaram os efeitos sobre a reprodução e a diminuição da 

taxa de crescimento populacional podem se relacionar com o aumento do 

crescimento intrínseco (HECKMANN et al., 2007; HAYASHI et al., 2008; GRZESIUK 

et al., 2020). 
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Quadro 2: Sobrevivência, primeiro dia de reprodução e número total de 

descendentes, obtidos em testes crônicos realizados com Daphnia magna expostas 

a ibuprofeno 

 

Concentração 
(mg L-1) 

Sobrevivência 
(%) 

Primeiro dia 
da 

reprodução 
(d) 

Nº total de 
descendentes 

Referência 
Por prole Por 

ninhada 

Controle 100 10,0 ± 0,0 157,1 ± 
10,7 39,3 ± 2,7 

HAN et al. 
(2010) 

1,23 100 11,0 ± 1,3 130,8 ± 
17,2 34,8 ± 5,5 

3,7 
 100 10,1 ± 0,3 120,2 ± 

24,0 30,8 ± 4,7 

11,1 100 11,3 ± 1,5 111,6 ± 
18,7 31,2 ± 5,1 

33,3 100 11,2 ± 1,1 75,5 ± 
27,6 21,7 ± 3,8 

100 0 NA* NA* NA* 

Controle 100 9,4 ± 0,27 41,7 ± 
4,38 2,3 ± 0,15 

HAYASHI et 
al. (2008) 

20 100 11,9 ± 0,18 16,4 ± 
3,09 1,6 ± 0,16 

40 100 15,4 ± 1,21 3,8 ± 1,40 0,6 ± 0,22 

80 40 19,7 ± 0,67 0,0 ± 0 0,0 ± 0 

Controle 92,5 ±2,50 10,8 ± 0,25 31,3 ±0,74 290 ± 10,9 

HECKMANN 
al. (2007)** 

20 100 10,8 ± 0,25 12,7 ± 
2,44 127 ± 24,4 

40 100 12,3 ± 0,25 28,5 ± 
0,49 

28,5 ± 
4,91 

80 75 ± 6,45 NA* 0,0 ± 0 0,0 ± 0 

Controle  6,4 ± 3,94 68,0 ± 
10,06 

5,44 ± 
0,73 WANG et al. 

2016 
0,0005  6,2 ± 4,38 17,0 ± 

8,72 2,5 ± 1,41 
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0,005  4,8 ± 3,77 14,8 ± 
11,26 2,4 ± 1,41 

0,050  6,1 ± 5,18 9,1 ± 5,69 1,4 ± 0,73 
*NA: não aplicável  

** tempo de exposição 14 dias 
 

Além dos parâmetros apresentados acima, alguns estudos crônicos 

apresentaram valores de CEO, CENO e CE50, todos foram compilados no quadro 3. 

Segundo Han et al. (2006), o CENO foi 20 mg L-1 para o ibuprofeno, que ao se 

comparar à proporção agudo-crônico, deu uma estimativa de valores de até 5 mg L-1, 

demonstrando que não há efeitos à longo prazo. Em 2010, Han et al. ampliaram a 

discussão, colocando o valor de CENO de 33,30 mg L-1, baseado na sobrevivência 

inicial dos neonatos, e CEO de 1,23 mg L-1, baseando-se na reprodução, sendo a 

última concentração testada nos experimentos. Heckmann et al. (2007) apresentaram 

os quatro parâmetros para sobrevivência, nos quais determinam para o CENO o valor 

de 80 mg L-1 e o para o CEO o valor de 20 mg L-1, em 14 dias de estudo. 

 

Quadro 3: Concentração de efeito não observável (CENO), Concentração de efeito 

(CEO), Concentração de Efeito (CE) obtidas em testes crônicos em Daphnia magna 

expostas ao ibuprofeno 

CEO (mg L-1) CENO (mg L-1) CE10 (mg L-1) CE50 (mg L-1) Duração 
do teste 

Referência 

 20,00   21 dias HAN et al. 
(2006) 

1,23 33,30   21 dias HAN et al. 
(2010) 

20 80 2,04 13,40  14 dias HECKMANN 
et al. (2007) 

 

5.3.2 Efeitos na taxa de crescimento populacional  
 

A taxa de crescimento populacional começou a ser utilizada como parâmetro 

para uma avaliação ecotoxicológica, por integrar as respostas da dinâmica 

populacional e os efeitos que ocorrem nos organismos individualmente, quando são 

submetidos aos agentes tóxicos (FORBES e CALLOW, 1999). Hayashi et al. (2008) 
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justificaram a utilização desse parâmetro como uma forma de avaliação da 

recuperação das Daphnias ao estímulo tóxico, medindo o tamanho da população e 

verificando o seu crescimento ou diminuição, durante o período de exposição de 10 

dias e o período de recuperação de 10 dias.  

Em um experimento com duração de 14 dias, Heckmann et al. (2007) 

notificaram uma reação negativa na dinâmica linear da população, em comparação à 

concentração controle, devido aos desequilíbrios na reprodução. Para avaliar os 

efeitos do ibuprofeno na população de Daphnias, dividiram-se os indivíduos em três 

categorias: neonatos, juvenis e adultos; com isso chegaram à conclusão que o 

ibuprofeno interfere mais em neonatos e nos juvenis, portanto, na concentração de 

80 mg L-1, permaneceram apenas vivas as Daphnias adultas. O CENO proposto pelo 

estudo para a taxa de crescimento populacional foi < 20 mg L-1. 

No quadro 4 estão os resultados da avaliação na dinâmica e no crescimento 

populacional. Han et al. (2010) observaram a diminuição da taxa de crescimento da 

população, conforme aumentou-se as concentrações de ibuprofeno utilizadas nos 

testes, desde o controle até a concentração de 33,3 mg L-1. Já Hayashi et al. (2008) 

observaram que a taxa populacional teve um aumento até a dose de 40 mg L-1, porém, 

a partir de 80 mg L-1 houve um decréscimo da população. Wang et al. (2016) 

obtiveram resultados que também demonstram que durante um período de estresse, 

a taxa populacional tende a diminuir. Como a taxa de crescimento populacional está 

intrinsicamente correlacionada com a reprodução, os efeitos de diminuição eram 

esperados.  

Após o tempo de recuperação das Daphnias, as taxas de crescimento 

populacional voltaram a crescer, demonstrando que os efeitos são reversíveis até nas 

concentrações mais altas (HAYASHI et al., 2008). 
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Quadro 4: Taxa de crescimento populacional de Daphnias magnas obtidas em testes 

crônicos  

Concentração 
(mg L-1) 

Taxa de crescimento populacional 
Tamanho 
do corpo 

(mm) 
Referência Durante o 

período de 
exposição 

Durante o período de 
exposição + tempo de 
recuperação 

Controle 0,39   

HAN et al. 
(2010) 

1,23 0,36   

3,70 0,35   

11,1 0,34   

33,3 0,32   

100 NA* 
 

  

Controle 
 1,46 ± 0,02 1,28 ± 0,03  

HAYASHI et 
al. (2008) 

20  1,33 ± 0,02 1,27 ± 0,04  

40  1,17 ± 0,03 1,25 ± 0,05  

80  0,91 ± 0,09 1,15 ± 0,08  

0 0,28 ± 0,01  3,13 ± 0,04 

WANG et al. 
(2016) 

0,0005 0,28 ± 0,03  2,80 ± 0,10 

0,005 0,23 ± 0,08  2,78 ± 0,10 

0,050 0,20 ± 0,09  2,78 ± 0,10 
*NA: não aplicável devido à grande mortalidade 

 

5.3.3 Efeitos no crescimento intrínseco  
 

Du et al. (2016), Heckmann et al. (2007) e Hayashi et al. (2008) também 

avaliaram o tamanho intrínseco, medindo o tamanho das D. magna durante e após o 

período de exposição. Essa medida é realizada medindo do topo da cabeça até a 

espinha da cauda, obtendo assim o tamanho do corpo das Daphnias. 

 Du et al. (2016) verificaram que a variação de tamanho observada foi de 1,65 

± 0,11 a 2,63 ± 0,26 mm. Heckmann et al. (2007) verificaram que em todas as 

concentrações testadas houve um aumento do tamanho da população, medindo esse 
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parâmetro por área de superfície corporal, em # pixels. Em todas as concentrações 

testadas os organismos mostraram-se maiores dos que os utilizados no teste 

controle.  

Hayashi et al. (2008) utilizaram os resultados de Heckmann et al. (2007) para 

explicar, que os efeitos negativos na reprodução, e positivos no crescimento 

populacional estão interligados. Segundo o “princípio da alocação de energia” a 

quantidade de energia que o indivíduo poderia ter para sobreviver, crescer e 

reproduzir é limitado, portanto, irão ser feitas escolhas pelo organismo de aonde 

alocar essa energia. No caso das Daphnias em contato com ibuprofeno, ao invés de 

se reproduzir, elas realocam a energia para sua sobrevivência (SIBLY e CALOW, 

1986). 

 

5.3.4 Estudo crônico avaliando o impacto multigeracional 
 

Grzesiuk et al. (2020) tiveram uma abordagem de estudos crônicos inovadora 

e interessante. O objetivo de Grzesiuk et al. (2020) foi avaliar o efeito da exposição 

crônica a baixas concentrações de ibuprofeno para D. magna. O estudo avaliou 

diferentes parâmetros, como história de vida, fisiologia e marcadores 

moleculares/subcelulares. 

Foram utilizados três clones (A, B e C) de D. magna, todos derivados de uma 

única fêmea. Cada clone cultivado por cinco gerações, sob 2 tratamentos 

experimentais: um controle e um com adição de 4 µg L-1 de ibuprofeno. Após o 

primeiro tratamento, foi avaliada a sexta geração, separando-a em três grupos: um 

controle; um que já havia sido exposto ao ibuprofeno e estava se recuperando; e outro 

exposto ao ibuprofeno durante todo o tempo de teste. (GRZESIUK et al., 2020).  

 Após a exposição na quinta geração, os organismos do clone A apresentaram 

uma diferença na idade da primeira reprodução. Apesar disso, não foi observado 

diferenças significativas no tamanho da primeira reprodução, taxa de crescimento e 

número de ovos. Já a análise molecular revelou efeitos estatisticamente significativos 

do ibuprofeno no nível de triglicerídeos, porém não foi significativo na quantidade de 

proteínas HSP70 e na razão de DNA:RNA das Daphnias (GRZESIUK et al., 2020). 

 Porém, apesar disso, as disfunções reprodutivas, demonstraram que até 

pequenas concentrações de ibuprofeno podem ter efeito significativo em D. magna. 

As disfunções reprodutivas causadas pelo ibuprofeno são: deformação morfológica 



33 
 

de neonatos; deformidades morfológicas diversas como falta de um olho, antenas e 

carapaças malformadas. Em que todas essas deformidades foram de gravidades 

diferentes, podendo atingir desde neonatos desenvolvidos até embriões, e a 

frequência e a severidade das deformidades dependiam da filiação e do tempo de 

exposição ao fármaco. As deformidades foram encontradas em olhos, antenas e 

carapaças, atrapalhando a percepção do ambiente, locomoção e proteção; 

dificultando assim a sobrevivência das Daphnias.  

Verificaram-se também efeitos tóxicos em baixas dosagens de ibuprofeno. Em 

um estudo crônico conduzido por Heckmann et al. (2007), utilizaram uma amostra de 

20mg L-1, obtendo efeitos adversos como deformidade em neonatos e inibição do 

desenvolvimento embrionário. Um segundo estudo, envolvendo amostras de 4 µg L-1 

realizado por Grzesiuk et al. (2020), confirmaram os mesmos efeitos nas proles. 

Grzesiuk et al. (2020) levantaram que a causa das deformidades pode estar 

relacionada aos eicosanoides. Houve diminuição de triglicerídeos encontrados nas 

Daphnias após a exposição ao ibuprofeno em um dos clones. Apesar de os genes da 

triacilglicerol lipase e da Ltb4dh serem conhecidos por codificar e metabolizar o 

triacilglicerol e o leucotrieno B4 na síntese de eicosanoides, não é possível saber se 

a diminuição foi induzida por triacilgliceróis.  

Ao trocar o meio de teste, retirando as Daphnias do contato com ibuprofeno 

para um ambiente não contaminado, não houve alterações no tamanho da próxima 

ninhada, mesmo efeito observado por Hayashi et al. (2008).  

Apesar de Heckmann et al. (2007) afirmarem que as concentrações 

encontradas no meio ambiente não causariam problemas na dinâmica populacional 

das Daphnias, Grzesiuk et al. (2020) utilizam concentrações de ibuprofeno 

semelhantes aquelas encontradas no meio ambiente comprovaram que, mesmo em 

concentrações na ordem de ng L-1, podem ser observados efeitos deletérios para a 

reprodução das Daphnias e sua dinâmica populacional.  

 

5.4 Outros parâmetros avaliados  
5.4.1 Análises proteômicas após exposição aguda de D. magna ao 

Ibuprofeno  
 Bang et al. (2015) analisaram a expressão proteômica utilizando uma técnica 

de eletroforese bidimensional (2-DE). As D. magna foram expostas a 91,5 mg L-1 de 
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ibuprofeno por 48h. Após o período de exposição, as proteínas foram isoladas para a 

análise proteômicas.  

As imagens de gel foram analisadas com o software progenesis para a 

determinação de proteínas, comparando as amostras controle com as expostas ao 

ibuprofeno. O estudo encontrou 30 proteínas expressas com irregularidade nas 

Daphnia que foram expostas ao ibuprofeno. Deste conjunto, 24 proteínas sofreram 

um aumento na sua produção, e 6 proteínas tiveram uma diminuição na sua produção, 

podendo ser utilizadas como biomarcadores em outros estudos. Entretanto, os 

autores não explicam o que isso pode acarretar em Daphnias. 
 

5.4.2 Resposta genotóxica e estresse oxidativo causado pelo Ibuprofeno 
em D. magna  

 
Para avaliar os biomarcadores de estresse oxidativo e a resposta genotóxica, 

Gómez-Olivan et al. (2014) expuseram D. magna a uma concentração equivalente ao 

CEO (2,9 mg L-1). Cerca de 250 organismos foram utilizados no teste, e o período de 

exposição foi de 48h.  

Os biomarcadores avaliados foram de peroxidação lipídica (LPX) e o teor de 

proteína carbonil (PCC) para determinar a taxa de proteínas oxidadas. Para avaliar a 

as enzimas antioxidantes foram determinadas as atividades das enzimas superóxido 

dismutase (SOD), catalase (CAT) e Glutationa peroxidade (GPX) (GÓMEZ-OLIVAN 

et al., 2014). 

A determinação da peroxidação lipídica foi medida utilizando o ensaio de ácido 

tiobarbitúrico. O método consiste em reagir o ácido tiobarbitúrico com os produtos da 

peroxidação lipídica em membrana microssomal, entre eles o malondialdeído, um 

marcador muito utilizado para avaliar o estresse oxidativo. Quando há a reação do 

malondialdeído com o ácido tiobarbitúrico, há formação de uma solução de cor 

avermelhada (PILZ et al., 2000). Para os estudos de peroxidação lipídica foi 

observado um aumento de 374,9%, em relação ao controle, e para os derivados 

proteicos carbonil, um aumento de 3578%, também em relação ao controle (GÓMEZ-

OLIVAN et al., 2014). 

Esse aumento pode ser justificado devido a produção de um intermediário 

oxigenado das enzimas da CYP, durante a biotransformação dos anti-inflamatórios, 

com consequente liberação do ânion O2. Outro ponto levantado pelos pesquisadores, 
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para justificar esse aumento da peroxidação lipídica é a produção maior de O2 pela 

mitocôndria, devido a fosforilação oxidativa que o fármaco pode induzir (GÓMEZ-

OLIVAN et al., 2014).  

Para determinação da SOD, importante linha de defesa contra a peroxidação 

lipídica, foi utilizado o método proposto por Mirsa e Fridovich (1972). Esse método é 

baseado na capacidade da enzima em inibir a auto-oxidação da adrenalina. A 

exposição de ibuprofeno aumentou a atividade da SOD em 434,7%, em relação ao 

controle. Esse aumento da atividade da SOD é intensificado após 48h, favorecendo 

o mecanismo de cascata de enzimas antioxidantes, que eliminam as espécies 

reativas a oxigênio. Ou seja, o aumento da atividade da enzima demonstra os efeitos 

pró-oxidantes do ibuprofeno. A atividade da CAT foi determinada segundo Radi et al. 

(1991). Após a exposição da Daphnia ao ibuprofeno, houve um aumento na atividade 

da CAT de 2250%, em relação ao controle. E a atividade da GPX foi determinada 

usando a metodologia de Paglia e Valentine (1967), onde a medição foi realizada 

através de um procedimento espectrofotométrico indireto. Após a exposição ao 

ibuprofeno, a atividade da GPX aumentou 1578%, em relação ao controle.  

Atrelado ao aumento da atividade da SOD, a ação da CAT também é 

possibilitada pela intensificação dos mecanismos antioxidantes. Portanto, podemos 

concluir que o aumento dos produtos de LPX podem estar envolvidos na 

suprarregulação de várias enzimas antioxidantes (GÓMEZ-OLIVA et al., 2014).  

Já para a avaliação da resposta genotóxica foi realizada utilizando o ensaio 

cometa, visando quantificar as lesões e detectar os efeitos do reparo no DNA em 

células individualizadas (TICE et al., 2000; LANKOFF et al., 2006). Os resultados 

demonstram que o ibuprofeno causa um aumento na oxidação do DNA atuando 

diretamente nas purinas e pirimidinas, podendo ser resultado do estresse oxidativo. 

O estudo conclui que o ibuprofeno pode induzir ao estresse oxidativo em D. magna 

após 48h de exposição. Esse estresse pode resultar em um aumento das espécies 

reativas de oxigênio, que estão associados aos efeitos genotóxicos; que irão 

aumentar a expressão de enzimas antioxidantes, compensando a quantidade de 

radicais livres gerados (GOMEZ-OLIVAN et al., 2014).  
 

5.4.3 Metabolômica baseada em RMN de D. magna expostas ao 
ibuprofeno 
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O estudo realizado por Kovacevic et al. (2016) utilizou uma técnica de 

metabolômica por RMN H para caracterizar o perfil metabólico de D. magna expostas 

ao ibuprofeno, buscando entender assim o modo de ação e identificando possíveis 

biomarcadores.   

Kovacevic et al. (2016) observaram que as concentrações que causam uma 

resposta metabólica mais acentuada foram as maiores (10,5 e 14 mg L-1) e as 

menores (1,75 e 3,5 mg L-1), em relação as concentrações intermediárias (5,25 e 7 

mg L-1). Isso pode indicar que o modo de ação do ibuprofeno é de dose dependente, 

como já demonstrado nos testes agudos. O estudo também demonstra que a leucina, 

valina e alanina contribuem para a variação na resposta metabólica em relação ao 

controle (KOVACEVIC et al., 2016).  

As concentrações dos aminoácidos glicina, tirosina, asparagina e serina 

diminuíram em relação ao controle nas Daphnias expostas as concentrações baixas 

a médias (1,75 a 7 mg L-1) de ibuprofeno. Leucina, arginina e lisina também 

mostraram diminuições significativas nas duas concentrações mais baixas de 

exposição. Já a alanina, triptofano e isoleucina tiveram um aumento na concentração 

significativo duramente a exposição de 10,5 mg L-1de ibuprofeno (KOVACEVIC et al., 

2016).  

Leucina, arginina e lisina são aminoácidos essenciais para os microcrustáceos, 

a redução nas suas concentrações pode impedir funções associadas à processos de 

muda, crescimento e osmorregulação. A diminuição da lisina pode significar também 

a geração alterada de energia metabólica (KOVACEVIC et al., 2016).  

As respostas metabólicas das Daphnias expostas ao ibuprofeno diferem tanto 

nas concentrações altas, quanto nas baixas, sendo não monotônicas, originando-se 

da competição do ibuprofeno com as enzimas da COX com o ácido araquidônico em 

na síntese de eicosanóides. Os aminoácidos lisina, serina, arginina e leucina podem 

ser bioindicadores importantes para exposição sub-letal (KOVACEVIC et al., 2016).  

 

5.4.4 Testes de toxicidade aguda com derivados do ibuprofeno 
 

Dois estudos brasileiros (BRAZ et al., 2014; CANDIDO et al., 2016) realizaram 

uma variação de estudos agudos focando na remoção do ibuprofeno e na formação 

de derivados potencialmente tóxicos. Com o objetivo de estudar a remoção de 

ibuprofeno de efluentes, Braz et al. (2014) realizaram estudos da fotodegradação 
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desse fármaco, utilizando um processo de tratamento por fotocatálise com TiO2. Braz 

et al. (2014) observaram que nos primeiros 15 minutos o ibuprofeno não foi totalmente 

degradado, independente da intensidade do tratamento. Porém, constatou-se que a 

sua completa remoção ocorreu após 60 minutos de tratamento. Com base nesses 

resultados os autores puderam validar a hipótese de que efluentes reais, contendo 

ibuprofeno, podem ser tratados adequadamente por fotocatálise, uma vez que, por 

conter quantidades menores desse fármaco, ele seria completamente degradado 

(BRAZ et al., 2014).  

O estudo realizado por Braz et al. (2014) demonstra que as amostras com 1,0 

mg L-1 de ibuprofeno, que foram irradiadas por 60 minutos, causaram uma taxa de 

mortalidade de 80% na população D. similis; indicando assim que os produtos de 

degradação gerados durante o tratamento são responsáveis pelo aumento da 

toxicidade do efluente tratado.  

O mesmo procedimento de tratamento por fotocatálise foi utilizado no estudo 

conduzido por Candido et al. (2016). As amostras contendo 1,0 mg L-1 de ibuprofeno, 

irradiadas por um foto-reator com tubos de borosilicato por 60 minutos, promoveram 

efeito de imobilização entre 11% após 24 horas e de 31% após 48 horas, das 

Daphnias testadas. Um ponto importante observado pelo estudo, foi a eliminação 

completa da toxicidade após 90 minutos de irradiação. Análises foram realizadas, 

demonstrando que alguns componentes orgânicos ainda se encontravam nas 

amostras tratadas, porém essa fração orgânica não apresentou toxicidade para D. 

similis. 

Michael et al. (2014), também realizaram um estudo semelhante aos de Braz 

et al. (2014) e Candido et al. (2016), avaliando produtos de degradação do ibuprofeno 

em seus testes ecotoxicológicos. Os experimentos utilizaram amostras contendo 10 

mg L-1 de ibuprofeno que foram irradiadas por fotocatálise. O efeito de imobilização 

de 20% e 60% das Daphnias utilizadas foi observado, após 24 e 48 horas de 

exposição, respectivamente. Essas amostras tratadas foram classificadas como 

moderadamente tóxicas.  

Grabarczyk et al. (2020) também avaliaram a toxicidade dos derivados de 

ibuprofeno nas Daphnias. Dois derivados foram utilizados, o 2-hidroxibuprofeno (2-

OH-IBU) e o carboxibuprofeno (CBX-IBU). No teste agudo realizado para os 

compostos derivados a taxa de imobilização foi de 0% para o 2-OH-IBU e 8% para o 

CBX-IBU, já quando o teste foi realizado com o ibuprofeno, na concentração de 60mg 
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L-1, houve uma taxa de imobilização de 52% das Daphnias. Portanto, os derivados do 

ibuprofeno apresentaram um menor grau de toxicidade em relação ao composto 

original.  

 Os estudos de Braz et al. (2014), Michael et al. (2014), Candido et al. (2016) e 

Grabarczyk et al. (2020) divergem em suas conclusões, sendo necessários mais 

estudos para determinar a toxicidade dos derivados de ibuprofeno para Daphnias.   
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6. Conclusão  
 

O ibuprofeno é um fármaco amplamente encontrado nos ambientes aquáticos 

ao redor do mundo e pode atingir diversas espécies, entre elas as Daphnia ssp. A 

maior parte dos estudos de toxicidade aguda encontrados na literatura classificaram 

o ibuprofeno como moderadamente tóxico para organismos aquáticos.  

Os efeitos deletérios do ibuprofeno podem ser classificados como tempo-

dependente e concentração-dependente, ou seja, quanto maiores as concentrações 

e os tempos de exposição ao ibuprofeno, maiores os efeitos tóxicos observados nas 

Daphnias, tanto nos testes ecotoxicológicos agudos quanto em crônicos.  

Os estudos crônicos demonstram a capacidade do ibuprofeno de causar danos 

em concentrações ambientalmente relevantes. Nestes estudos foi observado que a 

diminuição da reprodução também pode ocorrer devido a relação entre a síntese de 

eicosanóides, devido ao seu papel central nos processos de vitelogênese e de 

ovulação. Genes chaves para o desenvolvimento dos ovários, como JHE e VMO1, 

são expressos de forma diferenciada nas Daphnias expostas ao ibuprofeno 

 Visto que o ibuprofeno inibe a atividade das enzimas da COX, há uma indução 

ao estresse oxidativo em Daphias, havendo um aumento de espécies reativas de 

oxigênio, que aumentando a expressão de enzimas antioxidantes para compensar a 

quantidade de proteínas oxidadas.  Os efeitos genotóxicos são atribuídos ao aumento 

das espécies reativas de oxigênio   

 Portanto, é possível concluir que o ibuprofeno é um fármaco tóxico para 

Daphnias, afetando sua reprodução, impactando na manutenção das suas 

populações, inibindo importantes genes, como JHE e VMO1, causando deformações 

congênitas e podendo causar prejuízos severos aos ecossistemas de águas doces. 

São necessários mais estudos ecotoxicologicos agudos e crônicos com a espécie D. 

similis para determinar os reais impactos do ibuprofeno para organismos de 

ambientes tropicais. 
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