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Introdução  

Na década de 50 surgiu, em diferentes partes do mundo, a informação de 

acontecimentos invulgares ao nível da vida selvagem, relacionados com vários tipos 

de alterações nas espécies animais. As principais alterações estavam relacionadas com 

órgãos sexuais defeituosos, alterações comportamentais, infertilidade, aumento da 

mortalidade juvenil e o desaparecimento de populações inteiras.  

A maior parte destas alterações incidiram na região dos Grandes Lagos [1], nos 

Estados Unidos da América (EUA), zona de grande desenvolvimento industrial e 

agrícola na década de 40. É por isso que grande parte da informação relacionada com 

os desreguladores endócrinos está associada à sigla GLEMEDS (“Great Lakes Embryo 

Mortality, Edema and Deformities Syndrome”) [2, 3]. 

Em todo o mundo existem diversos exemplos de alterações da reprodução em várias 

populações animais.  

Em 1952, na costa do golfo da Florida, a população de águias de cabeça branca 

registou uma diminuição do número de crias, alteração do comportamento de 

acasalamento e aumento da esterilidade [4].  

Nos finais dos anos 50, em Inglaterra, as populações de lontras desapareceram [5].  

Em meados de 1960, no lago Michigan (EUA), as martas apresentavam problemas ao 

nível da reprodução e houve uma diminuição do número de crias [6].  

Em 1970, no lago Ontário no Canadá, as gaivotas prateadas apresentavam ninhos 

com ovos por incubar, aumento da mortalidade das crias e algumas crias 

apresentavam uma série de deformações, tais como patas deformadas, bicos torcidos, 

plumagem de adulto e ausência de olhos [7].  

No início dos anos 70, em Channel Islands, no sul da Califórnia, as gaivotas ocidentais 

também apresentavam alterações na reprodução, nomeadamente a construção 

invulgar de ninhos conjuntos [8].  

Nos anos 80, no lago Apopka na Florida, houve uma diminuição da população de 

jacarés devido à diminuição do número de ovos e aumento da mortalidade dos jacarés 

jovens [9].  

Em 1988, no Mar do Norte, verificou-se um aumento da mortalidade das focas 

mosqueadas, as quais davam à costa mortas [10].  
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No Mar Mediterrâneo, no início dos anos 90, também os golfinhos davam à costa 

mortos, vítimas de colapso pulmonar parcial e dificuldades respiratórias [11].  

Com o tempo, parte dos problemas reprodutores observados nos animais selvagens 

começaram a ser observados no Homem. Como exemplo, há a referir a diminuição da 

fertilidade masculina, associada a uma diminuição da qualidade do sémen, quer 

devido a uma diminuição do número de espermatozóides, quer devido à qualidade dos 

mesmos em termos de morfologia e mobilidade [12].  

A grande evolução industrial na década de 40, conduziu a um aumento, quase 

exponencial, da produção e utilização de produtos sintéticos e inevitavelmente à 

exposição do Homem e dos animais a estes produtos [13].  

Passados cerca de 30 anos, altura do nascimento dos filhos daquela geração, surgem 

as primeiras associações entre a elevada exposição aos produtos químicos e o 

aumento da prevalência de desordens ao nível da função hormonal no Homem e sua 

descendência.  

Os primeiros casos remontam aos anos 40, quando trabalhadores da aplicação de 

pesticidas evidenciaram uma reduzida contagem de espermatozóides devido ao 

contacto com DDT (Dicloro-Difenil-Tricloroetano) [13].  

Outro caso comprovado de desregulação endócrina no Homem está associada à 

utilização do dietilestilbestrol.  

O dietilestilbestrol foi sintetizado em 1938 por Leon Goldberg no laboratório de Dyson 

Perrins na universidade de Oxford [14], sendo aprovado em 1941 pela FDA (Food and 

Drug Administration) para quatro indicações clínicas: vaginite gonorreica, vaginite 

atrófica, sintomas menopáusicos e supressão do fluxo de leite após o parto para 

impedir o encaroçamento do peito [15].  

Dos anos 40 até os finais dos anos 80, o dietilestilbestrol foi aprovado pela FDA (Food 

and Drug Administration) como fármaco para a terapia hormonal em casos de 

deficiência estrogénica, sendo prescrito inicialmente como fármaco antiabortivo (nas 

mulheres que tinham tido abortos precedentes).  

Em 1960, o dietilestilbestrol revelou-se mais eficaz do que os androgénios no 

tratamento de cancro da mama em estado avançado em mulheres em fase pós-

menopausa, sendo utilizado para este fim durante mais de duas décadas.  
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Nos Estados Unidos estimam-se entre 5-10 milhões o número de pessoas expostas ao 

dietilestilbestrol durante 1941-1971, incluindo as mulheres para as quais foi prescrito 

o dietilestilbestrol e respectiva descendência (filho ou filha).  

Em Abril de 1971, o New England Journal of Medicine publicou um relatório efectuado 

por três médicos do Hospital Geral de Massachusetts, no qual se fazia a associação de 

mulheres que tinham feito terapia com o dietilestilbestrol durante o primeiro trimestre 

da gravidez e meninas e mulheres jovens, com idades compreendidas entre os 14 e os 

22 anos, com adenocarcinoma vaginal [16].  

Em Novembro 1971, a FDA emitiu um boletim informativo no qual recomendava a não 

prescrição do dietilestilbestrol a mulheres grávidas, uma vez que este fármaco estava 

associado ao aparecimento de cancro vaginal na descendência feminina. No decorrer 

do mesmo ano, a FDA ordenou a retirada das indicações terapêuticas do fármaco, 

nomeadamente a acção anti-abortiva, e ordenou que nas contra-indicações do 

fármaco constasse o estado de gravidez [17].  

Embora tivesse sido proibido e retirado do mercado, ele continuou a ser prescrito até 

1978, quer nos Estados Unidos quer na Europa.  

Mais de 30 anos de pesquisa confirmaram que o dietilestilbestrol é teratogénico, 

embora nem todas as pessoas que tomaram o fármaco desenvolvessem os problemas 

de saúde que lhe foram associados [14]. 

A constatação de todos estes casos, quer na vida selvagem, quer no Homem, 

desencadeou o início do estudo destas substâncias designadas por desreguladores 

endócrinos.  

Os efeitos no Homem mais documentados, associados aos desreguladores endócrinos, 

são: a diminuição da qualidade de esperma, a alteração da fertilidade, o aumento do 

número de abortos espontâneos, a alteração da razão macho/fêmea, o aumento da 

frequência de deficiências do aparelho reprodutor masculino, nomeadamente o 

criptorquidismo e as hipospadias, o aumento de casos de endometriose e puberdade 

precoce e o aumento de diversos tipos de neoplasias [12, 13, 18- 38]. 

Os desreguladores endócrinos estão definidos como substâncias ou compostos 

exógenos, que possuem propriedades susceptíveis de conduzir à desregulação do 

sistema endócrino num organismo intacto, sua descendência ou (sub)populações, ou 

substâncias ou composto exógeno que alteram uma ou várias funções do sistema 

endócrino e têm, consequentemente, efeitos adversos sobre a saúde num organismo 

intacto, sua descendência ou (sub)populações [39]. Deste modo, estas substâncias 
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podem causar alterações no crescimento, desenvolvimento, reprodução e 

comportamento do ser humano. 

Estas substâncias ou compostos estão geralmente agrupados em duas classes: as 

substâncias artificiais e as hormonas naturais.  

A classe das substâncias artificiais agrupa as hormonas de síntese, os compostos 

utilizados ou eliminados pela agricultura, pecuária e indústria e produtos ou bens de 

consumo. A exposição humana divide-se assim em dois tipos, a exposição directa e a 

indirecta.  

A exposição directa ocorre através de produtos de consumo, nomeadamente, 

alimentos, cosméticos, detergentes, tintas ou plásticos, enquanto a exposição 

indirecta ocorre através do meio ambiente, como o ar, a água e o solo [39].  

Na classe das substâncias artificiais existem muitos compostos químicos com a 

capacidade de interagir com o sistema endócrino, para além das hormonas de síntese.  

Várias categorias de compostos químicos são consideradas como desreguladores 

endócrinos potenciais ou efectivos: os pesticidas (como o DDT, a dieldrina, o lindano e 

a atrazina), os produtos industriais (como os bifenilos policlorados, os ftalatos, o 

bisfenol A e os alquilfenóis, nomeadamente, o nonilfenol e o octilfenol) e seus 

subprodutos (como as dioxinas e os furanos), entre outros. Muitos destes produtos 

químicos são poluentes orgânicos presistententes (POPs), devido à sua capacidade de 

bioacumulação nos tecidos gordos dos seres vivos e longa permanência no meio 

ambiente [13, 21]. 

A classe das hormonas naturais inclui as hormonas sexuais humanas e animais e os 

fitoestrogénios.  

Estudos recentes realizados em vários países, evidenciaram que o ambiente aquático 

pode possuir actividade estrogénica capaz de influenciar a fauna. A investigação 

concluiu que muitas destas substâncias responsáveis por estes efeitos eram hormonas 

naturais [como a estrona (E1), o 17 -estradiol (E2), o estriol (E3) e a progesterona] e 

de síntese [como o 17 -etinilestradiol (EE2)] [40- 45]. 

Como os meios hídricos naturais são utilizados frequentemente como meios 

receptores e agentes de transporte (de escorrências agrícolas e de esgotos domésticos 

e industriais) é de primordial importância a monitorização destes compostos na água.  

Atendendo à diversidade de compostos químicos que podem contaminar as águas 

naturais, principalmente as superficiais, é difícil seleccionar os compostos com 
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actividade desreguladora endócrina a monitorizar. Na base das probabilidades e 

atendendo ao tipo de efluentes que podem ser lançados nas águas superficiais 

captadas pela entidade gestora de água de Lisboa, EPAL (Empresa das Águas Livres, 

S.A.), seleccionou-se, como compostos alvo, quatro hormonas naturais (estrona, 

estriol, 17 -estradiol, progesterona), três hormonas sintéticas (mestranol, 

dietilestilbestrol e 17 -etinilestradiol) e três produtos industriais de grande utilização 

(nonilfenol, octilfenol e bisfenol A). 

Para uma melhor compreensão do trabalho, este foi organizado por capítulos, os quais 

representam três secções principais: secção teórica, secção experimental e uma 

secção relativa às conclusões do trabalho efectuado. 

Da secção teórica fazem parte os primeiros quatro capítulos:  

O capítulo I apresenta uma breve descrição da EPAL, como entidade abastecedora de 

água na cidade de Lisboa.  

O capítulo II pretende fazer uma abordagem sob o ponto de vista ambiental, no que 

diz respeito às principais fontes de poluição, respectivos poluentes com potencial 

efeito desregulador endócrino e a sua distribuição nas várias matrizes ambientais. 

O capítulo III faz um enquadramento legal, de âmbito nacional e comunitário, no que 

se refere a matéria de desreguladores endócrinos em meios hídricos. 

O capítulo IV tem por objectivo apresentar, de forma resumida, o sistema endócrino e 

os seus mecanismos de regulação, bem como a forma como as substâncias exógenas 

exercem a sua acção desreguladora endócrina, conduzindo a uma resposta hormonal 

adversa. 

A secção experimental está organizada em três capítulos: o capítulo V, VI e VII. 

O capítulo V faz uma abordagem aos métodos aplicados na análise de compostos 

desreguladores endócrinos. Este capítulo apresenta as metodologias de análise 

aplicadas e respectivos fundamentos teóricos, bem como a descrição dos parâmetros 

de qualidade utilizados na validação de um método analítico. 

No capítulo VI é descrita a metodologia seguida no desenvolvimento experimental do 

trabalho, nomeadamente no que se refere às várias fases de optimização do método 

de ensaio desenvolvido, aos testes aplicados para a sua validação e à análise de 

amostras do sistema de abastecimento de água da EPAL. 
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No capítulo VII são apresentados e discutidos os resultados obtidos na optimização e 

validação do método de ensaio e na análise das amostras de água estudadas. 

O capítulo VIII resume as conclusões do trabalho realizado. 

 


