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Resumo 

 

O termo “contaminantes de preocupação emergente” tem sido usado pela 

Environmental Protection Agency (EPA) para identificar produtos químicos e outras 

substâncias que não têm padrão regulatório. Dentre as classes de contaminantes de 

preocupação emergente, incluem-se os produtos farmacêuticos para uso veterinário. 

Fármacos e/ ou seus metabólitos podem ser encontrados no ambiente, incluindo o meio 

aquático, podendo interferir na estrutura e função de organismos não alvo. Para avaliar os 

efeitos de substâncias presentes no ambiente aquático em organismos não alvo, pode-se 

utilizar como modelo experimental, o peixe da espécie Danio rerio (zebrafish). Este peixe 

é muito útil por possuir características como disponibilidade, baixo custo e facilidade de 

cuidados em ambientes de laboratório. A utilização do zebrafish para testes de toxicidade, 

principalmente em seus estágios iniciais de vida vem ganhando destaque também em 

relação ao caráter ético.  O objetivo do presente projeto é avaliar os efeitos de fármacos 

de uso veterinário no desenvolvimento de embriões e larvas de zebrafish. O teste com 

zebrafish será realizado conforme recomendações da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OECD) de nº 236. O princípio do teste baseia-se em ovos 

de zebrafish recém fertilizados e expostos a amostras por um período de 96 horas. Cada 

amostra será analisada em triplicata, sendo que cada replicata utilizará 20 embriões 

(OECD nº 236). Os endpoints analisados serão: letalidade, subletalidade e 

teratogenicidade. Uma vez que uma das atribuições do médico veterinário é a participação 

em atividades relacionadas ao meio ambiente, incluindo atuação em ações de 

biomonitoramento ambiental, o estudo de contaminantes emergentes de uso veterinário e 

a análise de seus efeitos em animais aquáticos não alvo é de grande importância para o 

cumprimento de tal atribuição. 
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1. Introdução 

A produção crescente de novas substâncias químicas e tecnologias, como 

praguicidas, fórmulas, produtos e medicamentos está relacionada ao desenvolvimento, e 

como consequência, pode haver a liberação de substâncias no meio (Nascimento et al., 

2015). Dentro deste contexto, existe uma categoria de substâncias com características 

peculiares que são classificadas como “contaminantes de preocupação emergente” (Yan 

et al., 2010). 

A agência de controle ambiental dos Estados Unidos, a Environmental Protection 

Agency (USEPA) define contaminantes de preocupação emergente como:  

O termo "contaminante de preocupação emergente" está sendo usado no Escritório de Água 

para substituir "contaminante emergente", termo que tem sido amplamente usado desde 

meados da década de 1990 pela EPA e outros para identificar produtos químicos e outras 

substâncias que não têm padrão regulatório. Devido ao aprimoramento dos métodos 

analíticos, com consequente redução dos níveis de detecção, recentemente foram detectados 

em corpos d’água naturais em concentrações ambientalmente relevantes capazes de induzir 

a efeitos deletérios nas comunidades aquáticas. São poluentes que atualmente não estão 

incluídos nos programas de monitoramento de rotina e podem ser candidatos à futura 

regulamentação, dependendo de sua (eco) toxicidade, efeitos potenciais na saúde, percepção 

do público e frequência de ocorrência nos meios ambientais. Os CECs não são 

necessariamente produtos químicos novos, nesta classe estão incluídos também poluentes 

que muitas vezes já estavam presentes no ambiente, mas cuja presença e significância estão 

sendo reavaliadas.  

Dentre as classes de contaminantes de preocupação emergente, incluem-se os 

praguicidas, os retardantes de chama, os corantes sintéticos e produtos farmacêuticos, 

tanto para uso humano quanto para uso veterinário (Yan et al., 2010). 

Os fármacos veterinários são amplamente utilizados na produção animal com 

efeitos tanto profiláticos, como terapêuticos, no controle de zoonoses (Bosco et al., 2012). 

A presença de fármacos veterinários no ambiente tem sido motivo de preocupação para a 

comunidade científica. Grande parte da dose administrada é excretada, sem ser 

metabolizada, diretamente no meio ambiente e seu consumo é elevado em todo o mundo, 

inclusive no Brasil. Assim, fármacos e/ ou seus metabólitos podem ser encontrados em 

águas superficiais e subterrâneas, solos e sedimentos, atingindo espécies não alvo (Bosco 

et al., 2012). 

O meio aquático é o destino final de muitos destes contaminantes devido a 

descargas diretas ou a processos hidrológicos e atmosféricos. Este meio é um habitat para 

grande número de seres vivos e sua composição influencia diretamente estes organismos 



(VAN DER OOST et al., 2003). 

Para avaliar os efeitos de substâncias presentes no ambiente aquático em 

organismos não alvo, pode-se utilizar como modelo experimental, o peixe da espécie 

Danio rerio, conhecida como zebrafish ou paulistinha. Este peixe vem sendo utilizado 

em vários estudos desde os anos trinta devido à sua disponibilidade, baixo custo e 

facilidade de cuidados em ambientes de laboratório (Barrinuevo et al., 2010; Mansur et 

al., 2014). Além das características comuns aos peixes, o zebrafish ainda possui vantagens 

que incluem o desenvolvimento bem caracterizado e semelhante ao de outros vertebrados, 

rápido desenvolvimento externo e ovos e larvas transparentes (o que facilita a análise), e 

pequeno tamanho, o que permite fácil manipulação e pequenas quantidades de 

substâncias para teste (Legradi et al., 2015). 

A utilização do zebrafish como modelo de pesquisa, principalmente em seus 

estágios iniciais de vida, vem ganhando destaque também em relação ao caráter ético dos 

ensaios toxicológicos. O uso de estágios iniciais de desenvolvimento em experimentação 

animal em detrimento do organismo adulto baseia-se na premissa de que quanto maior 

for o tempo de vida de uma espécie e quanto mais sofisticado for o seu comportamento 

geral, maior é a necessidade de processos mentais complexos semelhantes aos que geram 

a experiência consciente de sofrimento em seres humanos. Assim, a substituição de peixes 

adultos por estágios embrionários e larvais favorece ao bem-estar animal (Huntingford et 

al., 2006; Lammer et al 2009). 

Este projeto propõe a utilização dos estágios iniciais de vida do zebrafish como 

organismo teste para avaliar os efeitos de contaminantes emergentes de uso veterinário.  

 

2. Justificativa 

O médico veterinário possui inúmeras competências, definidas pela Lei 

nº5517/1968 (BRASIL,1968). Uma das atribuições desse profissional é a 

participação em atividades relacionadas ao meio ambiente. São competências do 

médico veterinário: a realização de estudos sobre zoonoses e aplicação de medidas 

na saúde pública; a inspeção e fiscalização das tecnologias industriais e dos 

comércios de alimentos de origem animal, garantindo a segurança e higiene, a defesa 

da fauna, controlando a exploração de animais silvestres e de seus subprodutos; a 

educação rural relativa à pecuária; da pesquisa relativa à produção animal e das 

indústrias derivadas, da zoologia, da biologia geral, entre outras (Possamai, 2015). 



É de responsabilidade do médico veterinário refletir sobre questões 

ambientais como erosão, desertificação, salinização, destruição da fauna e flora, 

contaminação de recursos hídricos, uso de promotores de crescimento, uso excessivo 

de praguicidas, e uso e descarte de medicamentos (Possamai, 2015).Assim, uma das 

participações do Médico Veterinário na área do meio ambiente é marcada pela sua 

atuação em ações de biomonitoramento ambiental (Marçal, 2006; Possamai, 2015). 

Diante do exposto, o estudo de contaminantes emergentes de uso veterinário 

e a análise de seus efeitos em animais aquáticos não alvo é de grande importância 

para o cumprimento de uma das atribuições do médico veterinário. 

 

3. Objetivos 

Objetivo geral: 

Avaliar os efeitos de fármacos de uso veterinário no desenvolvimento de embriões 

e larvas de zebrafish 

Objetivos específicos: 

1. Realizar revisão de literatura buscando informações sobre uso, ação e 

presença no ambiente aquático de fármacos de uso veterinário; 

2. Identificar, com base na revisão de literatura, fármacos de uso veterinário 

que não foram submetidos a testes de toxicidade em embriões e larvas de 

zebrafish 

3. Realizar teste de toxicidade aguda em embrião de peixe (FET) utilizando-

se zebrafish em um fármaco de escolha com base na revisão de literatura 

 

4. Materiais e Métodos 

Teste de toxicidade aguda em embrião de peixe (FET) 

Os embriões de peixe-zebra serão fornecidos pela instalação estabelecida no 

Departamento de Genética e Morfologia da Universidade de Brasília. Na instalação, 

peixes adultos permanecem em sistema de recirculação ZebTEC (Tecniplast, Itália) 

e mantidos em aquários com osmose reversa e água filtrada com carvão ativado. A 

temperatura é constantemente mantida a 26,0 ± 1 C, amônia <0,01 mg / L, 



condutividade a 750 ± 50 mS / cm, pH a 7,5 ± 0,5 e oxigênio dissolvido igual ou 

acima de 95% de saturação. Os peixes são mantidos em um ciclo de fotoperíodo de 

12:12 h (claro: escuro). Os peixes adultos não serão utilizados em experimento. Os 

ovos de peixe-zebra, que serão utilizados no experimento, serão obtidos pela criação 

de peixes no sistema de criação Ispawn (Tecniplast). No dia anterior à reprodução, 

machos e fêmeas serão sequencialmente adicionados ao sistema e mantidos 

separados por um divisor, em uma proporção de dois machos para uma fêmea. No 

início da manhã, o divisor será removido e a plataforma de desova será levantada 

para iniciar a desova. Os ovos serão coletados imediatamente após o acasalamento 

natural, enxaguados em água e verificados sob um estereomicroscópio (Microscópio 

de Zoom Estereoscópico e Stemi 2000, Zeiss, Alemanha). Os ovos não fertilizados 

(<20%) e aqueles com irregularidades de clivagem ou lesões serão descartados. Os 

ovos que não forem utilizados nos experimentos serão mantidos na instalação para 

criação. 

O teste de toxicidade de embriões de peixe será realizado conforme as 

recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OECD), segundo o que preconiza o seu guia para testes de substâncias químicas 

(OECD n˚ 236). Embriões de zebrafish serão expostos ao controle positivo, ao 

controle negativo, e às amostras da substância a ser analisada. O teste será realizado 

com 72 ovos por exposição, divididos em 3 replicatas em microplacas de 24 poços 

(1 ovo por poço da placa). Um total de 20 poços serão preenchidos com 2 mL da 

amostra a ser exposta (controle ou amostra). Os 4 poços restantes de cada placa 

compreendem o controle interno da placa e serão preenchidos com 2mL de água do 

próprio sistema dos peixes (conforme exigido pela diretriz da OECD). Cada poço 

receberá um ovo. O teste será iniciado imediatamente após a fertilização e continuará 

por 96 horas em uma câmara climática (SL-24 Solab Científica, Brasil). Embriões e 

larvas serão observados diariamente sob um estereomicroscópio.  

Parâmetros de desenvolvimento serão avaliados em embriões durante o 

período de teste usando uma ampliação de 70X para ovos e X40 para embriões 

eclodidos. Os endpoints serão avaliados segundo OECD n°236 (Organisation for 

EconomicCo- operationandDevelopment, 2013), sendo esses: 

 Letalidade: ovo coagulado, cauda não desprendida, ausência de somitos e 

batimentos cardíacos. 



 Subletalidade: desenvolvimento dos olhos, movimentos

espontâneos, circulação sanguínea, pigmentação e inflação da bexiga 

natatória. 

 Teratogenicidade: malformação na cabeça, otólitos, cauda ou coração, 

escoliose, raquitismo, deformidade no saco vitelíneo e alterações no 

crescimento. 

A distinção entre desenvolvimento embrionário normal e anormal será 

estabelecida de acordo com a descrição da embriogênese de Daniorerio publicada 

por Kimmel et al. (1995). 

O controle negativo será composto apenas por água do sistema dos peixes e 

o controle positivo será composto pela solução de 3,4 dicloroanilina, 4 mg/L em água 

do sistema. 

Ao final será realizada análise estatística. Para a verificação da 

homogeneidade das variâncias, será aplicado o Levene. Se os dados obtidos forem 

paramétricos, será utilizado o teste ANOVA, seguido por Tukey. Se forem não 

paramétricos, será utilizado o KRUSKALL-WALLIS. Somente diferenças de p<0,05 

serão consideradas significativa 

 

5. Cronograma 

Atividade/ mês 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020 

Revisão de 

literatura 

X X X X X  

Escolha do fármaco 

para análise 

X      

FET  X X    

Análise dos dados   X X   

Confecção do 

relatório 

    X X 
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