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RESUMO

Os poluentes emergentes são compostos químicos produzidos e utilizados rotineiramente pela sociedade e estão presentes em cosméticos, 
produtos de higiene pessoal, medicamentos para uso humano e veterinário, pesticidas, fertilizantes, surfactantes e muitos outros. Alguns destes 
compostos químicos de uso medicinal passaram a ser identificados como desreguladores endócrinos (DE’s), capazes de afetar a saúde de 
organismos sadios ou de seus descendentes. Estas substâncias ao serem excretadas nos corpos hídricos e inseridas na rede de esgoto não são 
eliminadas totalmente e elas ou os seus metabólitos tem sido identificados em efluentes de estações de tratamento de esgoto doméstico e 
retornam ao meio ambiente e, muitas vezes, às fontes de abastecimento público de água. Esta água contaminada poderá acarretar sérios 
problemas de saúde tais como: cânceres de mama, útero e testículo; infertilidade masculina e alterações fisiológicas em peixes e outros animais 
aquáticos. Este trabalho teve como objetivos levantar quais compostos químicos provenientes de medicamentos de uso humano mais 
consumidos no Brasil atuam como desreguladores endócrinos e propor metodologias analíticas para a identificação e quantificação destas 
substâncias. Foi levantado que os DE’s mais consumidos no Brasil em 2015 foram os estrógenos naturais 17β-estradiol e estrona e o sintético 17α-
etinilestradiol. No Brasil esses princípios ativos estão entre os dez medicamentos mais consumidos e os mesmos chegam às redes de esgoto 
através da excreção dos indivíduos que os utilizaram e por descarte inadequado de medicamentos não usados ou vencidos nas instalações 
sanitárias. Devido à baixa concentração destas substâncias no meio ambiente, para a identificação e quantificação das mesmas é necessário usar 
técnicas analíticas muito sensíveis. A Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) é a mais adequada. Foram pesquisados os métodos analíticos 
via HPLC mais adequados para a identificação e quantificação dos DE’s mais consumidos no Brasil e os mesmos foram apresentado em detalhes 
para aplicação. Foi apresentada também uma técnica analítica inovadora e de grande potencial para estas determinações via leveduras 
luminescentes, o que poderá facilitar estas análises.
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