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Efeitos de contaminantes 

ambientais na reprodução de 

organismos aquáticos: quando 

"Elas" passam a "Eles“ ….

A presença nos ecossistemas de químicos

ambientais que alteram a reprodução e

outros processos fisiológicos, normalmente

designados por disruptores endócrinos, é

motivo de grande preocupação não só pelos

seus impactos em populações selvagens

mas também para o Homem. Grande parte

destes poluentes, tais como químicos

industriais, produtos farmacêuticos, produtos

de uso doméstico e hormonas endógenas e

sintéticas, acabam por atingir as massas de

água, razão pela qual a maioria dos

exemplos conhecidos de disrupção

endócrina ocorrem em ecossistemas

aquáticos. Entre os efeitos observados em

populações aquáticas, destacam-se a

masculinização de fêmeas, a feminização de

machos, alterações nos níveis de hormonas

endógenas, alterações da reprodução,

comportamento, desenvolvimento

embrionário, etc.

A discussão sobre os potenciais efeitos

deletérios na espécie humana apresenta-se

ainda no seu início. Vários estudos

epidemiológicos encontram-se já em

progressão, mas apenas durante os

próximos anos se encontrarão repostas

elucidativas sobre o verdadeiro alcance

epidemiológico dos disruptores endócrinos

na espécie humana. Nesta palestra irão ser

abordados os principais exemplos de

disrupção endócrina em ecossistemas

aquáticos, incluindo dados relativos a

Portugal, e integrados com dados relativos à

saúde humana.
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