
Dia 28 de Janeiro, das 9:30-17:00 horas  

 

 RESÍDUOS DE ANTIBIÓTICOS E OUTROS FÁRMACOS NO AMBIENTE 

 

Objectivos: Os produtos farmacêuticos compreendem um diverso grupo de 

substâncias químicas usadas na medicina veterinária, na agricultura e na saúde 

humana. Muitas destas substâncias, com baixos indices de degradação, acumulam-se 

no ambiente onde podem ter efeitos nefastos, designadamente ao nível da saúde 

humana. Neste aspecto, os antibióticos ocupam um lugar de destaque, visto que para 

além dos efeitos que podem ter nos seres vivos em geral, podem promover a dispersão 

de resistência a antibióticos. Com este seminário pretende-se mostrar o um pouco do 

estado do conhecimento nesta matéria, criando espaço para uma reflexão mais 

consciente e actual deste complexo problema ambiental. 

Destinatários : Este seminário destina-se a investigadores e outros profissionais dos 

diferentes sectores que se relacionam com a saúde pública (alimentar, ambiental, 

clínica). Destina-se ainda a todos os interessados em problemas ambientais. 

 

 

 

 



PROGRAMA 

9:30 – Abertura 

10:00-11:00  

Ecofarmacovigilância  

Angelina Pena  

Group of Health Surveillance, CEF, Faculty of Pharmacy, University of Coimbra 

 

11:00-11:15 – Pausa para café   

11:15-12:15 

Fate and risk of pharmaceuticals and illicit drugs in river basins: The Ebro and 
Llobregat case studies 

Damià Barceló 

Department of Environmental Chemistry, IIQAB-CSIC, Barcelona, Spain 

 

12:15-12:30  - Discussão 

 

12:45-14:00 – Almoço 

 

14:00-15:00 

Antibióticos em estações de tratamento de águas residuais urbanas portuguesas 

 Paula Viana e Sandra André 

Agência Portuguesa do Ambiente, Laboratório de Referência do Ambiente 

 

15:00-15:15 café  

 

 

 



15:15-16:00 

Resistência a antibióticos no ambiente: reservatórios, vias de disseminação e 
pressões selectivas  

Célia M. Manaia 

CBQF/Escola Superior de Biotecnologia, Universidade Católica Portuguesa 

 

16:00-16:45 

Emerging contaminants in groundwater  

Damià Barceló 

 Department of Environmental Chemistry, IIQAB-CSIC, Barcelona, Spain 

 

16:45-17:00 – Discussão 

 

17:00 - Encerramento  

 

Inscrições: 

A participação no seminário é gratuita mas sujeita a inscrição mediante o 

preenchimento do formulário electrónico. 

Após recepção da inscrição os Serviços Académicos da UCP enviarão uma mensagem 

electrónica a confirmar a recepção da mesma. As inscrições deverão ser efectuadas até 

ao dia 26 de Janeiro. 

 

Informações 

Universidade Católica Portuguesa  

Centro Regional do Porto | Campus Asprela  

Serviços Académicos - Estudos Avançados e Formação  

Rua Dr. António Bernardino de Almeida, s/nº| 4200-072 Porto 

Tel.: 22 5580098 

Email: s.academicos@porto.ucp.pt  

 

 



Ecofarmacovigilância  

Angelina Pena  

Group of Health Surveillance, CEF, Faculty of Pharmacy, University of Coimbra, 

Health Sciences Campus, Azinhaga de Santa Comba, 3000-548 Coimbra - Portugal 

 

A presença de resíduos de medicamentos nos alimentos e no ambiente e consequente 

impacte ambiental, constitui uma área de preocupação crescente, uma vez que possuem 

efeito biológico.  

 A política europeia identifica a saúde ambiental como acções prioritárias, sendo a gestão do 

risco crucial. 

Conforme afirmado pelo Comissário Europeu John Dalli, responsável pela Saúde e Protecção 

dos Consumidores, no Fórum da Saúde 2010: “O investimento em investigação na área da 

contaminação das águas pelos medicamentos constitui um investimento que contribui para 

promover a saúde, o bem-estar e a prevenção de doenças, contribuindo para um ambiente e 

para o crescimento económico sustentável.” 

Assim, na União Europeia (UE) a fim de minimizar o possível risco provocado pelos 

medicamentos, foram implementadas medidas regulamentares que comportam a avaliação 

do seu risco baseada numa abordagem preditiva do impacte no ambiente. Recentemente, a 

Directiva 2001/83/CE, com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 2004/27/CE, 

exige uma avaliação do potencial risco ambiental para autorização de introdução no mercado 

de qualquer medicamento. No entanto, a falta de dados relevantes para cada medicamento 

dificulta a correcta avaliação do seu risco ambiental. 

Hoje em dia sabe-se que a presença de medicamentos no ambiente pode causar efeitos 

adversos, principalmente nos organismos aquáticos, pois estes encontram-se continuamente 

expostos a concentrações sub-terapêuticas de fármacos. Para além destes, também os 

organismos terrestres podem ser afectados e, numa última instância, o homem.  

Actualmente, os antibióticos e os estrogéneos são os compostos que têm despertado uma 

maior preocupação na comunidade científica. Relativamente aos antibióticos, o maior 

problema associado com a sua presença no ambiente é o desenvolvimento de mecanismos de 

resistência por parte das bactérias, levando ao desenvolvimento de bactérias multi-resistentes, 



o que pode comprometer a saúde pública em termos de eficácia da terapêutica. Por outro 

lado, concentrações na ordem dos poucos ng L
-1

 de estrogéneos, como o etinilestradiol, são 

suficientes para efeminizar os peixes-macho, com perda das suas características sexuais 

secundárias, levando a uma falha na sua reprodução e, em último caso, à extinção da 

população. 

Deste modo, são necessários mais estudos, que contribuirão para um melhor conhecimento 

do risco, com vista à futura implementação de programas de vigilância, necessários ao 

estabelecimento de estratégias sustentáveis para a minimização do seu impacte na saúde 

humana e ambiental. 

 

 



 

Fate and risk of pharmaceuticals and illicit drugs in river basins:  

The Ebro and Llobregat case studies 

 

D Barceló1,2, M Petrovic1,3, M Lopez de Alda1, A.Ginebreda1,  M Gros1, C. Postigo1 

1 
Department of Environmental Chemistry, IDAEA-CSIC, Jordi Girona, 18-26, 08034  Barcelona, 

Spain;  

2 
Catalan Institution for Research and Advance Studies (ICREA), Passeig Lluis Companys 23, 

08010 Barcelona, Spain 

3
Catalan Institute for Water Research (ICRA), C/ Emili Grahit 101, Edifici H2O, Parc Científic i 

Tecnologíc de la Universitat de Girona, 17003 Girona, Spain 

 

Occurrence of emerging contaminants in environmental waters is directly related to their 

removal in wastewater treatment plants (WWTP) and the flow rate of the receiving waters. 

Mediterranean rivers are characterized by important fluctuations in the flow rates and heavy 

contamination pressures from extensive urban, industrial and agricultural activities. This 

translates in contamination levels most often higher than in other European basins. For 

instance, the Llobregat river basin (Catalonia, NE Spain), suffers from extreme and frequent 

flow (1–100 m
3
 s

-1
) fluctuations and receives the effluent discharges of more than 55 WWTPs, 

and at some points, especially in drought periods, the effluents may represent almost 100% of 

the total flow of the river. Thus, it is not strange to find considerably high levels of organic 

contaminants along the river and increasing concentrations when moving downstream due to 

the also increasing number of WWTPs and population pressure. Beside conventional 

contaminants such as pesticides, Hg, organochlorine compounds, polycyclic aromatic 

hydrocarbons (PAHs), alkylphenols and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), emerging 

contaminants (pharmaceuticals and personal care products and illicit drugs) represent an 

overgrowing portion of trace organic contaminants of concern in these two rivers. 

This paper summarizes the findings of several studies and monitoring programmes 

conducted with the aim of getting a better insight about the sources and fate  of 

pharmaceuticals and illicit drugs in NE Spain. The presence of pharmaceutically active 

compounds and illicit drugs is discussed in relationship to their removal in WWTP, influence of 

hydrological conditions in the receiving rivers and dilution factors. Finally, risk posed by these 

emerging contaminants in both surface and  effluent wastewaters was assessed towards 

different aquatic organisms  (algae, daphnids and fish) by  determining the  hazard indexes. 

 



Antibióticos em estações de tratamento de águas residuais urbanas portuguesas 

Paula Viana e Sandra André 

Agência Portuguesa do Ambiente, Laboratório de Referência do Ambiente 

 

O termo antibióticos actualmente engloba substâncias sintéticas ou semi-sintéticas como as 

sulfonamidas  e quinolonas e as naturais como as penicilinas e as tetraciclinas. 

Os antibióticos são um grupo importante dos produtos farmacêuticos, são usados nos seres 

humanos no tratamento de infecções bacterianas e também na medicina veterinária. 

Na Europa 2/3 dos antibióticos são usados nos humanos e 1/3 são de uso veterinário. 

Em Portugal, só em 2008 foram vendidas 11 milhões de embalagens de antibióticos. 

Estes compostos orgânicos encontram-se no ambiente há muitos anos, mas os níveis de 

concentração e os seus efeitos adversos no ambiente aquático  foram só investigados 

recentemente.  Os antibióticos são considerados pseudo-persistentes pois estão 

continuamente a entrar no ambiente. 

Uma das principais origens da presença destes compostos no ambiente aquático deve-se às 

estações   de tratamento de águas residuais urbanas (ETARs), uma vez que quantidades 

significativas dos antibióticos ingeridos são excretados sem serem metabolizados via urina e 

fezes. 

Neste trabalho foram investigadas as sulfonamidas, as quinolonas, as penicilinas e as 

tetraciclinas em ETARs da Região Norte e Centro do país. 

A metodologia analítica aplicada baseou-se na cromatografia líquida acoplada à 

espectrometria de massa (LC-MS), para a preparação das amostras recorreu-se à extracção por 

SPE (extracção em fase sólida) e utilização do método do padrão interno. Foi estudado o efeito 

de matriz de forma a melhorar a resposta do sistema de quantificação. 

As concentrações encontradas variaram de ng/L a µg/L. 

 

 



 

 

Resistência a antibióticos no ambiente: reservatórios, vias de disseminação e pressões 

selectivas  

 

Célia M. Manaia 

 

CBQF/Escola Superior de Biotecnologia, Universidade Católica Portuguesa, 4200-072 Porto, 

Portugal
 

 

A resistência bacteriana aos antibióticos é uma propriedade natural e muito antiga, embora 

originalmente rara nas bactérias comensais e patogénicas para os humanos. Quando há cerca 

de 60 anos surgiu a antibioterapia, muitos acreditaram que as infecções provocadas por 

bactérias tinham os dias contados. Porém, devido ao uso excessivo, e por vezes desnecessário, 

de antibióticos, a resistência tem vindo a atingir níveis preocupantes. 

Embora seja ao nível clínico que o problema da resistência a antibióticos assume a sua maior 

gravidade, sabe-se que alguns reservatórios ambientais podem ter uma influência 

determinante. Neste contexto, a água, como veículo privilegiado na transferência de 

microrganismos e contaminantes químicos, assume ums relevância muito particular. As 

estações de tratamento de águas residuais domésticas, onde são descargadas numerosas 

bactérias resistentes a antibióticos, bem como resíduos de substâncias com actividade 

antimicrobiana, criam condições muito favoráveis para a propagação de resistências para o 

ambiente, designadamente através de cursos de água. Na presente comunicação serão 

mostrados alguns exemplos que ilustram a ubiquidade de bactérias comensais humanas 

resistentes a antibióticos em diferentes tipos de águas.  

 

 


