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<<NOTA PARA O USUÁRIO:  Por favor, adicione detalhes da data, hora, local e patrocínio do 
evento para a qual você está usando esta apresentação no espaço indicado>>
<<NOTA PARA O USUÁRIO:  Este é um grande conjunto de slides a partir do qual o 
apresentador deve selecionar os mais relevantes para usar em uma apresentação específica. 
Esses slides cobrem muitas facetas do problema. Apresente apenas os slides que se aplicam 
mais diretamente à situação local na região.>>
<<NOTA PARA O USUÁRIO:  Este módulo apresenta vários exemplos de fatores de risco que 
afetam o desenvolvimento, você pode encontrar informações mais detalhadas em outros 
módulos do pacote de treinamento que lidam com fatores de risco específicos, tais como 
chumbo, mercúrio, pesticidas, poluentes orgânicos persistentes; ou desfechos da doença, 
tais como origens do desenvolvimento da doença, efeitos reprodutivos, efeitos no 
desenvolvimento neurológico, efeitos imunológicos, efeitos respiratórios, entre outros.>>
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<<LER SLIDE>>

Distúrbios endócrinos 

OBJETIVOS DE APRENDIZADO 

❖ Entender a anatomia e funcionamento do sistema 
endócrino 

❖ Descrever distúrbios endócrinos que podem estar 
relacionados ao ambiente 

❖ Apresentar o conhecimento atual dos disruptores 
endócrinos químicos 
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<<LER SLIDE>>

<<NOTA DO USUÁRIO: Se o seu público já está familiarizado com o sistema endócrino, você 
pode ignorar os slides introdutórios.>>

Distúrbios endócrinos 

PANORAMA 

❖ Anatomia e fisiologia do sistema endócrino 

❖ Principais doenças endócrinas em crianças, tais como: 
disfunções tireoidianas 
diabetes 
obesidade 
puberdade precoce 
hipospádia e criptorquidismo 
cânceres endócrinos 

❖ Disruptores endócrinos 
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Embora as glândulas endócrinas sejam os principais produtores  hormonais do corpo, alguns órgãos 
não endócrinos - tais como o cérebro, coração, pulmões, rins, fígado, timo, pâncreas, pele e placenta 
- também produzem e liberam hormônios.

Distúrbios endócrinos 

O SISTEMA ENDÓCRINO 

Principais glândulas que compõem o sistema endócrino 
humano são as seguintes: 

❖ hipotálamo 
❖ hipófise 
❖ tireoide 
❖ paratireoide 
❖ adrenais 
❖ glândula pineal 
❖ glândulas reprodutivas, que incluem os ovários e testículos 

O pâncreas também faz parte deste sistema secretor 
hormonal, embora também esteja associado com o sistema 
digestivo, porque ele também produz e segrega enzimas 
digestivas. 
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<<LER SLIDE>>
Imagens: C Alonzo. Usedas com permissão.

Distúrbios endócrinos 

e Alonzo 

HORMÔNIOS 

❖ Apalavra hormônio é derivada 
do grego "hormao", que 
significa "Eu estimulo ou 
desperto" 

❖ Hormônios comunicam este 
efeito por suas estruturas 
químicas características 
reconhecidas por receptores 
específicos em suas células
alvo, por seus padrões de 
secreção e as suas 
concentrações na circulação 
geral ou localizada. 



6

<<READ SLIDE>>
Image: WHO

Distúrbios endócrinos 

HORMÔNIOS- FUNÇÕES 

❖ Reprodução e 
diferenciação sexual 

❖ Desenvolvimento e 
crescimento 

❖ Manutenção do ambiente 
interno 

❖ Regulação do metabolismo 
de nutrientes e de 
alimentação 

WHO 
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Funções hormonais podem ser agrupadas em várias categorias. Por exemplo, hormônios da tireoide 
são essenciais para o desenvolvimento, assim como muitos aspectos da homeostase do 
metabolismo e, ao mesmo tempo, glucocorticóides tais como cortisol, são importantes tanto ao 
crescimento e fornecimento de nutrientes mas também são moduladores da função imune. Os 
papéis que vários hormônios desempenham sobre uma função podem ser exemplificados pelo 
controle da glicose no sangue, que envolve o peptídeo da insulina de pâncreas e seu hormônio 
regulador, glucagon, bem como o cortisol, o hormônio do crescimento e epinefrina. Hormônios 
atuam em conjunto e, assim, uma alteração numa variável controlada, tal como a concentração de 
glicose no sangue pode resultar em defeitos no controlo de qualquer um de vários hormônios.  
Imagem: OMS

Distúrbios endócrinos 

HORMÔNIOS - FUNÇÕES 

❖ O sistema endócrino mantém nossos corpos em equilíbrio , 
mantendo a homeostase e orientando o crescimento e 
desenvolvimento adequado 

❖ Um único hormônio pode afetar mais do que uma destas 
funções e cada função pode ser controlada por diversos 
hormônios 

WHO 
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Controlar a produção de hormônios específicos ou a sua substituição pode evitar muitos distúrbios 
endócrinos em crianças e adolescentes.

Distúrbios endócrinos 

DESAFIOS DO SISTEMA ENDÓCRINO 

❖ Excesso ou falta de algum hormônio pode ser prejudicial 
para o corpo 

❖ Se a glândula pituitária produz o hormônio do crescimento 
em excesso, uma criança pode crescer exageradamente 
alta 

❖ Se ela está produzindo pouco , uma criança pode ser 
anormalmente baixa 
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Os hormônios tireoidianos são essenciais para o desenvolvimento do cérebro e exposições adversas 
durante os períodos críticos podem ter um impacto sobre o desenvolvimento do cérebro.
Ref: 
•Porterfield S. Thyroidal dysfunction and environmental chemicals - potential impact on brain
development. Environ Health Perspect, 2000, 108:3,433-438 
Certain polyhalogenated aromatic hydrocarbons such as polychlorinated biphenyls (PCBs) and 
dibenzo-p-dioxins (dioxins, 2,3,7, 8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin) have been shown to have neurotoxic 
effects and to alter thyroid function during critical periods of thyroid hormone-dependent brain 
development. This has led to the suggestion that some of the neurotoxic effects of these compounds 
could be mediated through the thyroid system. Thyroid hormones are essential for normal brain 
development during a critical period beginning in utero and extending through the first 2 years 
postpartum. They regulate neuronal proliferation, migration, and differentiation in discrete regions of 
the brain during definitive time periods. Even transient disruption of this normal pattern can impair 
brain development. Thyroid hormones are necessary for normal cytoskeletal assembly and stability 
and the cytoskeletal system is essential for migration and neuronal outgrowth. In addition, they 
regulate development of cholinergic and dopaminergic systems serving the cerebral cortex and 
hippocampus. Animals perinatally exposed to certain environmental organohalogens such as many 
of the PCBs and dioxins have abnormal thyroid function and neurologic impairment. Although there 
are both species and congener variabilities, most reports show exposure results in thyroid 
enlargement and reduced serum T(4) levels with normal T(3) levels. Initial research concentrated on 
studying the direct actions of xenobiotics on the thyroid; however, some of these compounds bear a 
structural resemblance to the natural thyroid hormones and have high affinity with thyroid hormone-
binding proteins such as transthyretin. These compounds could act as agonists or antagonists for 
receptors of the thyroid/steroid/retinoic acid superfamily. These structurally similar organohalogens
could act at multiple points to alter thyroid hormone action. The similarity of the neurologic 
impairment seen in thyroid disorders to that seen following PCB or dioxin exposure suggests that one 

Distúrbios endócrinos 

DISFUNÇÃO TIREOIDEANA E PRODUTOS 
QUÍMICOS AMBIENTAIS 

,_ Os hormônios tireoidianos são essenciais para o 
desenvolvimento normal do cérebro durante um período 
crítico que começa no útero e se estende através dos 2 
primeiros anos após o parto 

......_ POTENCIAL IMPACTO NO 

....,. DESENVOLVIMENTO DO CÉREBRO 



mechanism of neurotoxicity of these compounds could involve interaction with the thyroid system.

9
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Em crianças, a condição é geralmente causada pela doença de Graves, uma doença autoimune em 
que os anticorpos específicos produzidos pelo sistema imunológico estimulam a glândula tireoide a 
torná-la hiperativa. 

A doença pode ser controlada com medicamentos ou por remoção ou destruição da glândula tireoide 
através de tratamentos cirúrgicos ou radioterápicos. 

Distúrbios endócrinos 

HIPERTIREOIDISMO 

❖ Hipertireoidismo é uma condição na qual os níveis de 
hormônios tireoideanos no sangue estão 
excessivamente altos 

❖ Sintomas podem inclu ir: 

perda de peso, nervosismo , tremores, sudorese 
excessiva, aumento da frequência cardíaca e pressão 
arterial , olhos protrusos e um inchaço no pescoço 
devido a um aumento da glândula tireoide (bócio) 
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Os bebês também podem nascer com uma glândula tireoide ausente ou pouco desenvolvida, 
resultando em hipotireoidismo. Pode ser tratada com reposição de hormônio tireoidiano oral.

Distúrbios endócrinos 

HIPOTIREOIDISMO 

❖ O hipotireoidismo é uma condição na qual os níveis de 
hormônios tireoidianos no sangue encontram-se 
anormalmente baixos. Deficiência de hormônio da tireoide 
retarda os processos do corpo 

❖ Os sintomas podem incluir fadiga , diminuição da frequência 
cardíaca , pele seca 

❖ Em crianças: um crescimento mais lento e puberdade 
atrasada 

❖ Tireoidite de Hashimoto , que resulta de um processo 
autoimune que prejudica a tireoide e bloqueia a produção de 
hormônios da tireoide, é a causa mais comum de 
hipotireoidismo em crianças 
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Crianças com cretinismo endêmico sofrem de hipotireoidismo que começa no momento da 
concepção porque a deficiência de iodo na dieta previne a síntese de níveis normais de hormônios 
da tireoide. É mais grave do que o observado no hipotireoidismo congênito, porque a deficiência 
ocorre muito mais cedo no desenvolvimento e resulta na exposição diminuída de hormônio da 
tireoide no cérebro tanto antes quanto depois da fase em que a tireoide fetal começa a funcionar. Os 
danos ocorrem tanto em estruturas como o sistema corticoespinhal, desenvolvendo relativamente 
cedo no feto, e em estruturas como o cerebelo, que se desenvolvem principalmente no período fetal 
tardio e neonatal. Se o hipotireoidismo pós-natal está presente, há atraso no crescimento e 
maturação sexual retardada ou ausente.

Distúrbios endócrinos 

CRETINISMO ENDÊMICO 
DOENÇA AMBIENTAL 

,_ Crianças com cretinismo endêmico sofrem de hipotireoidismo 
que começa no momento da concepção porque a 
deficiência de iodo na dieta previne a síntese de níveis 
normais de hormônios da tireoide 

Os sintomas incluem: 

❖ Retardo mental que pode ser profundo 

❖ Displasia espástica 

❖ Problemas com controle de movimentos finos e grosseiros 
resultantes de danos tanto do sistema piramidal quanto do 
extra piramidal. 
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<<LER SLIDE>>

Distúrbios endócrinos 

A FUNÇÃO TIREOIDEANA E DISRUPTORES 
ENDÓCRINOS QUÍMICOS 

♦:♦ Animais expostos no período perinatal a certos 
compostos orgânicos halogenados do ambiente, 
como bifenis policlorados (PCBs) e as dioxinas , têm 
função anormal da tireoide e deficiência neurológica 

♦:♦ Embora existam variações tanto entre espécies 
quanto gêneros , a maioria dos relatórios mostram que 
a exposição resulta em aumento da tireoide e redução 
dos níveis séricos de T4 com níveis normais de T3 
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A doença pode causar complicações a longo prazo, incluindo problemas renais, danos aos nervos, 
cegueira, doença coronariana precoce e acidente vascular cerebral. Para controlar os seus níveis de 
açúcar no sangue e reduzir o risco de desenvolver complicações do diabetes, as crianças com esta 
condição precisam de injeções regulares de insulina. Pessoas com diabetes podem tomar medidas 
para controlar a doença e diminuir o risco das complicações. 

Diabetes e suas complicações têm um impacto econômico significativo sobre os indivíduos, as 
famílias, os sistemas de saúde e países. Por exemplo, a OMS estima que, no período 2006-2015, a 
China vai perder 558 bilhão dólares em renda nacional devido somente a doença cardíaca, AVC e 
diabetes.
Refs:
•CDC National diabetes fact sheet, 2007. Available at www.cdc.gov/diabetes/pubs/pdf/ndfs_2007.pdf
– accessed 15 June 2011
•WHO. Diabetes fact sheet, 2011. Available at www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/ -
accessed 15 June 2011.

Distúrbios endócrinos 

DIABETE 

❖ Grupo de doenças caracterizado por altos níveis de 
glicose no sangue resultante de defeitos na produção 
de insulina, de ação da insulina ou de ambos 

❖ Diabetes pode levar a complicações graves e à morte 
prematura 

❖ Mais de 220 milhões de pessoas no mundo têm 
diabetes 

❖ Mais de 80% das mortes por diabetes ocorrem em 
países de baixa e média renda 
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Os sintomas incluem sede, fome e urina excessivas e, também, perda de peso. 
Em crianças e adolescentes, a condição é geralmente uma doença autoimune em que as células 
específicas do sistema imunológico e os anticorpos produzidos pelo sistema imunológico atacam e 
destroem as células do pâncreas produtoras de insulina. 
Para sobreviver, as pessoas com diabetes tipo 1 devem ter insulina administrada através de injeção 
ou uma bomba. Em adultos, o diabetes tipo 1 é 5% a 10% de todos os casos diagnosticados de 
diabetes.

Ref:
vCDC National diabetes fact sheet, 2007. Available at www.cdc.gov/diabetes/pubs/pdf/ndfs_2007.pdf
– accessed 15 June 2011

Distúrbios endócrinos 

DIABETE TIPO 1 

❖ Anteriormente chamada diabetes mellitus insulino
dependente (IDDM) ou diabete juvenil 

❖ A diabete tipo 1 desenvolve-se quando o sistema 
imunitário do corpo destrói as células beta do pâncreas. 
Esta forma de diabete geralmente acomete crianças e 
adultos jovens 

❖ Fatores de risco para diabete tipo 1 podem ser 
autoimunes, genéticos ou ambientais 
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<<LER SLIDE>>

Ref:
•Davidson JK. Clinical diabetes mellitus: a problem-oriented approach, 3rd edition. Thieme, New 
York. 2000.

Distúrbios endócrinos 

PRODUTOS QUÍMICOS E A DIABETES TIPO 1 

♦:♦ Produtos químicos ou drogas podem ser gatilhos 
ambientais para a diabetes 

♦:♦ Alguns que foram considerados incluem: 

O químico Aloxana 

O raticida Vacor 

e as drogas estreptozotocina e pentamidina 

♦:♦ Todos estes podem causar uma resposta do sistema 
imunitário que pode resultar na destruição das células 
produtoras de insulina 
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A diabetes tipo 2 está associada à idade avançada, obesidade, histórico familiar de diabetes, história 
de diabetes gestacional, metabolismo da glicose debilitado, inatividade física e raça / etnia.  Crianças 
e adolescentes com a doença tendem a estar acima do peso e se acredita que o excesso de gordura 
corporal desempenha um papel na resistência à insulina, o que caracteriza a doença.

Refs:
•Centers for Disease Control and Prevention National diabetes fact sheet, 2007. Available at 
www.cdc.gov/diabetes/pubs/pdf/ndfs_2007.pdf – accessed 15 June 2011
•WHO. Diabetes fact sheet, 2011. Available at www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/ -
accessed 15 June 2011.

Distúrbios endócrinos 

DIABETE TIPO 2 
❖ Anteriormente chamada não-insulino-dependente diabetes mellitus ou 

diabete do adulto 

❖ A diabetes tipo 2 compreende 90% das pessoas com diabete em todo o 
mundo e é geralmente o resultado do excesso de peso e do 
sedentarismo. 

❖ Os sintomas podem ser similares aos do diabete tipo 1, mas 
geralmente são menos intensos. Como consequência , a doença pode 
ser diagnosticada vários anos após o início, quando já surgiram 
complicações . 

❖ Até recentemente , este tipo de diabetes era visto apenas em adultos , 
mas agora está ocorrendo também em crianças 

O aumento da prevalência deste tipo de diabetes em 
crianças tem um paralelo com o aumento dramático das 

taxas de obesidade em crianças 
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A obesidade em todo o mundo mais do que duplicou desde 1980. 

A obesidade infantil é um dos desafios mais graves de saúde pública do século 21. Crianças com sobrepeso 
tendem a se tornar adultos obesos. Eles são mais propensos do que as crianças não-obesas de desenvolver 
diabetes e doenças cardiovasculares em uma idade mais jovem, o que por sua vez, está associado a uma 
maior chance de morte prematura e incapacidade. 

Sobrepeso e obesidade são definidos como "acúmulo anormal ou excessivo de gordura que podem prejudicar 
a saúde". 

Índice de massa corporal (IMC) - o peso em quilogramas dividido pelo quadrado da altura em metros (kg / m2) -
é um índice comumente utilizado para classificar sobrepeso e obesidade em adultos. A OMS define sobrepeso 
como IMC igual ou superior a 25, e obesidade como um IMC igual ou superior a 30.

Refs: 
•de Onis M, Blössner M, Borghi E. Global prevalence and trends of overweight and obesity among preschool
children. Am J Clin Nutr, 2010, 92(5):1257-64.
Childhood obesity is associated with serious health problems and the risk of premature illness and death later in 
life. Monitoring related trends is important. OBJECTIVE: The objective was to quantify the worldwide prevalence 
and trends of overweight and obesity among preschool children on the basis of the new World Health 
Organization standards. DESIGN: A total of 450 nationally representative cross-sectional surveys from 144 
countries were analyzed. Overweight and obesity were defined as the proportion of preschool children with 
values >2 SDs and >3 SDs, respectively, from the World Health Organization growth standard median. Being 
"at risk of overweight" was defined as the proportion with values >1 SD and ≤2 SDs, respectively. Linear mixed-
effects modeling was used to estimate the rates and numbers of affected children. RESULTS: In 2010, 43 
million children (35 million in developing countries) were estimated to be overweight and obese; 92 million were 
at risk of overweight. The worldwide prevalence of childhood overweight and obesity increased from 4.2% (95% 
CI: 3.2%, 5.2%) in 1990 to 6.7% (95% CI: 5.6%, 7.7%) in 2010. This trend is expected to reach 9.1% (95% CI: 
7.3%, 10.9%), or ≈60 million, in 2020. The estimated prevalence of childhood overweight and obesity in Africa in 
2010 was 8.5% (95% CI: 7.4%, 9.5%) and is expected to reach 12.7% (95% CI: 10.6%, 14.8%) in 2020. The 
prevalence is lower in Asia than in Africa (4.9% in 2010), but the number of affected children (18 million) is 
higher in Asia. CONCLUSIONS: Childhood overweight and obesity have increased dramatically since 1990. 

Distúrbios endócrinos 

A EPIDEMIA DA OBESIDADE NAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 

❖ A prevalência de obesidade tem 
atingido níveis alarmantes 

❖ Ela afeta tanto países 
industrializados quanto os em 
desenvolvimento de todos os grupos 
socioeconômicos, 
independentemente da idade, sexo 
ou etnia 

WHO 

Quase 43 milhões de crianças menores de cinco 
anos de idade estavam acima do peso em 201 O 

(OMS) 



These findings confirm the need for effective interventions starting as early as infancy to reverse anticipated 
trends.

•Kosti, R , Panagiotakos D. The epidemic of obesity in children and adolescents in the world. Cent Eur J Publ
Health, 2006, 14 (4): 151–159.
•WHO. Obesity fact sheet. 2011. Available at www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ - accessed June 
2011

18



19

Ambientes e comunidades de apoio são fundamentais na formação das escolhas 
das pessoas e prevenção da obesidade. Escolhas, dieta e atividade física habituais 
das crianças são influenciadas pelo ambiente ao redor. Desenvolvimento social e 
econômico, bem como as políticas nas áreas de agricultura, transportes, 
planejamento urbano, meio ambiente, educação, processamento de alimentos, 
distribuição e comercialização influenciam os hábitos e preferências alimentares 
das crianças, bem como seus padrões de atividade física. Cada vez mais, essas 
influências estão promovendo ganho de peso não saudável, o que leva a um 
aumento constante na prevalência de obesidade infantil.

Ref:
•WHO. Obesity fact sheet. 2011. Available at www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ -
accessed June 2011

Distúrbios endócrinos 

OBESIDADE: FATORES CONTRIBUINTES 

❖ Genético 

❖ Comportamental 

❖Ambiente 

Casa , cuidados infantis, 
ambientes escolares e 
comunitários podem influenciar 
os comportamentos das 
crianças relacionados com a 
ingestão alimentar e atividade 
física 

WHO 
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Médicos e cientistas estão preocupados com o aumento da obesidade em crianças e jovens, porque 
a obesidade pode levar aos seguintes problemas de saúde:
<<LER SLIDE>>

A obesidade infantil está associada a várias consequências para a saúde. Crianças e adolescentes 
obesos podem sofrer consequências imediatas para a saúde e podem estar em risco para 
problemas de saúde relacionados ao peso na idade adulta.

Distúrbios endócrinos 

POR QUE A OBESIDADE INFANTIL É 
CONSIDERADA UM PROBLEMA DE SAÚDE? 

❖ Doença cardíaca , causada por: 

❖ níveis elevados de colesterol e / ou 

❖ pressão arterial elevada 

❖ Diabetes de tipo 2 

❖ Asma 

❖ Apneia do sono 

❖ Discriminação social 
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Ref:
•Elobeid MA, Allison DB. Putative environmental-endocrine disruptors and obesity: A 
review. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2008, 15(5):403–408
Purpose of the review—There has been a substantial increase in the prevalence of 
obesity in the last several decades. Recent evidence suggests that endocrine 
disrupting chemicals, e.g. halogenated aromatic hydrocarbons, may cause 
perturbations in endogenous hormonal regulation and alter other mechanisms 
involved in weight homeostasis, which may lead to weight gain by increased volume 
of adipose tissue. Synthetic chemicals derived from industrial processes are 
suspected to play a contributory role. Yet of the approximately 70,000 documented 
synthetic chemicals, few have been examined to determine their effects on the 
endocrine system. Recent findings—The present study examines prior laboratory, 
epidemiological and experimental research findings. Data demonstrate migration of 
endocrine disruptors in the environment and are beginning to catalogue their effects 
on adiposity. We present postulated relationships between these chemicals, their 
mechanisms of action, and the obesity epidemic.
Summary—Endocrine disruptors may adversely impact human and environmental 
health by altering physiological control mechanism. Obesity, which is known to 
increase medical costs and reduce quality and length of life, may be increasing as a 
function of endocrine disruptor exposure. This merits concern among scientists and 
public health officials and warrants additional vigorous research in this area.

Distúrbios endócrinos 

OBESIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS 

❖ Disruptores endócrinos químicos (DEQs) são compostos que imitam 
ou interferem nas ações normais de todos os hormônios do sistema 
endócrino 

❖ Alguns DEQs são lipofílicos , resistentes ao metabolismo e / ou 
capazes de se bioacumularem na cadeia alimentar. 

❖ Estas substâncias armazenam-se na gordura do corpo e podem ser 
transferidas para a prole em desenvolvimento através da placenta 

❖ Apesar das substanciais evidências acumuladas sustentando uma 
epidemia de obesidade , nosso conhecimento sobre os efeitos dos 
produtos químicos ambientais no ganho de peso e na magnitude da 
exposição humana ou da vida selvagem a esses produtos químicos é 
limitada 
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Conter a epidemia global de obesidade requer uma abordagem culturamente relevante, 
multidisciplinar e multisetorial de base populacional

Distúrbios endócrinos 

PREVENÇÃO: COMO MANTER UM PESO 
SAUDÁVEL? 

Políticas e iniciativas de mudanças ambientais que 
promovem escolhas saudáveis em nutrição, e atividade 
física disponível, acessível e fácil , são provavelmente as 
medidas mais efetivas no combate à obesidade 

Balanceamento de calor ias 

• Ajudar as crianças a desenvolverem hábitos alimentares saudáveis 
• Ajudar as crianças a comerem alimentos orgân icos 
• Ajudar as crianças a permanecerem ativas e reduzir o tempo de 

sedentarismo 
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Alterações corporais associadas com a puberdade podem ocorrer em uma idade anormalmente 
jovem em algumas crianças se os hormônios hipofisários que estimulam as gônadas para produzir 
hormônios sexuais subirem prematuramente. 
Por definição, os machos que têm puberdade precoce devem desenvolver características sexuais 
secundárias, quando menores de 9 anos. A definição clássica de precocidade sexual para as 
meninas é o aparecimento de características sexuais secundárias antes de 8 anos de idade. As 
diretrizes atuais recomendam a avaliação de qualquer menina mais nova de 8 anos que tenha uma 
idade óssea avançada ou uma progressão rápida pela puberdade.
Ref: 
•Oerter Klein K. Precocious puberty: who has it? Who should be treated? JCEM, 1999, 84 (2):411.

<<NOTA PARA O USUÁRIO: Para mais informações, por favor consulte os módulos sobre
saúde reprodutiva e o ambiente.>>

Distúrbios endócrinos 

PUBERDADE PRECOCE 

❖ Puberdade é o processo de maturação física que se 
manifesta por um aumento da taxa de crescimento e o 
aparecimento de características sexuais secundárias 

❖ A puberdade precoce tem sido mais comumente definida 
como o início da puberdade (aparecimento de qualquer 
sinal de maturação sexual secundária) antes da idade de 8 
anos em meninas e antes da idade de 9 anos nos meninos. 

❖ Envolve alterações precoces físicas da puberdade e 
também aceleração linear do crescimento e aceleração da 
maturação óssea , o que leva à fusão epifisária precoce e 
estatura adulta baixa. 



24

Refs:
•Diamanti-Kandarakis, et al. Endocrine-disrupting chemicals: an Endocrine Society scientific 
statement. The Endocrine Society. 2009
•Massart F et al. High growth rate of girls with precocious puberty exposed to estrogenic mycotoxins. 
J Pediatr, 2008,152(5):690-5. 
•Mendola P et al. Science linking environmental contaminant exposures with fertility and reproductive 
health impacts in the adult female. Fertility and Sterility. 2008, 89(1):e81
•Wolff MS et al. Investigation of relationships between urinary biomarkers of phytoestrogens, 
phthalates, and phenols and pubertal stages in girls. Environmental Health Perspectives. 2010, 
118(7):1039-1046.

<<NOTA PARA O USUÁRIO: Para mais informações, por favor consulte os módulos sobre 
saúde reprodutiva e o ambiente.>>

DDT: dichlorodiphenyltrichloroethane. DDT breaks down into two similar products: DDE (1,1-
dichloro-2,2-bis(chlorophenyl) ethylene) and DDD (1,1-dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl) ethane).
PCBs: Polychlorinated biphenyls 

Distúrbios endócrinos 

PUBERDADE PRECOCE & EXPOSIÇÃO 
AMBIENTAL 

❖ Micotoxinas - suspeita-se que o micoestrógeno 
Zearalenona produzido pelo fungo Fusarium spp. Seja 
um fator desencadeante para o desenvolvimento de 
puberdade precoce em meninas 

❖ DDT, ODE, PCB e ftalatos têm sido associados com 
puberdade precoce 

❖ Exposição a drogas: compostos com atividade 
estrogênica podem estar presentes em alguns 
medicamentos, como os contraceptivos orais. 
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Ref:  

•Buck Louis GM et al Environmental factors and puberty timing: expert panel 
research needs. Pediatrics, 2008, 121:S192-S207.

<< NOTA AO USUÁRIO: Para mais informações, por favor consulte as módulos sobre saúde
reprodutiva e meio ambiente >> 
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FATORES AMBIENTAIS E A PUBERDADE 

Experimentos disponíveis em modelos animais e dados em 
humanos sustentam um possível papel dos disruptores 
endócrinos e do tamanho do corpo em relação a alterações 
no início e progressão da puberdade em meninos e 
meninas . 
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<<LEIA SLIDE>>

Refs:
•Baskin L. Can we prevent hypospadias? Fertil Steril, 2008, 89(2):e39. 
Hypospadias is one of the most common birth defects. The etiology remains unknown, except for in a small number of cases 
where it can be attributed to specific defects in either androgen metabolism or the androgen receptor. The incidence is 
approximately 1 in 250 newborn males, and according to studies from the Center for Disease Control, the number of newborn 
males born with hypospadias has doubled over the last three decades. Hypospadias can be defined as an anatomical defect 
in the formation of the urethra on the ventral aspect of the penis, an arrest in the development of the normal circumferential 
prepuce, and varying degrees of penile curvature. Hypospadias can be quite mild with the urethral opening on the proximal 
aspect of the glans, quite severe, where there is penile scrotal transposition and the urethra exits within the scrotum or the 
perineum or gradations of severity between these two extremes. A working hypothesis to explain the etiology of hypospadias 
as well as the increase in hypospadias is maternal environmental exposure or endocrine disruptors. A myriad of 
epidemiologic papers have been published on the incidence of hypospadias related to environmental exposure. To study the 
effects of endocrine disrupters on the developing urethra, an animal model has been validated using CD1 mice. The critical 
time for urethral development is between embryonic days 12 and 17, out of a total gestation of 21 days in these animals. 
Exposing pregnant dames to physiologic doses of endocrine disrupters and analyzing the urethral anatomy via histology, 
three dimensional computer reconstruction, and plastic resin cast has shown the utility of this technique. It has now been 
confirmed that estrogens such as 17 estradiol, pesticides such as vincolizin, pharmaceutical products such as the 
antihistamine loratadine, and the flame retardant, benzophenone-2, can all cause hypospadias in this animal model at 
physiologic doses .Further work in humans has analyzed genetic markers using microarray analysis of excess skin procured 
at the time of surgery for correction of hypospadias compared to skin from age matched children undergoing elective 
circumcision. A number of genes have been shown to be associated with an increased risk of hypospadias based on the 
array analysis with confirmation using both protein expression within the skin and mRNA expression. Presently, our working 
hypothesis to explain both the baseline incidence of hypospadias and the increase that has been noted in industrialized 
nations is a genetic susceptibility combined with environmental exposure during the critical time of embryonic urethral 
development. 
•Baskin LS, Ebbers MB. Hypospadias: anatomy, etiology, and technique. J Pediatr Surg. 2006, 41:463–72. 
•Paulozzi L, Erickson D, Jackson R. Hypospadias trends in two US surveillance systems. Pediatrics. 1997, 100:831–834 

<< NOTA AO USUÁRIO: Para mais informações, por favor consulte as módulos sobre saúde reprodutiva e meio
ambiente >> 

Distúrbios endócrinos 

HIPOSPÁDIA 

► Um dos defeitos congênitos mais comuns 

► Incidência: 1 em 250 recém-nascidos do sexo 
masculino; o número dobrou nas últimas 3 
décadas ( Paulozzi , 1997) 

► Etiologia: permanece desconhecida , mas há uma 
correlação com a exposição ambiental materna e 
disruptores endócrinos. 
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Imagens de:
•Paulozzi L. International trends in rates of hypospadias and cryptorchidism. Env Health 
Perspect. 1999, 107:297-302. doi:10.1289/ehp.99107297 
Researchers from seven European nations and the United States have published reports of 
increasing rates of hypospadias during the 1960s, 1970s, and 1980s. Reports of increasing
rates of cryptorchidism have come primarily from England. In recent years, these reports
have become one focus of the debate over endocrine disruption. This study examines more 
recent data from a larger number of countries participating in the International Clearinghouse
for Birth Defects Monitoring Systems (ICBDMS) to address the questions of whether such
increases are worldwide and continuing and whether there are geographic patterns to any
observed increases. The ICBDMS headquarters and individual systems provided the data. 
Systems were categorized into five groups based on gross domestic product in 1984. 
Hypospadias increases were most marked in two American systems and in Scandinavia and 
Japan. The increases leveled off in many systems after 1985. Increases were not seen in 
less affluent nations. Cryptorchidism rates were available for 10 systems. Clear increases in 
this anomaly were seen in two U.S. systems and in the South American system, but not
elsewhere. Since 1985, rates declined in most systems. Numerous artifacts may contribute
to or cause upward trends in hypospadias. Possible "real" causes include demographic
changes and endocrine disruption, among others. 

Distúrbios endócrinos 

AUMENTO DAS 
TAXAS DE 
HIPOSPÁDIA E 
CRIPTORQUIDIA 

.. 

.. 

Tnr dbillh 

i~t ~ t3J 1l~1 ) ij~m,çD, ~ 5 C ill~ ~~~ ~l~~ : 

l'ewof~nh 

Pau/ozzi L. lnternat ional trends in 
rates of hypospadias and 
cryptorchidism . Env Health 
Perspect . 1999, 107:297-302 
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<<LEIA O SLIDE>>

Ref:
•Pierik FH et al. Maternal and paternal risk factors for cryptorchidism and hypospadias: a case-
control study in newborn boys. Environ Health Perspect. 2004, 112:1570-1576. 
Little is known on environmental risk factors for cryptorchidism and hypospadias, which are among 
the most frequent congenital abnormalities. The aim of our study was to identify risk factors for 
cryptorchidism and hypospadias, with a focus on potential endocrine disruptors in parental diet and 
occupation. In a case-control study nested within a cohort of 8,698 male births, we compared 78 
cryptorchidism cases and 56 hypospadias cases with 313 controls. The participation rate was 85% 
for cases and 68% for controls. Through interviews, information was collected on pregnancy aspects 
and personal characteristics, lifestyle, occupation, and dietary phytoestrogen intake of both parents. 
Occupational exposure to potential endocrine disruptors was classified based on self-reported 
exposure and ratings of occupational hygienists based on job descriptions. Our findings indicate that 
paternal pesticide exposure was associated with cryptorchidism [odds ratio (OR) = 3.8; 95% 
confidence interval (95% CI), 1.1-13.4]. Smoking of the father was associated with hypospadias (OR 
= 3.8; 95% CI, 1.8-8.2). Maternal occupational, dietary, and lifestyle exposures were not associated 
with either abnormality. Both abnormalities were associated with suboptimal maternal health, a lower 
maternal education, and a Turkish origin of the parents. Being small for gestational age was a risk 
factor for hypospadias, and preterm birth was a risk factor for cryptorchidism. Because paternal 
pesticide exposure was significantly associated with cryptorchidism and paternal smoking was 
associated with hypospadias in male offspring, paternal exposure should be included in further 
studies on cryptorchidism and hypospadias risk factors.

<< NOTA AO USUÁRIO: Para mais informações, por favor consulte as módulos sobre saúde
reprodutiva e meio ambiente >> 
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FATORES DE RISCO MATERNOS E 
PATERNOS PARA CRIPTORQUIDIA E 

HIPOSPÁDIA 

❖ Exposição paterna a pesticidas - criptorquidia 

❖ Pais fumantes - hipospádia 

❖ Baixa idade gestacional - hipospádia 

❖ Prematuridade - criptorquidia 

Pierik et ai, 2004 
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<<LEIA O SLIDE>>

Dietilestilbestrol (DES) é um dos disruptores endócrinos mais conhecidos . Foi prescrito para as 
mulheres no início de 1900 para evitar abortos. É um estrogênio sintético que era tomado em doses 
elevadas. Estudos posteriores mostraram que, quando as mulheres grávidas tomavam este 
composto durante um período específico do desenvolvimento com o feto exposto no útero, muitas 
anormalidades anatômicas do aparelho reprodutivo foram observadas nas gerações futuras, bem 
como aumento da incidência de alguns tipos de câncer. Este estudo de caso levou à ideia de que os 
compostos sintéticos podem afetar profundamente o sistema endócrino.

Ref:
•Palmer JR et al. Urogenital abnormalities in men exposed to diethylstilbestrol in utero: a cohort study. Environmental Health. 
2009, 18(8):837

<< NOTA AO USUÁRIO: Para mais informações, por favor consulte as módulos sobre saúde reprodutiva e meio
ambiente >> 
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DIETILESTILBESTROL (DES) E 
CRIPTORQUIDISMO 

❖ Exposição pré-natal a DES , um estrógeno sintético , 
aumenta o risco de anormalidades urogenitais masculinas 
e a associação é mais forte para a exposição que ocorre 
no início da gestação 

❖ Os resul tados do estudo apoiam a hipótese de que 
disruptores endócrinos podem ser a causa do aumento da 
prevalência de criptorquidia que tem sido visto nos últimos 
anos 

Palmer et ai, 2009 
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<<LEIA O SLIDE>>

Ref:  
•Landrigan P, Garg A, Droller B. Assessing the effects of endocrine disruptors in the National 
Children’s Study. Environmental Health Perspectives. 2003, 111(13):1678.
Children are uniquely vulnerable to toxic chemicals in the environment. Among the environmental 
toxicants to which children are at risk of exposure are endocrine disruptors (EDs)--chemicals that 
have the capacity to interfere with hormonal signaling systems. EDs may alter feedback loops in the 
brain, pituitary, gonads, thyroid, and other components of the endocrine system. They can affect 
development. Effects of EDs have been described in wildlife populations, in animals exposed 
experimentally, and to a more limited extent in humans. Mechanisms of action of EDs are 
increasingly being elucidated, and genetic polymorphisms that convey differential susceptibility to 
EDs are beginning to be explored. It is hypothesized that in utero and early childhood exposures to 
EDs may be responsible, at least in part, for decreases in semen quality; increasing incidence of 
congenital malformations of the reproductive organs, such as hypospadias; increasing incidence of 
testicular cancer; and acceleration of onset of puberty in females. The National Children's Study 
(NCS) will provide a unique opportunity to test the validity of these hypotheses in the context of a 
large prospective multiyear epidemiologic investigation. It will be essential in the NCS to assess 
exposures to a range of putative natural and synthetic EDs, to assess outcomes possibly due to ED 
exposure, to examine the potential interplay between EDs and genetic polymorphisms, and to seek 
links between ED exposures in early life and endocrine, reproductive, neurobehavioral, and other 
outcomes throughout the life span.

Distúrbios endócrinos 

DIETILESTILBESTROL {DES) E CÂNCERES 
ENDÓCRINOS 

A primeira observação do impacto de disruptores 
endócrinos em humanos foi feito por Herbst e Berna em 
1981: 

D 
8 casos de adenocarcinoma de células claras (CCA) da 
vagina em mulheres jovens que foram expostas in utero 
uma a duas décadas antes a DES, um estrógeno 
sintético prescrito a mulheres grávidas na década de 
1950 e 1960 para evitar aborto 

Landrigan et ai, 2003 
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<< LEIA O SLIDE >>

Disruptores endócrinos (DEQ) foram definidas pelo Programa DEQ - Programa Internacional do 
Grupo de Trabalho de Segurança Química como: substância exógena ou mistura que altera a função 
(s) do sistema hormonal e, consequentemente, causa efeitos adversos em um organismo intacto, 
sua descendência ou sua subpopulação.

As substâncias podem ser de origem natural ou sintética. 
vUm exemplo de DEQ de origem natural é o "fitoestrogenio" presente nas plantas. 
vOs sintéticos incluem alguns agrotóxicos, subprodutos industriais, produtos químicos usados em 
plásticos, produtos farmacêuticos que entram no ambiente natural, e poluentes orgânicos 
persistentes (POPs) (abordados nos próximos slides).

Os efeitos potenciais são funcionais e não um ponto final  tóxico. 
Estas alterações funcionais podem ou não conduzir a um evento adverso. 
É difícil distinguir entre os efeitos diretos e indiretos e para distinguir o principal dos secundários. 
Os efeitos são complexos tal como resultam de múltiplos mecanismos de ação sobre um sistema 
hormonal com interconexões próximas e "cross-talk".

Ref:
•WHO. Global assessment of the state-of-the-science of endocrine disruptors. WHO, 2002. Available 
at www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/index.html – accessed 15 June 
2011.

Distúrbios endócrinos 

O QUE É UMA DISRUPÇÃO ENDÓCRINA 
QUÍMICA? (DEQ) 

Substância exógena ou mistura que altera a(s) 
função(ões) do sistema hormonal e, consequentemente, 
causa efeitos adversos em um organismo intacto ou seus 
descendentes ou sua subpopulação 

Efeitos - múltiplos e complexos 
- muitos mecanismos de ação 

- múltiplas vias 

- efeito final pode ser uma alteração 
funcional, não um "desfecho final tóxico" 
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Exemplos de produtos químicos naturais e sintéticos considerados como potenciais disruptores 
endócrinos são: 

Natural
Fitoestrógenos:
visoflavonóides na soja e legumes; 
vlignanas em grãos, frutas e legumes; e 
vcumestanos no trevo e alfafa. 
vEstrógenos fúngicos.

Sintéticos
vHormônios - contraceptivos orais, reposição de estrogênio em mulheres na pós-menopausa 
vAlguns pesticidas - DDT 
vSubprodutos industriais ("dioxina-like") 
vProdutos farmacêuticos
vAlguns poluentes orgânicos persistentes (POP) 

<<LEIA O SLIDE>>

Ref:

Distúrbios endócrinos 

DISRUPÇÃO ENDÓCRINA QUÍMICA (DEQ) 

Natural 
- Fitoestrógenos 

- Estrógenos fúngicos 

Sintético 
- Hormônios 

- Alguns pesticidas 

- Subprodutos industriais ("dioxina-like") 

- Produtos farmacêuticos 

- Alguns poluentes orgânicos persistentes (POPs) 

FAO 



vWHO. Global assessment of the state-of-the-science of endocrine disruptors. WHO, 2002. Available 
at www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/index.html – accessed 15 June 
2011.
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Tem havido muita preocupação nos últimos anos sobre disruptores endócrinos e seus 
efeitos potenciais sobre as populações humanas e animais selvagens. 

Em 1962, Rachel Carson escreveu uma publicação chamada "Silent Spring (tradução livre: 
Primavera Silenciosa)", que analisou criticamente o uso de pesticidas, após a Segunda 
Guerra Mundial e, especialmente, o uso de diclorodifeniltricloroetano (DDT). Ela descobriu 
que o DDT usado para controlar as populações de mosquitos também causava anomalias 
reprodutivas em populações de aves (especialmente afinamento das cascas de ovos de 
aves) e, portanto, uma redução significativa da população de aves --> levando a uma 
"primavera silenciosa", sem os cantos/gorjeios de pássaros maravilhosos normalmente 
ouvidos naquela época do ano. Nos últimos 50 anos, houve uma pesquisa significativa 
dedicada a produtos químicos tóxicos e seus efeitos na saúde devido a publicação dela.

Theo Colburn é um farmacêutico que virou zoólogo e co-escreveu "Our Stolen Future 
(tradução livre: Nosso Futuro Roubado)", o qual aponta muitas observações da vida 
selvagem e dos efeitos na saúde do sistema endócrino humano e postula disruptores 
endócrinos como a principal causa desses efeitos. Isso é escrito como um mistério científico 
que é de nossa responsabilidade, como sociedade, resolver. Este livro foi a primeira grande 
publicação em circulação geral a inferir que pequenas mudanças hormonais na vida fetal 
podem ter efeitos sobre muitas gerações futuras que virão. O anterior vice-presidente dos 
EUA, Al Gore, escreveu um prefácio deste livro discutindo a importância de seu conteúdo.

Distúrbios endócrinos 

HISTÓRICO 

❖ Rachel Carson: primeira a descrever tricloroetano 
diclorodifenil (DDT) como um disruptor endócrino em estado 
selvagem em Silent Spring (1962) 

❖ Theo Colburn et ai. - Observações modernas sobre os 
intrigantes efeitos da saúde do sistema endócrino visto em 
Our Stolen Future (1997) 

❖ Sustenta a noção de que pequenas mudanças nos níveis 
hormonais na vida fetal podem ter efeitos sobre as gerações 
futuras 



Refs:
•Carson R. Silent Spring. Boston University Press, Boston, Massachusetts. 1962.
•Colburn T, Dumanoski D, Myers JP. Our Stolen Future. Plume Books, US. 1997.
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Questões importantes a considerar quando se trata de desregulação endócrina incluem: 
•Idade na exposição: a exposição de um feto, de uma criança ou de um adulto pode ter 
consequências diferentes. 
•Latência da exposição: as consequências da exposição podem não ser aparentes imediatamente, 
mas acontecerem durante a vida. 
•Importância das misturas: nossos ambientes são complexos e diariamente, não estamos apenas 
expostos a um fator ambiental, mas a muitos. Podemos estar expostos a muitos tipos diferentes de 
disruptores endócrinos, que podem ter efeitos aditivos ou sinérgicos. 
•Dinâmica não tradicional de dose-resposta: mesmo baixos níveis de exposição podem ter efeitos 
mais potentes ou diferentes do que doses mais elevadas durante janelas críticas do 
desenvolvimento. Muitos produtos químicos disruptores não tem curvas de dose-resposta 
tradicionais. 
•Transgeracionais e efeitos epigenéticos: disruptores endócrinos podem ter efeitos não só sobre o 
indivíduo, mas também sobre sua descendência. Efeitos podem ser transmitidos por fatores 
regulatórios que controlam a expressão dos genes.

Ref:
•Diamanti-Kandarakis, et al. Endocrine-disrupting chemicals: an Endocrine Society scientific
statement. The Endocrine Society. 2009

<<NOTA AO USUÁRIO:  VER MÓDULO SOBRE ORIGENS DESENVOLVIMENTISTAS DA DOENÇA PARA 
MAIS INFORMAÇÕES>>

Distúrbios endócrinos 

QUESTÕES IMPORTANTES NA 
DESREGULAÇÃO ENDÓCRINA 

❖ Idade de exposição 

❖ Latência de exposição 

❖ Importância de misturas 

❖ Dinâmica não tradicional de dose-resposta 

❖ Efeitos epigenéticos, transgeracionais 



35

<<LEIA O SLIDE>>

Refs:
•WHO. Global assessment of the state-of-the-science of endocrine disruptors. WHO, 2002. Available 
at www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/index.html – accessed 15 June 
2011.
•Wuttke W, Jarry H, Seidlovα-Wuttke D. Definition, classification and mechanism of action of 
endocrine disrupting chemicals. Hormones. 2010, 9(1):15

Distúrbios endócrinos 

DISRUPÇÃO ENDÓCRINA QUÍMICA E EFEITOS 
ADVERSOS NA REPRODUÇÃO 

■ Amplamente documentada tanto em espécies marinhas 
quanto terrestres, em animais de laboratório e novas 
evidências em humanos 

■ Os disruptores endócrinos podem ligar, desligar ou 
modificar sinais que os hormônios carregam e, portanto, 
afetar as funções normais de tecidos e órgãos 

■ Uma grande preocupação é o fato de que disruptores 
endócrinos que interferem na reprodução podem ter 
efeitos profundos sobre a diferenciação sexual 
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<<LEIA O SLIDE>>

Refs:
•Amaral Mendes JJ. The endocrine disrupters: a major medical challenge. Food and 
Chemical Toxicology. 2002, 40(6): 781-788.
•Diamanti-Kandarakis, et al. Endocrine-disrupting chemicals: an Endocrine Society scientific 
statement. The Endocrine Society. 2009

Distúrbios endócrinos 

MECANISMOS POSSÍVEIS DE DISRUPÇÃO 
ENDÓCRINA 

❖ Mimetização dos efeitos de hormônios endógenos 

❖ Antagonismo dos efeitos de hormônios endógenos 

❖ Interromper síntese e metabolismo de hormônios 
endógenos 

❖ Interromper síntese de receptores hormonais 

❖ Alterar a sensibilidade das células alvo 

❖ Limitações dos modelos de animais in vivo 
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Como os hormônios da tireoide são essenciais para o desenvolvimento normal do cérebro, é 
possível que os xenobióticos possam produzir neurotoxicidade indiretamente, alterando o 
desenvolvimento do cérebro que é regulado pela tireoide. Muitos dos efeitos neurotóxicos de 
compostos orgânicos halogenados relatados em seres humanos e animais de laboratório se 
assemelham àqueles do hipotireoidismo fetal / neonatal. 

Nota: Xenobióticos são produtos químicos encontrados em um organismo mas que não são 
normalmente produzidos ou presentes nele.

Refs:
•Porterfiel SP. Thyroidal dysfunction and environmental chemicals - potential impact on brain
development. Environmental Health Perspectives. 2000, 108:S3
•WHO. Global assessment of the state-of-the-science of endocrine disruptors. WHO, 2002. Available 
at www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/index.html – accessed 15 June 
2011.
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BIFENIS POLICLORADOS (PCBs) E DIOXINAS 

♦:♦ Exercem seus efeitos neurotóxicos através de múltiplos 
mecanismos 

♦:♦ O mecanismo clássico é através de interações com o 
receptor hidrocarboneto aril (Ah) 

♦:♦ Além disso , muitos dos congêneres de bifenis policlorados 
(PCBs) e dioxinas alteram a função da tireoide 
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Atrazina: herbicida muito usado, proibido na União Europeia devido a preocupações de contaminação das águas 
subterrâneas. Os estudos em animais identificam-no como um disruptor endócrino. 
O bisfenol A (BPA) é um produto químico largamente utilizado em resinas epoxi e de policarbonato.
• A exposição do consumidor através de alimentos pode ocorrer por meio da migração de BPA a partir de materiais em 
contato com alimentos 
• A preocupação foi levantada devido a potenciais propriedades tóxicas e hormonais de BPA 
• avaliações de risco por parte dos principais órgãos reguladores e de assessoria estão de acordo que o nível geral de 
efeito-adverso-não-observado (NGEANO) para BPA a partir de dados robustos é de 5 mg / kg de peso corporal / dia. Isto é 
minimamente quinhentas vezes acima das estimativas conservadoras de exposição humana, inclusive em bebês 
alimentados com mamadeira
. • Várias áreas de incerteza permanecem na avaliação de risco do BPA: 
Foram reportados efeitos a partir de experiências com animais em comportamentos neuronais seguidos de exposição ao 
BPA durante o período de desenvolvimento com doses inferiores à NGEANO global.
Cinética de absorção, metabolismo e excreção de BPA mostram diferenças importantes entre os primatas, incluindo 
humanos (dose interna mais baixa), e roedores, e entre as vias de exposição, por isso é necessário cuidado na extrapolação 
de estudos com animais para os seres humanos; 
Muitos países já proibiram o uso de BPA completamente ou em produtos para bebês como uma abordagem de precaução.

Refs:
•Diamanti-Kandarakis, et al. Endocrine-disrupting chemicals: an Endocrine Society scientific statement. The Endocrine
Society. 2009
•Fan W et al. Atrazine-induced aromatase expression is SF-1 dependent: implications for endocrine disruption in wildlife and 
reproductive cancers in humans. Environ Health Perspect. 2007, 115(5):720-7.
BACKGROUND: Atrazine is a potent endocrine disruptor that increases aromatase expression in some human cancer cell 
lines. The mechanism involves the inhibition of phosphodiesterase and subsequent elevation of cAMP.
METHODS: We compared steroidogenic factor 1 (SF-1) expression in atrazine responsive and non-responsive cell lines and 
transfected SF-1 into nonresponsive cell lines to assess SF-1's role in atrazine-induced aromatase. We used a luciferase 
reporter driven by the SF-1-dependent aromatase promoter (ArPII) to examine activation of this promoter by atrazine and the 
related simazine. We mutated the SF-1 binding site to confirm the role of SF-1. We also examined effects of 55 other 
chemicals. Finally, we examined the ability of atrazine and simazine to bind to SF-1 and enhance SF-1 binding to ArPII.

Distúrbios endócrinos 

EXEMPLOS DE DISRUPTORES HORMONAIS 
POTENCIAIS 

❖ Atrazina: herbicida muito usado, proibido na União 
Europeia devido a preocupações de contaminação das 
águas subterrâneas 

❖ Bisfenol A (BPA) 

• estrógeno sintético usado em produtos comuns (mamadeiras, 
garrafas de esporte , forros de latas de alimentos e de fórmulas 
infantis) 

• ligado à puberdade precoce e a alterações da glândula mamária 
desenvolvidas em estudos com animais 



RESULTS: Atrazine-responsive adrenal carcinoma cells (H295R) expressed 54 times more SF-1 than nonresponsive ovarian 
granulosa KGN cells. Exogenous SF-1 conveyed atrazine-responsiveness to otherwise nonresponsive KGN and NIH/3T3 cells. 
Atrazine induced binding of SF-1 to chromatin and mutation of the SF-1 binding site in ArPII eliminated SF-1 binding and 
atrazine-responsiveness in H295R cells. Out of 55 chemicals examined, only atrazine, simazine, and benzopyrene induced 
luciferase via ArPII. Atrazine bound directly to SF-1, showing that atrazine is a ligand for this "orphan" receptor.
CONCLUSION: The current findings are consistent with atrazine's endocrine-disrupting effects in fish, amphibians, and reptiles; 
the induction of mammary and prostate cancer in laboratory rodents; and correlations between atrazine and similar 
reproductive cancers in humans. This study highlights the importance of atrazine as a risk factor in endocrine disruption in 
wildlife and reproductive cancers in laboratory rodents and humans.
•WHO. INFOSAN Information Note No. 5/2009 - Bisphenol A. WHO, 2009.
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Refs:
•Diamanti-Kandarakis, et al. Endocrine-disrupting chemicals: an Endocrine Society scientific
statement. The Endocrine Society. 2009
•WHO. Global assessment of the state-of-the-science of endocrine disruptors. WHO, 2002. Available 
at www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/index.html – accessed 15 June 
2011.
•WHO. Persistent organic pollutants: impact on child health. WHO, 2010. Available at 
www.who.int/ceh/publications/persistent_organic_pollutant/en/index.html - accessed March 2011.
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EXEMPLOS DE DISRUPTORES HORMONAIS 
POTENCIAIS 

,_ ❖ Diclorodifenil tricloroetano (DDT) 
• Inseticida utilizado até ser banido na década de 70 

• Ligado à puberdade precoce , reduz a fert ilidade em filhas de 
mulheres expostas , aumenta risco de câncer de mama 

❖ Ftalatos 

• Família de compostos utilizados como plastificantes em 
cloreto de polivinil (PVC) , cosméticos , agentes 
perfumantes, outros 

• Alguns ftalatos foram proibidos de produtos infantis em 
2008 

• Estudos os vinculam com a telarca precoce 
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Refs:
•Diamanti-Kandarakis, et al. Endocrine-disrupting chemicals: an Endocrine Society scientific
statement. The Endocrine Society. 2009
•WHO. Persistent organic pollutants: impact on child health. WHO, 2010. Available at 
www.who.int/ceh/publications/persistent_organic_pollutant/en/index.html - accessed March 2011.
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EXEMPLOS DE DISRUPTORES HORMONAIS 
POTENCIAIS 

❖ Os bifenis policlorados (PCBs): 
• Compostos utilizados como refrigerantes e isolamentos em equipamentos 

elétricos. 

• Banidos na década de 70, dev ido à sua toxicidade 

• Estudos com ratos vinculam a expos ição precoce à efeitos 
neuroendócrinos em duas gerações e mudanças de comportamento 

• Ação sobre os receptores de estrógeno e receptores de 
neurotransmissores 

❖ Dioxinas 
❖ Família de compostos que são subprodutos de alguns processos de 

fabricação e de incineração 

❖ A exposição fetal em ratos está ligada ao desenvolvimento alterado dos 
seios e a maior suscetibi lidade para o câncer de mama 



41

POP: produtos químicos orgânicos fabricados que persistem por anos no meio ambiente (transportado a longas distâncias –
poluição global). Eles são lipofílicos e permanecem nos tecidos adiposos. Eles se acumulam na cadeia alimentar e os níveis mais 
altos são encontrados em mamíferos marinhos. Sua toxicidade em níveis elevados está bem caracterizada. 
Estes são os poluentes orgânicos persistentes - agrupados de acordo com seu uso e origem: 
8 pesticidas 
2 produtos químicos industriais 
2 subprodutos industriais involuntários.

<<LEIA O SLIDE>>
A Convenção de Estocolmo é um tratado global ratificado pela comunidade internacional e liderado pelo Programa das Nações 
Unidas para o Ambiente (UNEP-PNUMA no Brasil), que exige a eliminação e / ou eliminação gradual de 12 POPs, o chamado 
"dúzia suja". Mais informações estão disponíveis em: www.chem.unep.ch/pops/default.html

Refs:
•Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. Available at chm.pops.int/Home/tabid/36/language/en-US/Default.aspx –
accessed March 2011.
Initial 12 POPs
Initially, twelve POPs have been recognized as causing adverse effects on humans and the ecosystem and these can be placed in
3 categories:
- Pesticides: aldrin, chlordane, DDT, dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorobenzene, mirex, toxaphene; 
- Industrial chemicals: hexachlorobenzene, polychlorinated biphenyls (PCBs); and 
- By-products: hexachlorobenzene; polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF), and PCBs. 
Nine new POPs
At its fourth meeting held from 4 to 8 May 2009, the Conference of the Parties (COP) adopted amendments to Annexes A 
(elimination), B (restriction) and C (unintentional production) of the Stockholm Convention to list nine additional chemicals as
persistent organic pollutants.
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POLUENTES ORGÂNICOS PERSISTENTES (POPS) 

PESTICIDAS 
PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS 

Aldrin 
Dieldrin 

Dlordano 
DDT 

Hexaclorobenzeno 
Bifenis policlorados 
Hexabromobifenilo 

Éter hexabromodifen ílíco 
Éter heptabromodifenílico 

Pentaclorobenzeno Endrin 
Heptacloro 

Mirex 
Toxafeno 

Clordecona 
Hexaclorociclo-hexano 

Lindano, 
Pentaclorobenzeno 

Acido sulfônico perfluorooctano , seus sais 
Fluoreto - sulfonil perfluorooctano 

Éter tetrabromodifenil 

Convenção de Estocolmo: tratado 
global ratíficado pela comunidade 
internacional guiada pelo PNUMA 
- exige a eliminação e / ou redução 
gradativa de POPs 

Éter pentabromodifenílico 

SUBPRODUTOS NÃO 
INTENCIONAIS 

Dibenzodioxinas 
Dibenzofuranos 

Alfa hexaclorociclohexano , 
hexaclorocicloexano beta e pentaclorobenzeno 

www.chem.unep.ch/pops/default .html 



- Pesticides: chlordecone, alpha hexachlorocyclohexane, beta hexachlorocyclohexane, lindane, pentachlorobenzene; 
- Industrial chemicals: hexabromobiphenyl, hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether, pentachlorobenzene, perfluorooctane
sulfonic acid, its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride, tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether; and 
- By-products: alpha hexachlorocyclohexane, beta hexachlorocyclohexane and pentachlorobenzene. 
•Webster P. Persistent toxic substances: study finds heavy contamination across vast Russian Arctic. Science, 2004, 306:1875.
•WHO. Persistent organic pollutants: impact on child health. WHO, 2010. Available at 
www.who.int/ceh/publications/persistent_organic_pollutant/en/index.html - accessed March 2011.
•WHO/UNEP/ILO. Guidelines on the prevention of toxic exposures: education and public awareness activities. WHO, Geneva, 2004. 

PCBs: polychlorinated biphenyls
HCB: hexachlorocyclohexane
DDT: dichlorodiphenyl trichloroethane.
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Fig: Norsk Barnemuseum. www.norskbarne.museum.no/html/barn100.htm Used with 
copyright permission.

DDT: diclorodifenil tricloroetano.

Distúrbios endócrinos 

ABUSANDO DE DDT 

Norsk Bamemuseum 
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Este slide ilustra a complexidade de efeitos que podem ser causados por diferentes produtos químicos, e o fato 
de que o mesmo produto pode ter efeitos diferentes. 
Por exemplo, o DDT pode ter efeitos estrogênicos, antiestrogênicos ou antiprogesterona. 
Os fitoestrogênios podem ser tanto estrogênicos e antiestrogênicos. 

PCB: bifenis policlorados
DDT: diclorodifenil tricloroetano.

<<LEIA O SLIDE>>
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EFEITOS DOS DISRUPTORES ENDÓCRINOS 

Estrogênicos diclorodifenil tricloroetano (DDT) , dieldrin , 
endosulfan , metoxicloro , bifenis policlorados 
(PCBs) , alquilfenóis , ftalatos , micotoxinas , 

fitoestrógeno 

Anti-estrogênicos dioxina , PCBs, fitoestrogênios 

Anti-androgênicos DDT, vinclozolina 

Anti-tireóide PCBs, dioxina 

Anti-progestina PCBs, DDT 
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<<LEIA O SLIDE>>

A homeostase pode ser pensada como a forma que o corpo responde a alterações nos 
ambientes externos e internos para manter um estado de equilíbrio. 
Existem diversos órgãos envolvidos no sistema endócrino e eles interagem uns com os 
outros através de vários mecanismos para regular a homeostase geral.

Distúrbios endócrinos 

POR QUE ESTAMOS PREOCUPADOS COM 
DISRUPTORES ENDÓCRINOS? 

❖ Mecanismos homeostáticos são determinados na vida 
infantil/ fetal precoce 

❖ Uma vez que esses hormônios tenham sido 
"programados" eles não podem ser alterados no futuro 

❖ Esta programação pode ser afetada por disruptores 
endócrinos no meio ambiente 
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Os efeitos tóxicos dos disruptores endócrinos podem incluir efeitos sobre os sistemas de desenvolvimento, 
imunológicos, neurológicos e reprodutivos. As pesquisas e evidências que suportam estes efeitos não apontam 
para um tipo de relação de causa e efeito, devido à falta de dados de exposição. Em vez disso, muitos deles são 
inferidos a partir de estudos com animais e observações feitas em estudos humanos. 
Algumas observações foram feitas sobre os efeitos químicos de disruptores endócrinos sobre os sistemas 
imunológico, neurológico, reprodutivo e de desenvolvimento.
Efeitos no sistema imunológico tem sido observados em crianças após a exposição in utero aos bifenis
policlorados (PCBs). Uma maior prevalência de sintomas respiratórios e outras doenças infecciosas foram vistas. 
Estes efeitos foram observados somente após a exposição a doses elevadas. Pensa-se que o mecanismo 
envolva atrofia do timo e, portanto, diminuiu timócitos em neonatos e lactentes. 
Em termos de efeitos neurológicos, sabemos que muitos produtos químicos com exposições elevadas podem 
causar efeitos neurológicos a curto prazo potencialmente mediados por mecanismos endócrinos. Para efeitos de 
doses baixas, sabe-se que os PCB interferem com o receptor da tireoide em estudos com animais, e os estudos 
em humanos não têm sido capazes de mostrar dados de efeito exposição consistentes.
Anormalidades reprodutivas tem sido vistas com produtos químicos como o dietilestilbestrol (DES), mas muitos 
mais podem hipoteticamente ocorrer. Uma questão específica inclui o declínio da contagem de esperma e o 
aumento da incidência de malformações do trato reprodutivo masculino. Embora as taxas de determinadas 
doenças específicas, como câncer testicular estejam sabidamente aumentando, os dados não suportam uma 
relação causal forte com os disruptores endócrinos no momento. 
Para o sistema reprodutivo, foi postulado que um número de efeitos no sistema reprodutor masculino, incluindo a 
diminuição da produção de esperma, aumento das taxas de hipospádias e criptorquidismo podem ser atribuídos 
ao EDC. Isto é controverso e não foi provado até este momento. 
Nós sabemos que as exposições de alta dose para alguns produtos químicos, como clordecona e 
dibromocloropropano causaram infertilidade em homens adultos, mas não sabemos o mecanismo de ação. 
Anormalidades do desenvolvimento englobam muitos sistemas diferentes, mas geralmente o crescimento e os 
testes psicológicos são utilizados como indicadores do estado de desenvolvimento. As provas que sustentam as 
anormalidades do desenvolvimento neurológico com exposição a PCBs são considerados moderados na 
natureza.

Ref:
•WHO. Global assessment of the state-of-the-science of endocrine disruptors. WHO, 2002. Available at 

Distúrbios endócrinos 

EFEITOS NA SAÚDE HUMANA 

❖ Sistema imunológico 

❖ Sistema neurológico 

❖ Reprodutivo 

❖ Desenvolvimento 

e Alonzo 



www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/index.html – accessed 15 June 2011.

Image: Cristina Alonzo. Used with permission.
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<< NOTA AO USUÁRIO: Leia primeiros três pontos do slide >>

Mamíferos que se alimentam de peixe podem ser particularmente vulneráveis aos efeitos dos disruptores 
endócrinos, dada a sua dependência alimentar aquática para a sobrevivência. 
Alguns exemplos de efeitos da exposição observados em animais selvagens são dadas no slide. 
Mamíferos: martas expostas a peixes contaminados com organoclorados, como bifenis policlorados (PCB), 
policlorodibenzofuranos (PCDF), e policlorodibenzodioxinas (PCDD) na região de Great Lakes (EUA) mostrou 
uma série de resultados reprodutivos adversos. Em experimentos de laboratório, a exposição de visons para PCB 
mostrou aumento de morte fetal, diminuição de equipamento de sobrevivência e redução do crescimento de 
equipamentos.

Populações do Báltico e focas cinzentas diminuíram rapidamente nos últimos 100 anos. Estas focas foram 
expostas a PCBs e diclorodifeniltricloroetano (DDT) através de sua dieta. Interrupções durante o início da 
gravidez e esterilidade parcial ou total foram observadas nesta população. Embora o verdadeiro mecanismo não 
seja conhecido, tem sido demonstrado que o aumento dos níveis destes contaminantes estão associados com o 
aumento de anomalias reprodutoras e imunes.

Aves: afinamento da casca de ovo tem sido observado em muitas espécies diferentes, devido à exposição de 1,1-
dicloro-2,2-bis (clorofenil) etileno (DDE); desenvolvimento gonadal alterado em relação ao DDT foi observado; e 
anormalidades embrionárias devido à exposição ao PCB foram vistas. 

PCB: bifenis policlorados
DDT: diclorodifenil tricloroetano.

Ref:
•WHO. Global assessment of the state-of-the-science of endocrine disruptors. WHO, 2002. Available at 
www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/index.html – accessed 15 June 2011.
Image: National Oceanic and Atmospheric Administration 
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EXEMPLOS DE EFEITOS NA VIDA SELVAGEM 

- Insuficiência reprodutiva e malformações 

- Sensibilidade do sistema imunológico 

- Aumento do risco de tumores 

MAMÍFEROS: 
❖A exposição a bifenis pol iclorados (PCBs ) levou ao declínio de populações 

de martas 
❖Efeitos reprodutivos , imunológicos , e outros efeitos endócrinos em focas 
bálticas devido a PCB e diclorodifen il tricloroetano (DDT) 

AVES: 
❖Afinamento da casca de ovo , redução da fertilidade, supressão da 

formação do ovo , alteração de comportamentos na criação de filhotes de 
aves de várias espécies devido ao DDT, PCBs e organoclorados 
❖Crias : aumento da mortalidade , efeitos teratogênicos 
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Répteis - Em Lake Apopka, na Flórida, um derramamento químico de difocol e DDT, DDE, cloro-DDT 
ocorreu em 1980. Posteriormente, a população de jacarés diminuiu em 90%. Estudos sobre jacarés 
juvenis mostraram anormalidades do desenvolvimento, incluindo alterações morfológicas das 
gônadas, gênese de esteroides nas gônadas alterada e mudanças nas concentrações de esteroides 
sexuais em machos e fêmeas. Foi descoberto que esses crocodilos tem a testosterona enfraquecida 
e níveis elevados de estrogênio. Muitos mecanismos de ação diferentes foram teorizados como 
interações anormais com o receptor de estrogênio do jacaré, DDE agindo como um antagonista de 
andrógenos em jacarés juvenis e interrupções totais para o eixo gonadal tireoide. Este foi um estudo 
sentinela da ciência da disrupção endócrina e pavimentou o caminho para outros estudos de 
exposição de baixos níveis.

Nos peixes que nadam em águas onde os resíduos de tratamento de esgoto são despejados, uma 
série de efeitos endócrinos têm sido observados, incluindo: alterações no vitellogen (proteína do ovo 
produzido pelas fêmeas) de produção e mudanças na produção de hormônios esteroides sexuais. 
Essas mudanças têm sido atribuídas a estrogênios ambientais (natural e sintético)

Refs:
•Guillette LJ Jr et al. Developmental abnormalities of the gonad and abnormal sex hormone 
concentrations in juvenile alligators from contaminated and control lakes in Florida. Environmental 
Health Perspectives, 1994, 102(8):680-688.
•WHO. Global assessment of the state-of-the-science of endocrine disruptors. WHO, 2002. Available 
at www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/index.html – accessed 15 June 
2011.

DDT: diclorodifenil tricloroetano
DDE: 1,1-dicloro-2,2-bis (clorofenil) etileno
Image: National Oceanic and Atmospheric Administration 
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EXEMPLOS DE EFEITOS NA VIDA SELVAGEM 

RÉPTEIS: declínio na população de 

jacarés em 90% após derramamento 

químico de difocol, DDT e ODE 

❖ Menor tamanho do pênis 

❖ Morfologia anormal das gônadas 

❖ Concentrações alteradas de 

esteroides sexuais 

Naliona/ Oceanic and Atmospheric AdminislraUoo 

PEIXES: alterações da reprodução, quando expostos a 
resíduos de tratamento de esgoto 
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Como cada vez mais mulheres entram no mercado de trabalho, elas podem ser expostas a uma 
variedade de produtos químicos ocupacionais e a riscos que podem levar a efeitos adversos de 
saúde e de reprodução. Além disso, o tabagismo, o consumo de álcool e outros fatores de estilo de 
vida desempenham um papel cada vez mais importante para determinar o estado de saúde das 
mulheres. Há agora evidências de que fatores ambientais podem contribuir para muitos dos 
processos das doenças discutidas acima. Alguns exemplos de provável impacto ambiental sobre a 
saúde das mulheres incluem o seguinte:
Entre os agentes tóxicos ambientais mais generalizados e persistentes, os hidrocarbonetos clorados 
(tais como diclorodifeniltricloroetano (DDT) e bifenis policlorados) são conhecidos por possuírem um 
potencial estrogênico, ou seja, a capacidade para imitar os efeitos biológicos de estrogênios. A 
exposição a estrogênios, desequilibrada ou sem oposição, é um fator de risco para muitas doenças 
malignas ginecológicas, bem como alterações proliferativas benignas como endometriose e 
leiomiomas. O impacto potencial destes compostos em processos fisiológicos hormônio-dependentes, 
como a concepção e o desenvolvimento fetal, bem como os processos de doenças como a 
osteoporose e as doenças cardiovasculares, exige uma maior exploração.

DDT: diclorodifenil tricloroetano

Refs: 
•Anger DL, Foster WG. The link between environmental toxicant exposure and endometriosis. 
Frontiers in Bioscience, 2008, 13:1578-1593. 
•Best Start. Workplace reproductive health: research and strategies. Best Start. Ontario's Maternal 
Newborn and Early Child Development Resource Centre, 2001.
•Diamanti-Kandarakis, et al. Endocrine-disrupting chemicals: an Endocrine Society scientific
statement. The Endocrine Society. 2009
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EXEMPLOS DE EFEITOS SOBRE A SAÚDE 
HUMANA 

Hidrocarbonetos clorados generalizados e persistentes - podem 
imitar os efeitos biológicos dos estrógenos . 

Exposição excessiva a estrogênio é um importante fator de risco 
para neoplasias ginecológicas e doenças proliferativas benignas 
- por exemplo, endometriose e leiomiomas. 

Também em processos fisiológicos hormônio-dependentes 

- por exemplo : concepção , desenvolvimento fetal 

- possivelmente em osteoporose e doenças cardiovasculares 
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Os bifenis policlorados (BPCs) são compostos tóxicos usados em processos industriais. Existem muitas formas diferentes de 
BPCs e que persistem no ambiente de hoje. Devido a resultados adversos de saúde com exposições ao BPC no passado, muitos 
países industrializados decidiram diminuir ou proibir sua produção.
A exposição da população em geral a BPCs ocorre principalmente através de alimentos contaminados. Os bebês serão expostos 
através do leite da mãe. 
Dois grandes episódios de intoxicação em humanos ocorreram no Japão (Yusho) e China, Província de Taiwan (Yu-Cheng). 
Os principais sintomas em pacientes YUSHO e Yu-cheng têm sido frequentemente atribuídos aos contaminantes nas misturas de 
BPCs, especificamente, a PCDF (dibenzofluorano policlorinado). Grupos de pesquisadores concluíram que os sintomas podem ter 
sido causados pela exposição combinada de BPCs e PCDF. 
Em crianças de YUSHO e Yu-cheng, foram observados diminuição do crescimento, pigmentação mais escura da pele e 
membranas mucosas, hiperplasia gengival, xenoftalmia edematosa dos olhos, dentição no nascimento, calcificação anormal do 
crânio, calcanhar inferior basculante e uma alta incidência de baixo peso ao nascer. Não foi possível concluir que exista uma
correlação entre a exposição e o aparecimento de tumores malignos nesses pacientes, porque o número de mortes foi muito 
pequeno. No entanto, um aumento estatisticamente significativo foi observado em pacientes do sexo masculino, em relação à 
mortalidade por câncer de todos os tipos, de fígado e de pulmão. 
Efeitos no desenvolvimento - Quatro estudos epidemiológicos realizados na Holanda examinaram a associação entre a exposição 
basal a BPCs e os efeitos na tireoide. Estes estudos examinaram os níveis de hormônio da tireoide em pessoas expostas a BPCs
no útero e descobriram que uma maior exposição BPCs foi associado com maiores níveis de tireotrofina-estimulante (TSH) e 
menores níveis de hormônios T4 na infância e até um ano de idade. Essas mudanças podem afetar o neurodesenvolvimento no 
útero, bem como a vida neonatal e infantil. Os estudos que examinaram o desenvolvimento neurológico em relação à exposição de
baixo nível de BPCs encontraram hipotonia e atraso psicomotor no início da vida. 
BPCs têm sido amplamente utilizados em equipamentos eléctricos e volumes menores de BPCs são utilizados como líquido 
resistente ao fogo em sistemas nominalmente fechados. Até o final de 1980, a produção mundial total de BPCs foi superior a 1 
milhão de toneladas e, desde então, a produção continua em alguns países. Apesar do aumento do banimento de uso e restrições 
à produção de BPCs, grandes quantidades destes compostos continuam presentes no ambiente, seja no uso ou como resíduos. 
Nos últimos anos, muitos países industrializados têm tomado medidas para controlar e restringir o fluxo de BPCs no ambiente. A 
força mais influente que leva a essas restrições tem sido, provavelmente, uma recomendação de 1973 da Organização para a 
Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE) (WHO, 1976; IARC, 1978; OCDE, 1982). Desde então, os 24 países 
membros da OCDE têm restringido a fabricação, a venda, importação, exportação e uso de BPCs, bem como o estabelecimento 
de um sistema de rotulagem para estes compostos. Atuais fontes de liberação BPCs incluem a volatilização dos aterros contendo 
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BIFENIS POLICLORADOS 

Uma série de efeitos adversos e persistentes foram 
observados em crianças nascidas de mães expostas 
a níveis relativamente elevados de BPCs (nos 
incidentes de envenenamento de "Yusho" e "Yu
Chen"). 

As crianças apresentaram 
•Baixo peso ao nascer 
•Crescimento reduzido 
•Pele hiperpigmentada 
•Hiperplasia gengival 
•Edema ocular 
•Dentição ao nascimento 
•Calcificação anormal 

•Homens expostos antes dos 20 anos: menores chances de ter 
um filho menino. 



transformadores, capacitores e outros resíduos contendo BPCs, lodo de esgoto, vazamentos, e despojos de dragagem e disposição inadequada 
(ou ilegal) em áreas abertas. Poluição pode ocorrer durante a incineração dos resíduos industriais e urbanos. A maioria dos incineradores 
municipais não são eficazes na destruição de BPCs. Explosões ou superaquecimento de transformadores e capacitores pode liberar quantidades 
significativas de BPCs no ambiente local. 
Refs:
•Brouwer A et al.  Characterization of potential endocrine-related health effects at low-dose levels of exposure to PCBs. Environmental Health 
Perspectives, 1999, 107:639-49.
•Landrigan P, Garg A, Droller D. Assessing the effects of endocrine disruptors in the National Chidren's Study. Environmental Health 
Perspectives. Environmental Health Perspectives, 2003, 111(13): 1678.
•WHO. Persistent organic pollutants: impact on child health. WHO, 2010. Available at 
www.who.int/ceh/publications/persistent_organic_pollutant/en/index.html - accessed March 2011.

<<NOTA AO USUÁRIO:  Veja o módulo sobre poluentes orgânicos persistentes para mais informações.>>
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Em Seveso Itália, 2,3,7,8 tetraclorodibenzeno-p-dioxina (TCDD) foi lançado quando uma planta 
química explodiu. Nos anos que se seguiram, meninos nasceram na metade da taxa de meninas em 
famílias onde o pai foi exposto ao produto químico. Este estudo não foi reproduzido em animais ou 
seres humanos.
<<LEIA O SLIDE>>

Refs:
•Eskenazi B et al. Seveso Women's Health Study: a study of the effects of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-
p-dioxin on reproductive health. Chemosphere, 2000, 40(9-11):1247-53.
•Landrigan P, Garg A, Droller D. Assessing the effects of endocrine disruptors in the National 
Chidren's Study. Environmental Health Perspectives, 2003, 111(13): 1678.
•WHO. Persistent organic pollutants: impact on child health. WHO, 2010. Available at 
www.who.int/ceh/publications/persistent_organic_pollutant/en/index.html - accessed March 2011.

<<NOTE TO USER:  See module on persistent organic pollutants for more information.>>
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Seveso, Itália- 10 de julho de 1976, explosão química libera os mais 
altos níveis de exposição ao 2,3 ,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina 
(TCDD) experimentados por uma população humana . 

Estudo de Saúde das Mulheres de Saveso: estudo de 1996 de 
coorte retrospectivo. 

❖ Idade da menopausa : aumento do risco de menopausa precoce 
❖Câncer de mama: associada com níveis elevados de TCDD individuais 
❖Os ciclos menstruais : mais regulares 
❖Endometriose : dobrou , risco não significativo 
❖Leiomioma : parece ter um efeito antiestrogênico no miométrio 
❖Função ovárica : nenhuma evidência 
❖Menarca : nenhuma evidência 

❖ Quadro confuso: em alguns tecidos o TCDD pode ser 
"estrógeno-like " (seio materno), e em outros pode estar 
bloqueando o estrogênio (útero). 

❖ Tempo de exposição parece ser importante. 
❖ O excesso de nascimentos do sexo feminino em uma região 

após vazamento químico tóxico de TCDD . 
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<<LEIA O SLIDE>>
Ref:
•Diethylstilbestrol (DES) as a model for environmental estrogens. Environews, NIEHS news. 1993. Available at 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1519726/pdf/envhper00372-0021b-color.pdf – accessed 15 June 2011.
DES was administered to pregnant women during the 1940s through 1960s, originally for high-risk pregnancies but later to promote
"healthier babies" as well. Subsequently, the drug was linked to the development of an otherwise extremely rare malignancy, clear-
cell carcinoma of the vagina, in young female offspring exposed in utero. In addition, a number of more common non-neoplastic 
changes in the reproductive tract of DES-exposed daughters were identified, including vaginal adenosis, cervical ectropion, and 
numerous other structural abnormalities. Although the public health hazards associated with further exposure to DES have been
largely eliminated, there are a number of compelling reasons for the continued study of DES-exposed women, as well as for basic 
research on the biological effects of DES and other environmental estrogenic compounds. 
First, it is unclear whether the human cancer incidence resulting from DES exposure has peaked. Although the majority of DES 
daughters have passed the age range for vaginal carcinoma development, few have reached the age range (postmeno-pausal) in 
which endometrial carcinoma typically occurs in the DES unexposed population, and endometrial carcinoma occurs with a much 
higher prevalence than vaginal carcinoma in DES-treated mice. Similarly, the threat of breast cancer is still a concern in this 
population. The identification of molecular genetic markers for DES carcinogenicity is therefore a continuing priority; such markers 
would also be of value in predicting risk for third-generation DES offspring, for whom little is known about potential health risks. 
Second, DES may be viewed as a model compound for other environmental agents with estrogenic potential. The bioaccumulation 
of these environmental estrogens is recognized as a problem of increasing magnitude, and certain human populations in the United
States have been shown to carry amounts of these fat-soluble compounds which, in fish and other wildlife, cause significant 
endocrine dysfunction and developmental anomalies of the reproductive tract. Insights into the biological effects of DES should 
therefore provide a foundation upon which future environmental health problems may be effectively addressed. 
NIEHS has a long history of accomplishments in conducting and supporting research on estrogen action, hormonal carcinogenesis, 
and other types of estrogen-related pathology, particularly for DES and similar compounds. More recent achievements have 
provided insights into basic mechanisms of estrogen receptor action at the molecular level. A transgenic mouse that overexpresses 
the estrogen receptor is being developed to study tissue susceptibility and mechanisms for hormonal carcinogenesis. New 
endeavors include the analysis of human and animal tumors resulting from DES exposure in utero for molecular genetic alterations. 
Rapid advances in the fields of molecular and developmental biology have provided numerous insights into relevant genes and 
molecular pathways involved in reproductive tract development. Epidemiologic studies are fo-cused on a broad range of health 
effects among DES-exposed men and women. Expanded research efforts are necessary to use this knowledge in exploring the 
epigenetic effects of DES in relation to reproductive tract malformations at the molecular level. 
In addition to the estrogen receptor, research on the role of "orphan receptors" in environmental disease is promising. Identification 
and characterization of orphan receptors and their endogenous ligands will provide a link to understanding the molecular 
mechanisms through which exogenous chemicals may exert toxic effects and through which natural substances influence 
physiologic processes. For example, a recently discovered member of the nuclear receptor family apparently recognizes a class of
foreign chemicals called peroxisome proliferators, which includes industrial plasticizers, herbicides, and hypolipidemic agents.
Similarly, a receptor from another gene family exists for the ubiquitous xenobiotic dioxin, or TCDD. A related example is the

Distúrbios endócrinos 
Um outro tipo de câncer: dietiestilbestro/ (DES) como um modelo para 

os estrogênios ambientais . 

❖ DES foi administrado a mulheres grávidas entre 1940-1960 para 
gestações de alto risco , mas mais tarde também foi usado para promover 
"bebes mais saudáveis ". 

❖ Bebês femininos desenvolveram carcinoma de células claras da vagina , 
adenose vaginal , cérvice ectópica , e outras anomalias . 

❖ Masculinos : anomalias do trato reprodutivo . 

A incidência de câncer humano resultante da exposição ao DES atingiu um 
pico? Filhas pós DES estão chegando na pós menopausa , a idade do 
carcinoma endometrial ... 

❖ DES pode ser um composto modelo para outros agentes ambientais com 
potencial estrogênico. 



retinoids, which regulate differentiation and growth of a variety of epithelial tissues including mammary gland, cervical, vaginal, and uterine 
epithelium. Ongoing research at NIEHS is directed toward understanding the process of squamous differentiation in gynecologic epithelial tissues 
by retinoids and estrogens, and interactions between the retinoic acid receptor and estrogen receptor signaling pathways. Further research is 
necessary to define these pathways at the molecular level and to elucidate possible therapeutic applications of retin-oids in breast and other 
cancers. 
An additional complexity is that age and the timing of exposures to environmental agents can have a profound effect on individual susceptibility. 
For example, the well-known adverse effects of the antimiscarriage drug diethylstilbestrol (DES) and subsequent development of vaginal cancer in 
the daughters who were exposed during in utero development and the perinatal DES-exposed experimental animal model point to critical stages 
of susceptibility. In fact, the hypothesis that exposure to environmental agents early in life is of greater health significance than adult exposure is 
currently being investigated by NIEHS researchers studying the effects of endocrine-disrupting chemicals during development and the importance 
of timing of exposure in cancer risk. Yet another aspect of timing that complicates environmental health research is that the appearance of 
disease often occurs much later than the causative exposure. This was the case with DES, and this delay makes identifying the contributing 
factor(s) difficult but challenging, requiring both laboratory- and human population-based studies
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Estudos realizados na Carolina do Norte (EUA) e norte do México mostraram uma associação estatisticamente significativa 
entre os níveis de DDE no leite materno, soro materno e do sangue do cordão e duração da lactação. Postulou-se que o 
DDE poderia atuar através de um receptor de estrogênio que se opõe à atividade da prolactina (para a produção de leite 
normal o estrogênio cai e a prolactina sobe) interferindo na síntese do leite.
Em um estudo realizado nos EUA, constatou-se que quanto maior a exposição pré-natal ao DDE, mais altos e pesados 
seriam os meninos aos 14 anos de idade. Não houve efeito sobre o momento dos marcos da puberdade. 
CB-153 e DDE no sêmen de 149 pescadores suecos da costa oriental do Báltico teve uma alta proporção de sêmen 
carregando o cromossomo Y. Também níveis elevados de poluentes orgânicos persistentes no sangue.
Maior prevalência de criptorquidismo na Lituânia. Fatores ambientais podem estar alterando a proporção de 
espermatozoides portadores dos cromossomos X ou Y (que determina o sexo) e pode estar contribuindo para distúrbios 
reprodutivos do sexo masculino
A exposição ao p, p'-DDT no início da vida pode aumentar risco de câncer de mama. Muitas mulheres americanas 
fortemente expostas ao DDT na infância ainda não atingiram os 50 anos de idade. A importância para a saúde pública da 
exposição ao DDT no início da vida pode ser grande.
1973: Contaminação acidental da cadeia alimentar de Michigan por um retardador de fogo contendo PBB. 4000 pessoas 
ingeriram carne e leite contaminados. Exposição materna ao PBB e / ou exposição através da amamentação parecia causar 
um início mais precoce da puberdade em filhas de famílias rurais. Gestação e leite materno.

DDT: diclorodifenil tricloroetano
DDE: 1,1-dicloro-2,2-bis (clorofenil) etileno
PBB: bifenis polibromados

Refs:
•Cohn BA. DDT and breast cancer in young women: New data on the significance of age at exposure. Environmental Health 
Perspectives, 2007, 115(10):1406-14.
•Landrigan P, Garg A, Droller D. Assessing the effects of endocrine disruptors in the National Chidren's Study. Environmental 
Health Perspectives, 2003, 111(13): 1678.
•Rogan WJ and Ragan NB. Evidence of effects of environmental chemicals on the endocrine system in children. Pediatrics, 
2003, 112; 247-252.
•WHO. Persistent organic pollutants: impact on child health. WHO, 2010. Available at 
www.who.int/ceh/publications/persistent_organic_pollutant/en/index.html - accessed March 2011.
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DDE, DDT & PBBs 

❖ Exposição ao ODE através do leite materno pode alterar a 
duração da lactação , agindo através do receptor de 
estrógeno. 

❖ Exposições ao ODE pré-natal podem ter efeitos potenciais 
sobre o crescimento e maturação sexual de adolescentes 

❖ DDT pode estar ligado ao câncer de mama 

❖ PBB e o início acelerado da puberdade 

DDT: diclorodifenil tricloroeta no 
ODE: 1, 1-dicloro-2,2-bis {clorofenil) etileno 
PBB: bifenis polibromados 
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A exposição humana aos ftalatos é generalizada e ocorre através da ingestão, inalação e 
contato dérmico.

<<LEIA O SLIDE>>

Ref:
•Hauser R. Calafat AM. Phthalates and human health. Occupational and Environmental 
Medicine. 2005, 62:806-818

Distúrbios endócrinos 

PLÁSTICOS E A DISRUPÇÃO ENDÓCRINA? 
FTALATOS 

❖ Os ftalatos são um grupo de produtos químicos 
sintét icos amplamente utilizados como plastificantes na 
fabricação de plásticos de PVC flexível 

❖ Produtos de consumo : pisos, revestimento de parede, 
aplicações de cantata com os alimentos , dispos itivos 
médicos , produtos de cuidados pessoais (por exemplo : 
perfumes, loções , cosméticos), lacas, vernizes , 
revestimentos , incluindo aqueles usados para fornecer 
liberação programada em alguns produtos 
farmacêuticos . 
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A exposição humana aos ftalatos é generalizada e ocorre através da ingestão, inalação e contato
dérmico.

<<LEIA O SLIDE>>
Ref:
•Hauser R. Calafat AM. Phthalates and human health. Occupational and Environmental Medicine.
2005, 62:806-818

Distúrbios endócrinos 

PLÁSTICOS E DISRUPÇÃO ENDÓCRINA? 
FTALATOS 

❖ População especial altamente exposta 

❖ Exposição parenteral a partir de dispositivos médicos e 
produtos que contenham ftalatos são importantes fontes de alta 
exposição 

❖ Animais: toxicidade reprodutiva e de desenvolvimento 

❖ Estudos em humanos: possíveis associações com 
❖ Qualidade alterada do sêmen 
❖ Gestação encurtada 
•·· Distância anogenital reduzida em meninos 
❖ Desenvolvimento de mama precoce 
❖ Obesidade Hauser, Occupational and 

Environmental Medicine 2005 
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<<LEIA O SLIDE>>

Ref:
•Stemp Morlock G. Chemical exposures: exploring developmental origins of obesity. Environ 
Health Perspect. 2007, 115(5): A242. 

1 Distúrbios endócrinos 

E MAIS PLÁSTICOS .... 

❖ O bisfenol A é encontrado nos forros de latas e em 
mamadeiras. Ele pode ser liberado a partir do plástico 
quando este é aquecido ou quando existe mudança no 
equilíbrio ácido-base. 

❖ Possível ligação entre o bisfenol A e a obesidade 

❖ De acordo com alguns estudos, o bisfenol A causou 
disrupção endócrina em animais e seres humanos em 
doses tão pequenas quanto partes por bilhão 

❖ Outros estudos ligaram doses semelhantes com câncer 
de próstata e de glândula mamária na prole 

Vom Saal et ai Expert Panei Consensus , Reprod Toxicol. 2007 , 24: 131-138 
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O bisfenol A (BFA) é um produto químico largamente utilizado em resinas epoxi e de policarbonato.
• A exposição do consumidor através de alimentos pode ocorrer por meio da migração alimentar 
de BFA a partir de materiais em contato com alimentos
• A preocupação foi levantada por causa de potenciais propriedades tóxicas e hormonais de BFA
• Avaliações de risco por parte dos principais órgãos reguladores estão de acordo que o nível de 
nenhum efeito adverso observado (NOAEL) para BFA a partir de dados robustos é de 5 mg / kg de 
peso corporal / dia. Isso é no mínimo quinhentas vezes acima das estimativas conservadoras de 
exposição humana, inclusive em bebês alimentados com mamadeira.
• Várias áreas de incerteza permanecem na avaliação de risco do BFA:
A partir de modelos animais, foram reportados efeitos neurocomportamentais seguidos à exposição 
a BFA durante períodos de desenvolvimento em doses menores que a NOAEL total. 
A cinética de absorção, metabolismo e excreção de BFA mostram diferenças importantes entre os 
primatas, incluindo humanos (dose interna mais baixa), e roedores, e entre as vias de exposição, por 
isso é necessário cuidado na extrapolação de estudos com animais para os seres humanos;
Muitos países já proibiram o uso de BFA completamente ou em produtos para bebés como uma 
abordagem de precaução.

Refs:
•Diamanti-Kandarakis, et al. Endocrine-disrupting chemicals: an Endocrine Society scientific
statement. The Endocrine Society. 2009
•WHO. INFOSAN Information Note No. 5/2009 - Bisphenol A. WHO, 2009.

1 Distúrbios endócrinos 
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<<LER SLIDE>>

Há boa evidência de que o consumo de contraceptivos orais contendo etinilestradiol contamina 
efluentes. 
Este potente estrógeno é eliminado sem metabolização através da urina e seu processamento por 
bactérias nos efluentes é incompleto. 
Assim, o etinilestradiol está presente em concentrações biologicamente ativas na drenagem de 
efluentes aos rios e isso tem um profundo impacto na vida aquática em certas áreas

Refs:   
•Bjorkblom C et al. Estrogenic and androgenic effects of municipal wastewater effluent on
reproductive endpoint biomarkers in three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus). Environ
Toxicol Chem. 2009, 28:1063-1071.
•Lee YM et al. Endocrine disrupting compounds (EDC) in municipal wastewater treatment: a need for
mass balance. Environ Technol. 2004, 25:635-645. 

1 Distúrbios endócrinos 

DISRUPTORES ENDÓCRINOS QUÍMICOS EM 
EFLUENTES MUNICIPAIS 

❖ Poluentes farmacêuticos persistentes 

❖ Poluentes de produtos de higiene pessoal 

■ Consumo de contraceptivos orais contendo etinilestradiol 
contaminam efluentes 

■ Este potente estrógeno é eliminado sem metabolização através 
da urina e seu processamento por bactérias nos efluentes é 
incompleto. 

■ Etinilestradiol está presente em concentrações biologicamente 
ativas na drenagem de efluentes aos rios e isso tem um 
profundo impacto na vida aquática em certas áreas 
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<<LEIA O SLIDE>>

More information at www.metrowastewater.com/Pages/default.aspx – accessed 17 
June 2011

1 Distúrbios endócrinos 

EXEMPLO DE PLANOS DE DESCARTE DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

❖ EUA : Denver e arredores - o Metro Wastewater 
Reclamation District é a autoridade de tratamento de 
esgoto para a maior parte da área metropolitana de 
Denver. 

❖ As diretrizes de eliminação de medicamentos em 
fevereiro 2007 foram emitidas para atender a saúde 
pública e as preocupações ambientais . 

❖ O Distrito prefere que os medicamentos não utilizados 
não sejam jogados no vaso sanitário. 
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<<LEIA O SLIDE>>

More information at www.metrowastewater.com/Pages/default.aspx – accessed 17 
June 2011

1 Distúrbios endócrinos 

EXEMPLO DE PLANOS DE DESCARTE DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

❖ Opção preferida 

❖ Aproveitar programas de retorno de produtos farmacêuticos 
comunitários que permitem trazer medicamentos não utilizados 
para locais centrais para o descarte adequado . Diferentes 
farmácias oferecem diferentes programas. Contate a sua 
farmácia local. 

❖ Segunda opção 

❖ Remova o medicamento da embalagem orig inal e misture com 
uma substância indesejável, tal como pó de café usado ou lixo do 
seu gato . Coloque essa mistura em um recipiente que não va i 
vase , como uma lata vazia ou um saco selado. Isso garante que 
os medicamentos não sejam desviados para o uso não-médico 
ou ingeridos por crianças ou por animais de estimação 
acidentalmente. Elimine estes recipientes no lixo . 

www.metrowastewater .com/Pages/default.aspx 
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Embora a suscetibilidade especial das crianças tenha sido conhecida há décadas (todo 
pediatra sabe disso!), é somente na última década que esta vulnerabilidade foi 
recentemente reconhecida.

Há informação nova e mais detalhada sobre os efeitos específicos de algumas substâncias 
químicas no desenvolvimento do feto.

Há novos conhecimentos, mais sofisticados sobre a toxicocinética e a toxicodinâmica.

Nos ambientes mais degradados, os efeitos adversos são ainda mais exacerbados ou 
ampliados. A pobreza pode forçar as pessoas a comerem alimentos contaminados e 
desnutrição e estresse podem predispor a efeitos adversos.

1 Distúrbios endócrinos 

POR QUE HÁ PREOCUPAÇÃO COM AS CRIANÇAS? 

Novo reconhecimento de 

❖ Vulnerabilidade especial da criança e do feto em 
desenvolvimento aos produtos tóxicos e agentes físicos 

❖Os efeitos são agravados pelas 

condições sociais e ambientais 

adversas 

❖Efeitos no desenvolvimento de 

potenciais disruptores 

endócrinos 

WHO 
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Os disruptores endócrinos podem estar onipresentes no meio ambiente. 
Muitos deles são poluentes orgânicos persistentes que são depositados em 
sedimentos ou água e, em seguida, bioacumulam na cadeia alimentar. 
Alguns estão em aerossol - crianças que vivem ou perto de fazendas ou 
fábricas de produtos químicos industriais estão em risco aumentado para 
esta exposição.

A taxa de absorção depende das propriedades químicas, a quantidade de 
produto químico, a duração da exposição e do estado físico da molécula. Há 
também outros fatores que podem contribuir para o aumento da absorção. A 
absorção pela pele é maior quando há vasodilatação (por exemplo, no 
verão, ou com aquecimento). Absorção respiratória é muitas vezes maior 
quando a respiração é mais rápida (por exemplo, ao jogar ou correr).

Exposições transplacentárias são conhecidas por ocorrerem com muitos 
produtos químicos e são considerados as mais perigosas para a saúde 
futura da criança.

1 Distúrbios endócrinos 

ROTAS DE EXPOSIÇÃO 

❖ Ingestão 

❖ Inalação 

❖ Absorção dérmica 

❖ Tranplacentária 

❖ Leite materno 

WHO 
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No caso das crianças, há uma preocupação especial por vários motivos.
Aumento da exposição pode ocorrer por meio de rotas específicas, que são exclusivas para 
as crianças:
- Transplacentária - a maior parte da exposição da criança através da mãe ocorre no útero.
- O leite materno - muitos dos poluentes orgânicos persistentes foram encontrados no leite 
materno, levantando controvérsias sobre a conveniência de amamentação. OMS apoia 
fortemente a pesquisa da amamentação -porque tem demonstrado que o leite humano 
"contaminado" tem um efeito mais positivo sobre o crescimento e desenvolvimento de 
crianças pequenas do que a fórmula artificial.
Durante os processos críticos de desenvolvimento:
- "Janelas de suscetibilidade".
Vias metabólicas imaturas.
Efeitos latentes são desencadeados pela exposição precoce.
Refs: 
vPronczuk J. Guest editorial: Breast milk: An optimal food, Environmental Health 
Perspectives, 2004, 112 (13):A722
vWHO/EURO. Results of the third round of WHO-coordinated exposure study on the levels 
of PCBs, PCDDs and PCDFs in human milk. Organohalogen Compounds, 2002 56:311.

1 Distúrbios endócrinos 

POR QUE HÁ PREOCUPAÇÃO COM AS 
CRIANÇAS? 

❖ O aumento da exposição pode ocorrer por meio de 
rotas específicas: 
❖ Transplacentária 

❖ Leite materno 

❖ Durante os processos críticos de desenvolvimento 
❖ "Janelas de suscetibilidade" 

❖ Vias metabólicas imaturas 

❖ Efeitos latentes provocados pela exposição precoce 
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vExposição durante a “programação” (estágio fetal) pode resultar em 
mudanças permanentes.

vExposição durante a vida adulta tende a ser compensada pela homeostase 
e pode não resultar em efeitos detectáveis. 

vExposição a níveis constantes em diferentes estágios da vida podem 
produzir diferentes efeitos.

vO momento da exposição irá determinar tanto a natureza quanto a 
severidade dos efeitos.

1 Distúrbios endócrinos 

MOMENTO DA EXPOSIÇÃO- UM FATOR CRÍTICO 

❖ Exposição durante a "programação" - mudanças 
permanentes 

❖ Exposição durante a vida adulta - homeostase , sem 
efeitos 

❖ A exposição ao mesmo nível durante as diferentes 
fases da vida: efeitos diferentes 

❖ Momento da exposição irá determinar tanto a natureza 
quanto a gravidade dos efeitos 
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Muitos produtos químicos têm atividade hormonal

Efeitos observados na reprodução / desenvolvimento de animais selvagens

Efeitos demonstrados em estudos experimentais
em animais

Aumento nas tendências de cânceres relacionados a hormônios

Déficits neurocomportamentais em crianças

1 Distúrbios endócrinos 

POR QUE HÁ UMA PREOCUPAÇÃO 
CRESCENTE? 

-:-Muitos produtos químicos têm atividade hormonal 

-:-Efeitos observados na reprodução / desenvolvimento 
de animais selvagens 

-:-Efeitos demonstrados em estudos experimentais 
em animais 

•:-Aumento nas tendências de cânceres relacionados a 
hormônios 

.:.Déficits neurocomportamenta is em crianças 

-:-Aumento nas tendências em determinadas anomal ias 
em crianças : hipospádia , criptorquidia , puberdade 
precoce 
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• Efeitos endócrinos são funcionais - os efeitos não são um desfecho tóxico final, mas uma 
disfunção.
•Efeitos ocorrem em muitos locais.
•Efeitos ocorrem através de diversos mecanismos - respostas mediadas pelo receptor de 
incluir a ligação do hormônio ao seu receptor na superfície da célula, citoplasma ou no 
núcleo, seguida por uma série complexa de eventos que levam a alterações na expressão 
de genes de uma característica específica hormonal. Alterações na expressão de genes 
representam um passo inicial e fundamental na regulação das funções biológicas normais 
(por exemplo, proliferação e diferenciação de células).
•Sensibilidade do desenvolvimento leva a riscos específicos para:

- "Programação" do feto; e
- O desenvolvimento das crianças.

•Informações sobre a exposição são muito limitadas.

1 Distúrbios endócrinos 

NOVOS CONHECIMENTOS SÃO DIFÍCEIS DE 
PRODUZIR 

❖ Efeitos endócrinos são funcionais (e não um desfecho 

tóxico final) 

❖ Efeitos ocorrem em vários locais 

❖ Efeitos ocorrem através de vários mecanismos 

❖ Há sensibilidade do desenvolvimento - riscos específicos 

para: 

• "programação" do feto 

• desenvolvimento da criança 

❖ Informações sobre a exposição são muito limitadas 
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Este diagrama ilustra o PESO DA EVIDÊNCIA da avaliação global do “state-of-the science” de 
disruptores endócrinos, publicado pela OMS em 2002.
A prova em que se relaciona disruptores endócrinos com perturbações do desenvolvimento
neurológico é "moderada", e as evidências relacionando-os com o câncer de mama são "fracas".

PCB: bifenis policlorados
DDT: diclorodifenil tricloroetano
DDE: 1,1-dicloro-2,2-bis (clorofenil) etileno
Ref:
vWHO. Global assessment of the state-of-the-science of endocrine disruptors. WHO, 2002. Available 
at www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/index.html – accessed 15 June 
2011.
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<<LEIA O SLIDE>>

Ref: 
•Fangstrom B et al. A retrospective study of PBDEs and PCBs in human milk from the Faroe Islands 
Environ Health, 2005, 14,4:12

PCBs: polychlorinated biphenyls
POPs: Persistent organic pollutants
PBDEs: Polybrominated diphenyl ethers
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POLUENTES ORGÂNICOS PERSISTENTES (POPs) 
NO LEITE HUMANO NAS ILHAS FAROE 

,_ ❖ As concentrações de BPCs (bifenis policlorados) e EDPs 
(éteres difen il polibromados) no leite humano mostraram 
um claro aumento ao longo do tempo , e as respectivas 
concentrações de 1999 estão entre as mais elevadas já 
registradas até agora da Europa , com resu ltados de 
amostras individuais que variam de 4 ,7-13 nanogramas / g 
de gordura 

❖ Embora distan te de fontes de poluição , as Ilhas Faroe 
apresentam altas concentrações de POPs em leite 
humano, principa lmente BPC , mas também EDPs . 

Fangstrom et ai. Environ Health, 2005 
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- Investigação sobre contaminantes químicos relacionados com o ambiente em leite vem acontecendo há várias 
décadas em diversos países. Exposição varia conforme o uso de produtos químicos locais e diferentes dietas.
- Contaminação do leite materno é um importante indicador de problemas de saúde pública e ambiental. Muitos 
dos POPs (pesticidas organoclorados, BCP e dioxinas têm diminuído nos países que colocaram proibição de seu 
uso e produção. Entretanto, os níveis de EDPs estão subindo.
- Quando dieldrin e Aldrin se tornaram utilizados internacionalmente, os seus níveis no leite materno aumentaram 
dramaticamente. Como países proibiram seu uso, a prevalência de detecção se manteve alta, mas os níveis no 
leite materno caíram significativamente. Na Suécia, como visto na figura à esquerda do slide, houve uma clara 
diminuição dos níveis médios de Dieldrin no leite materno ao longo de várias décadas.
- O uso de DDT na Suécia foi restrito em 1970 e proibido em 1975. Podemos ver na figura à direita como os 
níveis de DDT no leite materno diminuíram em relação direta com o tempo decorrido desde a sua restrição. 
Outros países onde os estudos revelaram uma diminuição dos níveis ao longo dos anos incluem Canadá, China, 
Hong Kong, Região Administrativa Especial, a República Checa, Dinamarca, Índia, Israel, Japão, Noruega, Suíça, 
Turquia, Reino Unido e Iugoslávia.
- EDPs entraram em uso como retardadores de chama e são usados em tapetes, almofadas de móveis e 
materiais de construção. Eles podem afetar a função hormonal e podem ser tóxicos para o cérebro em 
desenvolvimento. PDBEs têm sido associados com linfoma não-Hodgkin em seres humanos, o câncer em 
roedores e rupturas de equilíbrio hormonal da tireoide. As mães expostas a EDPs passam o neurotóxico suspeito 
a seus filhos que ainda não nasceram. Na figura, na parte inferior do slide, podemos ver que concentrações de 
PBDE no leite materno na Suécia mostram um aumento logarítmico.
Claramente, restrições e proibições funcionam, mas o problema permanece a medida em que novas ameaças 
aparecem a todo momento.

PCB: bifenis policloradas.
DDT: diclorodifeniltricloroetano.
EDPs éteres difenil-polibromados.

Refs:
•Solomon GM. Chemical contaminants in breast milk: time trends and regional variability. Environmental Health 
Perspectives, 2002, 110: A339.
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•Washam C. Suspect inheritance: potential neurotoxicants passed to fetuses. Environmental Health Perspectives, 2003, 111:
A480.
Figures: Solomon, Chemical contaminants in breast milk: time trends and regional variability. Environmental Health 
Perspectives. 2002, 110 (6), A339. Reproduced with permission from EHP.
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<<LEIA O SLIDE>>

1 Distúrbios endócrinos 

EPIGENÉTICA E DOENÇA 

Depois de muitos anos de investigação, os 
,_ pesquisadores estão começando a 

compreender os mecanismos pelos quais os 
estrogênios e outros hormônios, 
especialmente durante o desenvolvimento, 
podem alterar o programa genético das 
células alvo sem alterar a sequência de DNA 
em s, 
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<<LEIA O SLIDE>>

Ref: 
•Crews D, McLachlan J. Epigenetics, evolution, endocrine disruption, health and disease. 
Endocrinology. 2006,147(6)S4S10.
Endocrine-disrupting chemicals (EDCs) in the environment have been linked to human health and 
disease. This is particularly evident in compounds that mimic the effects of estrogens. Exposure to 
EDCs early in life can increase risk levels of compromised physical and mental health. Epigenetic 
mechanisms have been implicated in this process. Transgenerational consequences of EDC 
exposure is also discussed in both a proximate (mechanism) and ultimate (evolution) context as well 
as recent work suggesting how such transmission might become incorporated into the genome and 
subject to selection. We suggest a perspective for exploring and ultimately coming to understand 
diseases that may have environmental or endocrine origins. 
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MECANISMOS EPIGENÉTICOS E A DISRUPÇÃO 
ENDÓCRINA 

♦:♦ O feto é particularmente vulnerável a mudanças nos 
ambientes internos e externos, que interagem para 
influenciar o desenvolvimento fetal e ambos têm 
consequências imediatas e ao longo da vida 

♦:♦ Tais mudanças induzidas pelo meio ambiente podem 
ocorrer em todos os níveis de organização biológica , 
desde o molecular até o comportamento do organismo e 
lugar na sociedade , e tendem a ter suas consequências 
amplificadas a medida em que ascendem através destes 
níveis 

♦:♦ Em última instância , estas influências podem ser 
epigenéticas em sua natureza, induzindo alterações 
mitóticas hereditárias na expressão do gene, sem alterar o 
DNA 
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<<LEIA O SLIDE>>

1 Distúrbios endócrinos 

LACUNAS CRÍTICAS DE DADOS PRIORITÁRIOS 
PARA FUTURAS INICIATIVAS DE PESQUISA 

❖ Investigação etiológica que se concentra em níveis 
ambientalmente relevantes de disruptores endócrinos e 
tamanho do corpo em relação à puberdade normal, 
assim como suas variantes 

❖ Avaliação da exposição aos produtos químicos de 
disrupção endócrina relevantes durante as janelas 
críticas do desenvolvimento humano 

❖ A pesquisa básica para identificar o(s) sinal(is) primário 
(s) para o início do liberador de gonadotropina / 
puberdade central hormônio-dependente e / puberdade 
periférica independente do hormônio liberador de 
gonadotrofinas 
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PAPEL CRÍTICO DOS PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE 

❖ Diagnosticar e tratar doenças endócrinas 

,_ ❖ Coletara anamnese ambiental com o paciente e 
seu/sua família 

❖ Relatos de caso que possam ser relacionadas à 
exposição ambiental, uma vez que podem ser 
casos sentinela 

❖ Promover a investigação em doenças endócrinas 
relacionadas às principais ameaças ambientais 

❖ Advogar para proteger as crianças e as mães de 
exposição dos contaminantes 
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AVISO LEGAL 
□ As designações empregadas e a apresentação do material nesta publicação não 

implicam a expressão de qualquer opinião por parte da Organização Mundial da Saúde 
sobre a situação legal de qualquer pais, território , cidade ou área ou de suas 
autoridades , nem sobre a delimitação de suas fronteiras ou limites . As linhas 
pontilhadas nos mapas representam fronteiras aproximadas sobre as quais pode ainda 
não existir acordo completo . 

□ A menção de empresas especificas ou de certos produtos não Implica que eles sejam 
endossados ou recomendados pela Organização Mundial da Saúde em detrimento de 
outros de natureza similar que não sejam mencionados . Salvo erro ou omissões , os 
nomes de produtos patenteados são distinguidos por iniciais maiúsculas. 

□ As opiniões e conclusões expressas não representam necessariamente a posição oficial 
da Organização Mundial da saúde . 

□ Esta publicação está sendo distribui da sem qualquer tipo de garantia expressa ou 
implicita. Em nenhum caso a Organização Mundial da Saúde será responsável por 
quaisquer danos , incluindo danos gerais , especiais, acidentais ou consequentes , 
decorrentes do uso desta publicação . 

□ O conteúdo deste módulo de formação é baseado em referências disponíveis na 
literatura publicada a partir da última atualização . Os usuários são incentivados a 
pesquisar bancos de dados médicos padrão para atualização na ciência para questões 
de especial interesse ou sensibilidade em suas regiões e áreas de interesse especificos. 

□ Se os usuários deste módulo de treinamento acharem necessário fazer qualquer 
modificação (simplificação , adição ou supressão) para a apresentação , o adaptador deve 
ser responsável por todas as modificações feitas. A Organização Mundial da Saúde se 
isenta de qualquer responsabilidade pelas adaptações feitas por outros. Todas as 
modificações devem ser claramente distinguidas do material or iginal da OMS. 
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