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RESUMO: Os fármacos adquiriram um papel fundamental em nossa sociedade, 

sendo utilizados em grande escala pela população. O presente estudo feito com base 

em artigos científicos, apresenta as consequências do descarte incorreto de 

medicamentos à base de hormônios para o ambiente, as consequências que a 

contaminação causa aos animais aquáticos, e métodos de descontaminação e 

prevenção através do descarte consciente. 

INTRODUÇÃO 

Os fármacos têm um papel fundamental em nossa sociedade, como o combate às 

enfermidades, o prolongamento da vida humana e animal.  Com o passar do tempo, 

o uso de medicamentos vem crescendo e, consequentemente, gerando mais lixo 

farmacológico. Entre estes medicamentos estão os anticoncepcionais, que podem ser 

metabolizados e descartados ou eliminados, pela urina ou fezes, sem sofrer 

alterações. Ao serem descartados incorretamente, causam graves consequências 

principalmente para os animais aquáticos. 

OBJETIVO 

Este trabalho teve como objetivo apresentar as consequências do descarte incorreto 

de medicamentos, com ênfase em anticoncepcionais, em ambientes aquáticos. 

Propor ações que possam minimizar esse tipo de contaminação ao reduzir o descarte 

incorreto de resíduos farmacológicos. 

METODOLOGIA 

Este artigo foi feito com base em leituras e análises de artigos científicos através dos 

meios digitais para melhor aprofundamento no assunto. 

DESENVOLVIMENTO 

Os primeiros estudos realizados para detecção da presença de fármacos no ambiente 

foram feitos nos Estados Unidos e datam do final da década de 1970. Detectou-se a 

presença de ácido clorídrico, metabólito dos antilipêmicos clofibrato, bem como de 

etofibrato (M. SAS, TROVÓ AG, BAUTITZ IR, NOGUEIRA RFP, 2009). 

Constatou-se que a contaminação da água por medicamentos é dada de diversas 

formas, como por exemplo: resíduos na urina ou fezes, o descarte incorreto em lixos 



comuns, utilizações de medicamentos em ambiente rural.  As indústrias farmacêuticas 

também têm um papel importante neste processo de contaminação através do 

descarte de fármacos durante a produção. Em um estudo realizado na Alemanha 

foram descobertos 36 fármacos em concentrações superiores a um micrograma por 

litro em diversos rios da região do Reino Unido (JORGE JOÃO, 2011). 

No Brasil pode-se citar a pesquisa realizada em Porto Alegre – RS, no qual é realizado 

o monitoramento na rede de água potável da cidade, durante as verificações são 

avaliadas a presença de aproximadamente 210 compostos, entre eles: 

medicamentos, hormônios, pesticidas e alguns produtos provenientes da degradação 

e da transformação de fármacos, uma vez que há substâncias cuja degradação pode 

gerar elementos mais tóxicos que os originais. 

O 17α-etinilestradiol (EE2) aparece no Brasil como um dos principais contaminantes, 

sendo descartado em reservatórios e rios causando graves problemas ao sistema 

endócrino animal, comprometendo o desenvolvimento sexual das espécies de peixes 

e sapos. Os casos de alterações endócrinas estão aumentando e os resultados 

mostram a reversão sexual destes animais, diminuindo sua reprodução, aumentando 

assim, a taxa de mortalidade (R. LIMA, PAULO & BERGAMASCO, ROSANGELA, 

2017).  

RESULTADOS PRELIMINARES 

A biorremediação é um processo onde utiliza-se um organismo vivo para reduzir um 

contaminante de um ambiente poluído. Pode ser feito em águas ou até esgotos 

contaminados pelos estrógenos (etinilenoestradiol e estradiol), visando diminuir ou até 

eliminar as quantidades de hormônios, nesses casos os organismos utilizados são as 

bactérias Pseudomonas fluorescens e a Bacillus thuringiensis (UPADHYAY; 

SRIVASTAVA, 2010). Para tentar conter este problema de contaminação, utilizar a 

técnica de biorremediação seria uma boa opção, sendo necessário o aumento de 

investimento em pesquisas nessa área, já que o processo já é utilizado para a 

recuperação de solos para o plantio. 

Outra opção é a realização de campanhas educacionais tal como a “Campanha 

Descarte Consciente”, com participação de indústrias farmacêuticas, para 



conscientizar a população sobre as consequências do descarte incorreto. Informar à 

população sobre organizações que realizam projetos de recolhimento de lixo 

farmacológico, onde podem ser encontrados pontos de coletas próximos à sua 

residência, já que a maioria da população possui uma quantidade considerável de 

fármacos em seus domicílios e quando estes acabam ou vencem são descartados em 

lixo comum, levando a uma possível contaminação. 
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