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RESUMO

Os fármacos têm assumido um papel importante para o desenvolvimento da sociedade, desde o combate às diversas doenças cotidianas até o 
prolongamento da vida, assim ajudando a sustentar o estilo de vida nas cidades. Mesmo com todos os benefícios que os medicamentos podem 
trazer, o seu descarte inadequado também pode ocasionar diversos malefícios para o meio ambiente, como por exemplo, se descartado pelas 
redes de esgotos, podem contaminar os lençóis freáticos, solo, lagos, rios e represas. Frequentemente estão sendo detectados fármacos como 
beta bloqueadores, analgésicos, anti-inflamatórios, hormônios, antilipidêmicos, anti-hipertensivos e seus correlatos como produtos de higiene 
pessoal, cosméticos em rios e lagos e água para consumo humano. A contaminação ambiental por resíduos farmacêuticos tem se tornado um 
problema ambiental cada vez mais grave e, com isso, leis cada vez mais rigorosas são elaboradas para amenizar esses problemas, uma vez que as 
redes de esgotos não conseguem neutralizar com eficácia esses compostos farmacológicos ativos. Nos últimos anos, devido à procura por 
tratamentos naturais ou individualizados, fugindo da indústria farmacêutica convencional, houve um grande crescimento no número de farmácias 
de manipulação. Infelizmente o arcabouço legal vigente não regulamenta o tratamento dos efluentes da lavagem de vidrarias e equipamentos 
nas farmácias de manipulação.   No presente trabalho foi realizado testes com efluentes de uma farmácia de manipulação da cidade de Nova 
Friburgo-RJ-Brasil, a fim de se avaliar a ecotoxicidade do mesmo, utilizando o bioindicador Artemia salina. A partir dos testes com A. salina é 
determinada a CL50, definida como a concentração letal necessária para a letalidade ou imobilidade de 50% dos organismos expostos a essa 
concentração do efluente. Foram anotados todos os fármacos manipulados nas bandejas, e em seguida eles foram classificados de acordo com 
sua classe terapêutica. Um total de 30 classes terapêuticas diferentes seria despejado diretamente para o sistema de esgoto, podendo assim 
contaminar os rios da região. As diluições de efluentes utilizadas foram de 100%, 10%, 8%, 6%, 4%, 2%, 1%, 0,1%, 0,01% e 0% do efluente. Foram 
feitas 4 replicatas de cada concentração onde foram colocados 5 náuplios em cada uma. Os náuplios foram expostos a esse efluente e a 
contagem dos indivíduos mortos ou imóveis foi realizada  após 48 horas a fim de se calcular a CL50 pelo método Probit no programa Statgraphics. 
Após a determinação do peso seco, a CL50 encontrada foi de 167,28 mg/L. Desta forma, o efluente testado possui uma baixa toxicidade frente a 
esse bioindicador. Conclui-se que não foi possível determinar um risco ambiental desses resíduos, mas foi observada uma diferença significativa 
entre os resultados obtidos no efluente bruto e na água. Devido à complexidade do efluente em consequência das várias classes de 
medicamentos que são manipulados em uma farmácia torna-se necessário estudo com outros bioindicadores.
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