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RESUMO 
 

Nas últimas décadas, as drogas anticâncer têm apresentado altas taxas de consumo, neste 

caso, devido ao aumento no índice de câncer na população. Um exemplo é a droga 

citotóxica, 5-fluorouracil (5-FU), considerada uma das substâncias mais utilizados no 

tratamento quimioterápico. Após consumidas pelo ser humano, esta é metabolizada e 

excretada via fezes e urina, e passam ao sistema de tratamento de efluentes. É sabido que 

os métodos de tratamento convencionais possuem limitação para remoção de fármacos 

resistentes, como o 5-FU. Sua constância no ambiente, ainda que em baixas 

concentrações, pode causar riscos ao ambiente e à saúde humana, uma vez que esta 

substância possui características específicas para causar danos ao DNA. Sendo assim, o 

objetivo deste trabalho foi investigar o cenário brasileiro e europeu, quanto ao 

desenvolvimento de tecnologias para remoção de 5-FU de corpos d’água. Para isso, foi 

realizada revisão sistemática da literatura em um período de 15 anos (2006 a 2021) através 

das bases de dados ScienceDirect e Pubmed. Em seguida foram aplicados os critérios de 

inclusão e exclusão dos artigos, para posterior extração dos dados e análise, 

caracterizando as técnicas usadas para a remoção do 5-FU de corpos d’água. Foram 

selecionados 38 artigos, dentre estes, a contribuição do Brasil, como país correspondente, 

foi de 2,63% comparado à 63% dos países pertencentes à União Europeia, revelando 

atraso no desenvolvimento de técnicas para remoção de potenciais micropoluentes como 

o 5-fluorouracil em comparação com a Europa.  As técnicas que empregaram processos 

químicos para remoção de 5-FU foram a maioria dentre os estudos (24), dentre estas, as 

que utilizaram métodos de oxidação avançada foram mais eficientes, na porcentagem de 

remoção do 5-FU e em tempo de tratamento, possuindo eficiência média de 98,1%.   

 

Palavras-Chave: Drogas antineoplásicas, sistema de tratamento, poluentes emergentes, 

saúde, meio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

In the past decades, anticancer drugs have presented high rates of consumption due to the 

increase in the rate of cancer worldwide. An example is a cytotoxic drug, 5-fluorouracil 

(5-FU), one of the most used compounds in chemotherapeutic treatment. After being 

consumed by humans, it is metabolized and excreted via feces and urine and passes into 

the effluent treatment system. It is known that conventional treatment methods are limited 

in removing resistant drugs, such as 5-FU. Its constancy in the environment, even at low 

concentrations, can cause risks to the environment and human health since this compound 

has specific characteristics to cause DNA damage. Therefore, this study aimed to 

investigate the Brazilian and European scenario, regarding the development of 

technologies to remove 5-FU from water bodies. For this, a systematic review of the 

literature over 15 years (2006 to 2021) using the ScienceDirect and PubMed databases. 

Following this, the inclusion and exclusion criteria were applied, for further data 

extraction and evaluation of the studies and their techniques used to remove 5-FU. Thirty-

eight papers were selected, and Brazil's contribution as a correspondence country was 

2,63% compared to 63% from countries of the European Union. This revealed a delay in 

the development of technologies to remove micropollutants, such as 5-fluorouracil, 

compared with Europe. The techniques which used chemicals processes to remove 5-FU 

were most of the studies (24). The studies that used advanced oxidation processes (AOPs) 

were the more efficient in the percentage of removal and in treatment time, having an 

average efficiency of 98,1%. 

 

Keywords: antineoplastic drugs, treatment plants, emerging pollutants, health, 

environment  
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1.INTRODUÇÃO 

O consumo elevado de fármacos pela população decorrentes de métodos 

preventivos ou paliativos traz como consequência o aumento gradual da concentração 

dessas substâncias no meio aquático (Taoufik et al., 2020).  Dentre os fármacos, as 

substâncias antineoplásicas são uma classe de medicamentos, comumente utilizados para 

tratar pacientes com câncer.  Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes 

da Silva (INCA), para o Brasil, a estimativa para cada ano do triênio 2020-2022 aponta 

que ocorrerão 625 mil casos novos de câncer (INCA, 2020). O notável aumento na 

incidência de câncer a cada ano levou a uma maior prescrição e uso de substâncias 

antineoplásicas para o tratamento da doença.  

 O 5-fluorouracil (5-fluoro-1H-pirimidina-2,4-diona) ou 5-FU (Figura 1) está entre 

os medicamentos anticâncer mais consumidos no mundo, devido a sua ampla utilização 

no tratamento de tumores sólidos avançados, no entanto, é detectado constantemente no 

ambiente, devido a suas altas taxas de consumo (Besse et al., 2012; Zhang et al., 2013; 

Gajski et al., 2018).  O 5-FU é um agente citotóxico, classificado como antimetabólito, 

sendo um análogo da pirimidina capaz de inibir a timidilato sintase bloqueando o 

metabolismo celular e a síntese de DNA (Ciaffaglione et al., 2021).  Esta propriedade 

revela uma baixa seletividade da substância para atingir somente os tipos celulares 

cancerosos, sendo assim, podem atingir e causar danos às células saudáveis dos 

organismos (Yadav et al.,2021).  Esta substância é metabolizada no fígado, possuindo 

eliminação rápida e meia-vida curta, cerca de 10 minutos.  Suas principais formas de 

biotransformação, são pelas vias anabólicas (<20%) e catabólicas (<80%). Para exercer 

efeitos considerados terapêuticos, pela via anabólica, forma 3 metabólitos ativos 

principais: difosfato de fluorodeoxiuridina (FdUMP), trifosfato de fluorodeoxiuridina 

(FdUTP) e trifosfato de fluororidina (FUTP). Além disso, <10% de 5-FU é eliminado 

pela urina sem ser biotransformado no organismo (Goirand et al., 2018). 
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Figura 1: Estrutura química da substância 5-fluorouracil. 

 

Fonte: Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA). 

O 5-FU pode ser inserido no ambiente de maneira não intencional, uma vez que 

quando consumido, metabolizado, e excretado pelo organismo, passa às estações de 

tratamento de efluentes, no entanto, a via direta de sua inserção nos corpos d’água pode 

dar-se pelo descarte inadequado de resíduos da indústria farmacêutica (Zhang et al., 

2021). As propriedades físico-química das substâncias como (estrutura química, pKa, 

Kow, biodegradabilidade e sorção) e as características das estações de tratamento de 

esgoto (ETE) (tempo de retenção hidráulica, temperatura e pH) alteram a eficiência de 

remoção destas substâncias orgânicos (Desbiolles et al., 2018). Sabe-se que as estações 

de tratamento de efluentes tradicionais, não são equipadas para lidar com fármacos 

complexos, como o 5-FU, sendo construídas objetivamente para remoção de substâncias 

compostas de carbono, nitrogênio e fósforo relativamente mais fáceis de biodegradar, 

bem como os microorganismos (Verlicchi et al., 2012).  

Diversos estudos relatam uma crescente prevalência ambiental de drogas 

antineoplásicas em várias fontes de água em todo o mundo, com concentrações detectadas 

variando de ngL-1 a μgL-1 (Zhang et al., 2021). Devido à presença destas substâncias em 

concentrações traço, bem como a ausência de legislação que inclua estas como parte das 

bases de investigação de controle, são consideradas poluentes emergentes, cuja presença 

em corpos d’água é uma crescente preocupação global (Khan et al., 2020). O 

monitoramento de substâncias no ambiente, depende das técnicas analíticas disponíveis e 

o tipo da substância. Para o 5-FU são recomendados a cromatografia líquida de alto 

rendimento (HPLC) com detecção de UV, cromatografia gasosa e espectrometria de 

massas (GC-MS). A amplitude de contaminação por 5-FU mensurada em corpos d’água, 

a partir dos limites de detecção (LOD) e de quantificação (LLQ), dependerá de cada 

técnica (Marie et al., 2017). A tabela 1 apresenta uma súmula desta amplitude em fluxos 
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d’água no Brasil e Europa. O desenvolvimento de métodos analíticos sensíveis e robustos 

é fundamental para a identificação e quantificação de 5-FU, como pode-se observar na 

compilação de estudos sua identificação é difícil, bem como de baixa quantificação, 

mesmo utilizando técnicas avançadas como HPLC e GC-MS (Gouveia et al., 2019). 

 

Tabela 1: Amplitude de contaminação por 5-fluorouracil no Brasil e Europa. 

Referência País Solução Concentração (ngL-¹) 

de Oliveira Klein et 

al.,2020 

Brasil Afluente ETE Hospitalar <2,645 (LOD) 

de Oliveira Klein et 

al., 2020 

Brasil Afluente de ETE <2,65 (LOD) 

Isidori et al.,2016 Espanha Afluente ETE Hospitalar 2.1 ± 0.3 

Isidori et al.,2016 Espanha Afluente de ETE 3.5 ± 0.5 

Kosjek et al., 2013 Eslovênia Afluente ETE Hospitalar  35 –92  

Kosjek et al., 2013 Eslovênia Afluente de ETE 4.7 –14 

Weissbrodt et al., 

2009 

Suíça Afluente ETE Hospitalar 124.10³ 

Martín et al.,2011 Espanha Água fluvial <144 

Kovalova et al., 

2009 

Suíça Afluente ETE Hospitalar 5–27 

Mullot et al., 2009 França  Afluente ETE Hospitalar     90 – 4.10³  

Mahnik et al., 2007 Áustria Afluente ETE Hospitalar 8,6.10³ –12,3.10³ 

Mahnik et al., 2004 Áustria Afluente ETE Hospitalar 2.10³ – 122.10³ 
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Esforços no continente Europeu vêm sendo criados a fim de definir uma 

abordagem estratégica para incluir o problema global dos produtos farmacêuticos no 

ambiente. Reforçando a importância do desenvolvimento de tecnologias mais avançadas 

no tratamento de águas residuárias, bem como o incentivo à investigação de processos de 

remediação, como a inclusão do projeto “Cytothreat” pela União Europeia, que possui 

ênfase na avaliação dos riscos ambientais e à saúde humana decorrentes de resíduos de 

drogas anticancerígenas lançadas no meio ambiente (Encarnação et al., 2020, Misik et al., 

2019).  Por outro lado, atualmente, no Brasil há falta de investimento financeiro e 

incentivo ao conhecimento técnico para operação e manutenção em larga escala de novas 

tecnologias de tratamento de efluentes (de Oliveira et al., 2020). Vale destacar, que 

segundo Desbiolles et al., (2018), esta exposição ambiental contínua a fármacos 

antineoplásicos pode colocar o ambiente aquático e os seres humanos em situação de 

risco.  

Tendo em vista o aumento no número de casos de câncer na população e 

consequente elevação no consumo de drogas antineoplásicas, como o 5-fluorouracil e a 

circulação no sistema de tratamento de efluentes. Faz-se necessário uma investigação, 

uma vez que os métodos tradicionais de tratamento de águas residuárias são pouco 

eficientes na sua remoção. Portanto, caracterizar novas técnicas para sua remoção dos 

corpos d’água é de extrema valia, visto que pouco se sabe sobre os efeitos relacionados 

ao seu consumo não intencional à saúde humana e do meio aquático. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 O presente estudo investigou o estado da arte das técnicas desenvolvidas para 

remoção de substâncias poluentes emergentes, como a droga antineoplásica 5-

fluorouracil, de corpos d’água utilizando o método de revisão sistemática. O objetivo 

desta revisão foi avaliar estudos primários, portanto, este estudo foi categorizado como 

uma revisão de literatura secundária.  

 

2.2 Objetivos Específicos  

 - Levantar as técnicas de remoção do 5-FU em corpos d'água, aplicadas no Brasil 

e na Europa.  

 

 - Avaliar o potencial de remoção das técnicas de tratamento para degradação de 

5-FU.  
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3.MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Revisão Sistemática 

 

 Por definição, de acordo com Cochrane et al., (2003), esta metodologia utiliza 

métodos sistemáticos e explícitos para identificar, selecionar e avaliar criticamente as 

pesquisas relevantes, bem como coletar e analisar os dados dos estudos que estão 

incluídos na proposta de revisão. A escolha desta metodologia foi baseada na rigorosidade 

e refinamento para atender aos objetivos gerais e específicos do projeto, pois segundo 

Siddaway e colaboradores (2019) as revisões sistemáticas tendem a ter maior qualidade, 

serem mais abrangentes e menos tendenciosas do que outros tipos de revisão de literatura. 

As etapas do método de revisão sistemática da literatura estão documentadas abaixo e 

resumidas na figura 1. 

 

I. Elaboração das perguntas da pesquisa. 

II. Condução da pesquisa em base de dados, que seguirá a partir da determinação de 

palavras-chaves (keywords) obtidas a partir das perguntas da pesquisa. 

III. Seleção de artigos da literatura, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão 

estabelecidos.  

IV. Avaliação da qualidade para garantir que somente trabalhos relevantes sejam 

incluídos no presente projeto de revisão sistemática. 

V. Coleta de dados. 

VI. Apresentação dos resultados, análise de dados e síntese. 
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Figura 2: Súmula da Revisão Sistemática. 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.1.2 Definição das perguntas da pesquisa (P) 

 

 Segundo Gupta e colaboradores (2018), o desenvolvimento das perguntas de 

pesquisa, em uma revisão sistemática, definem o problema que será investigado e qual 

intervenção será estudada, delimitando quais serão os resultados obtidos a partir de suas 

respostas. Desta forma, poderá ser desenvolvida uma hipótese de estudo testável. A seguir 

definimos as perguntas do presente projeto: 

 P1. Qual é a distribuição de estudos relacionados às técnicas de remoção de 

5-FU? A resposta desta questão resultou na especificação da relevância da pesquisa 

dentre diversos países, através das perguntas complementares: 

  - Qual é a tendência das publicações ao longo dos anos? 

 - Quais são os artigos mais citados? Para obter a resposta desta pergunta foi 

aplicado o cálculo médio de citação de acordo com o ano de publicação dos artigos, 

segundo Taoufik et al., 2020, a partir da seguinte equação: 

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑜

2021 − 𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎çã𝑜
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 - Quais são os principais periódicos das publicações? 

 - Quais são os países de origem dos artigos? 

P2. Quais são as técnicas utilizadas para remover a substância 5-FU de 

corpos d’água? A resposta desta questão resultou em uma categorização de tipos de 

técnicas empregadas com o decorrer dos anos. 

P3. Qual foi o veículo utilizado na condução dos estudos? Objetivou-se com a 

resposta desta pergunta reconhecer se os estudos foram conduzidos com veículos 

elaborados em laboratório, água de corpos d'água diversos, águas residuárias do sistema 

de tratamento de esgoto ou água potável do sistema de abastecimento de água.  

P4. Qual a efetividade de remoção do 5-FU utilizando as técnicas 

empregadas? A partir da resposta desta questão foi possível identificar métodos mais ou 

menos eficientes para aplicabilidade em larga escala e em diferentes cenários espaciais.  

 

3.1.3 Condução da Pesquisa 

Os indexadores utilizados para pesquisa foram o ScienceDirect e Pubmed uma 

vez que estes abrangem diversas áreas do conhecimento e podem atingir abordagens 

interdisciplinares nos artigos, bem como garante boa qualidade de publicações. Foi 

utilizado o operador Booleano “OR” para incorporar os sinônimos e “AND” para 

pesquisar todos os termos referidos. O sistema de busca definido para pesquisa foi: 

 

(“5-fluorouracil” AND (“removal” OR “degradation”))  

 

3.1.4 Critérios de inclusão e exclusão 

A fim de garantir que somente trabalhos que estivessem dentro do tema central do 

presente estudo fossem selecionados, adotamos alguns critérios de inclusão (I) e exclusão 

(E) seguindo as etapas a seguir: 

I. Inclusão 

i. Artigos publicados em periódicos em inglês. 

ii. Título dentro da temática de estudo 

iii. Resumo (Abstract) dentro da temática de estudo. 
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II. Exclusão 

i. Artigos publicados em língua portuguesa ou línguas estrangeiras que não 

inglês.  

ii. Título fora da temática de estudo. 

iii. Resumo (Abstract) fora da temática de estudo. 

iv. Capítulos de livro, teses de doutorado ou mestrado, revisão da literatura 

e resumos publicados em anais de congresso.  

 

  Ressalta-se que todas as publicações se concentraram na remoção de 5-FU e 

concentrações encontradas no ambiente no Brasil e Europa. Além disso, o período de 

publicação foi delimitado para o intervalo de 15 anos (2006-2021), a fim de caracterizar 

maior relevância dos artigos do ponto de vista de avanço tecnológico. Todas as 

publicações duplicadas na pesquisa foram removidas.  

 

3.1.5 Determinação da qualidade   

 Cada artigo foi avaliado individualmente para garantir a qualidade das 

publicações selecionadas, de acordo com as seguintes premissas, adaptadas de    Siddaway 

et al., (2019): 

 

I. Adequação do desenho experimental para atingir os objetivos propostos. 

II. Análises estatísticas adequadas de acordo com os dados reportados. 

III. Ausência de conflitos de interesse. 

 

 3.1.6 Coleta de Dados 

 As informações extraídas dos artigos selecionados após o refinamento respeitando 

os critérios já descritos (Quadro 1), foram: 

 

I. Referência completa (nome do periódico, ano de publicação e autores). 

II. País de origem do estudo. 

III. Súmula do estudo, incluindo o tema central, metodologia empregada, 

principal resultado e limitações. 

IV. Número de Citações. 
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Quadro 1: Ficha para coleta de dados dos artigos selecionados. 

FICHA - COLETA DE DADOS 

Referência Completa 

Nome do 

Periódico 

Ano de 

Publicação 

  

Autores  

País de Origem do 

estudo 
 

Técnica empregada  

Resultado principal 
 

Limitações do estudo 
 

Número de citações 
 

Fonte: Autoria Própria.  

 

3.1.7 Análise dos dados 

 Os dados foram tabulados e sumarizados de acordo com a resposta provida em 

cada uma das etapas de coleta de informações, para posterior discussão dos resultados. 

Sendo: 

 

I. Número de publicações por ano. 

II. Distribuição temática dos artigos. 

III. Total de citações dos estudos por ano. 

IV. Síntese dos métodos de remoção de 5-FU descritos de acordo com a 

referência bibliográfica. 

V. Distribuição das técnicas de remoção de 5-FU. 

VI. Potencialidades e limitações das técnicas encontradas. 
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4.RESULTADOS 

4.1 Seleção de artigos 

 

 Após a aplicação das palavras-chave para pesquisa no indexador de artigos 

científicos Science Direct foi obtido um total de 6.083 estudos. A fim de garantir que 

apenas artigos relevantes foram selecionados, aplicamos os critérios de inclusão e 

exclusão de acordo com as premissas listadas (3.1.4 Critérios de inclusão e exclusão). 

Sendo assim, artigos com títulos irrelevantes, majoritariamente da área da saúde foram 

excluídos, resultando em 29 artigos selecionados desta base indexadora. Em seguida, para 

o indexador PubMed foram obtidos 410 resultados de artigos científicos, de acordo com 

as palavras-chave inseridas. Para que os artigos selecionados fossem adequados ao 

presente trabalho, os mesmos critérios foram aplicados, excluindo também as duplicatas, 

resultando em 9 artigos selecionados, conforme a Figura 3. 

 

Figura 3: Número de artigos selecionados para estudo de acordo com os critérios de inclusão e exclusão 

aplicados.

 

Fonte: Autoria Própria. 
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4.2 Número de publicações por ano  

A figura 4 mostra a quantidade de estudos acumulados ao longo dos anos 

selecionados (2006-2021) relacionados às técnicas de remoção de 5-FU. De acordo com 

os dados, o número de artigos publicados sobre a temática cresceu desde 2006, passando 

por um período de recessão entre 2008 e 2011, a partir deste, o número de artigos cresceu 

até 2014. Apresentando um pico de publicações entre 2015 e 2017. Mantendo-se estável 

entre 2019 e 2020, no entanto, uma queda é observada nos últimos anos. 

 

Figura 4: Distribuição dos artigos selecionados por ano de publicação (2006 - 2021). 

 

 
Fonte: Autoria Própria.  

 

4.3 Análise das citações dos estudos 

O número total de citações dos artigos publicados selecionados de acordo com o 

ano de publicação é ilustrado na Figura 5. O número médio de cada artigo publicado é 

apresentado na Figura 6. De acordo com os gráficos, pode-se observar que há maior 

distribuição de citações entre os anos 2012-2020. Os três artigos com maior índice de 

citações de acordo com o ano de publicação foram o de Yu et al., 2006, Lenz et al., 2007 

e Mahnik et al., 2007. Quanto à média de artigos mais citados de acordo com os anos, 

foram Yu et al., 2006, Ganzenko et al., 2020 e Siedlecka et al., 2018. 
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Figura 5: Total de citações de artigos publicados por ano de publicação. 

 

Fonte: Autoria Própria.  

 

Figura 6: Média de citações dos artigos selecionados por ano de publicação. 

 
Fonte: Autoria Própria.  
 

4.4 Distribuição temática dos artigos 

 

 De acordo com a figura 7, os três principais periódicos, cujos artigos selecionados 

fazem parte são Water Research (6), Environmental Science & Pollution Research (5) e 

Chemosphere (5).  No entanto, ainda há diversos outros periódicos, que incluem as 

subáreas de engenharia, química e meio ambiente.  
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Figura 7: Distribuição dos artigos selecionados por periódicos de publicações. 

 

Fonte: Autoria Própria.  

4.5 Distribuição espacial das técnicas de remoção de 5-FU  

Segundo a Figura 8, dentro dos 38 artigos selecionados, os países líderes em 

pesquisa na remoção da substância 5-FU em corpos d’água são a Polônia (21,05%), 

Taiwan (13,16%), seguido da França e Estados Unidos empatados (10,53%). No entanto, 

dentro da União Europeia (Figura 9), a Polônia segue líder em pesquisa (33,33%), seguida 

da França (16.67%), e dos países Grécia e Alemanha na mesma posição (12,5%). A 

contribuição do Brasil, como país correspondente, no cenário deste trabalho foi de 2,63%. 

Contudo, vale ressaltar que em dois estudos (Lutterbeck et al., 2016 e Lutterbeck et al., 

2015) houve uma colaboração entre instituições do Brasil e Alemanha, conforme 

demonstra a tabela 2. 
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Figura 8: Distribuição dos artigos selecionados por países de correspondência. 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Figura 9: Distribuição dos artigos selecionados da União Europeia. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Referência País Referência País Referência País 

Lin et al., 2021 Taiwan Siedlecka et al., 2018 Polônia  Lutterbeck et al., 2015 Alemanha/Brasil 

Toński et al., 2021 Polônia Toński et al., 2018 Polônia Lin et al., 2014 Taiwan 

Dinesh et al., 2020 Índia Ganzenko et al., 2017 França Lin et al., 2014 Taiwan 

Evgenidou et al., 2020 Grécia Gómez-Canela et al., 2017 Espanha Lin et al., 2014 Taiwan 

Ganzenko et al., 2020 França Hamon et al., 2017 França Onesios-Barry et al., 2014 Estados Unidos 

Wilczewska et al., 2020 Polônia Kim et al., 2017 Estados Unidos Kosjek et al., 2013 Eslovênia 

Emídio et al., 2019 Brasil Koltsakidou et al., 2016 Grécia Kovalova et al., 2013 Suíça 

Maziersk et al., 2019 Polônia Zhang et al., 2017 Singapura Lin et al., 2013 Taiwan 

Sajab et al., 2019 Malásia Borzyszkowska et al., 2016 Polônia Onesios et al., 2012 Estados Unidos 

Wilczewska et al., 2019 Polônia Governo et al., 2016 Portugal Lenz et al., 2007 Áustria 

Dinesh et al.,2018 Índia Koltsakidou et al., 2016 Grécia Mahnik et al., 2007 Áustria 

Hamon et al., 2018 França Lutterbeck et al., 2016 Alemanha/Brasil Yu et al., 2006 Alemanha 

Ochoa-Chavez et al., 2018 Polônia Li et al., 2015 Estados Unidos   

Tabela 2: Distribuição de estudos para remoção de 5-fluorouracil por países. 
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Referência Técnica Resultado Principal Referência Técnica Resultado Principal 

P
ro

ce
ss

o
s 

Q
u

ím
ic

o
s 

Lin et al., 2021 Foto-Fenton Solar 

via Fe(III) + EDDS 

Completamente degradado em 1,5 min 

por 0,07 e 0,1 mM Fe(III)-EDDS. 

Borzyszkowska et al., 2016 Fotocatalítica 

Bi-B-TiO2 

Removido completamente após 180 

minutos. 

Ganzenko et al., 

2020 

Eletro-Fenton Completamente degradado por uma 

corrente constante a 400 mA. 

Maziersk et al., 2019 Oxidação foto-

eletrocatalítica 

Ti/TiO2 

Após 4horas do processo foi quase 

completamente degradado (0,385mM) à 

1V, 4.5 mW cm−2 

Emídio et al., 2019 Foto-Fenton via 

Fe2.75Cu0.25O4 

99% degradado em 150min por  

0,125 g L−1 e 0,5 g L−1. 

Ochoa-Chavez et al., 2018 Oxidação 

eletroquímica  

Degradação completa quando a 

concentração (5 mgL-1) utilizando 

células galvânicas divididas. 

Governo et al., 

2016 

Fenton Degradação completa dentro de 30 

min ou menos. 

Siedlecka et al., 2018 Oxidação 

eletroquímica 

BBD 

A taxa de decomposição mais rápida foi 

observada em pH de 6,0, quanto maior a 

concentração mais tempo de 

degradação. 

Koltsakidou et al., 

2016 

Foto-Fenton e tipo 

Fenton 

Facilmente degradado dentro de 20-60 

min de tratamento em ambos os 

processos. 

Gómez-Canela et al., 2017 Fotodegradação Sete foto-produtos foram detectados 

relevando alta complexidade na 

degradação por este método. 

Dinesh et al., 2020 Oxidação catalítica 

híbrida 

As eficiências de degradação foram 

84% e 91,31% sob (UVC + Cu0) e 

(US + Cu0) respectivamente. 

Zhang et al., 2017 Fotodegradação Não pode ser removido eficientemente 

por fotólise UV direta, enquanto o efeito 

de degradação aumenta 

significativamente com a adição de 

H2O2. 

Evgenidou et al., 

2020 

 

 

 

 

Oxidação 

fotocatalítica (PET-

TiO2) 

A eficiência de degradação foi de 90% 

em 6horas. 

Lutterbeck et al., 2016 Fotodegradação  Parcialmente degradado com a lâmpada 

Xe, e nenhuma mineralização ocorreu 

após 256 min. com irradiação UV 

eliminou completamente a substância 

original após 32 min. 

Tabela 3: Estudos selecionados quanto a remoção do 5-fluorouracil por técnicas utilizando processos químicos.  
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 Referência Técnica Resultado Principal Referência Técnica Resultado Principal 

P
ro

ce
ss

o
s 

Q
u

ím
ic

o
s 

Wilczewska et al., 

2020 

Oxidação 

fotocatalítica 

(BiOClnBrm) 

Completamente degradado com 200 

mg L−1 na proporção de 1,3Cl/0,7Br. 

 Lutterbeck et al., 2015 Fotodegradação 

UV/H2O2, 

UV/Fe2 +/H2O2 

e UV/TiO2 

A eliminação primária completa foi 

alcançada em todos os tratamentos, no 

entanto, não foi totalmente mineralizado 

em nenhum tratamento. 

Wilczewska et al., 

2019 

Oxidação 

fotocatalítica 

(BiOClBr + 

Líquidos Iônicos) 

Após 90 min de irradiação foi 

totalmente degradado via BiOCl e 

BiOClBr IL. 

Lin et al., 2014a Fotodegradação UV-Vis, fotólise direta, com meia-vida 

de 63 h em comprimentos de onda > 286 

nm 

Dinesh et al.,2018 Oxidação 

fotocatalítica (C3N4) 

+ Ultrassonicação 

Degradação de 90% foi alcançado sob 

sonocatálise, fotólise e fotocatálise 

empregadas juntas. 

Lin et al., 2013 Fotodegradação 

Fotólise direta e 

indireta 

Na presença de nitrato e quantidades 

significativas de bicarbonato foi 

rapidamente removido 

(5,8h) através de fotólise indireta. 

Koltsakidou et al., 

2016 

Oxidação 

fotocatalítica TiO2 

TiO2 P25 seguido de TNS0,5 e TNS1 

apresentaram o melhor desempenho 

para a remoção sob irradiação solar 

simulada. Sob irradiação visível, 

TNS1 foi o mais fotoativo. 

Li et al., 2015 Cloração e 

Bromação 

Em 30 minutos com cloro a maior parte 

foi totalmente degradada quando 0,08 

mg/L de brometo esteve presente na 

água tratada. 

Lin et al., 2014b Oxidaçao 

fotocatalítica 

UV/TiO2 

Completamente degradado dentro de 2 

h e 4 h para os níveis de μg L−1 e mg 

L−1 via Degussa P25. 

Lin et al., 2014c Ozonização Rapidamente removido por ozonização 

em diferentes pH . 

      

Tabela 3: Continuação  
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 Referência Técnica Resultado Principal 

P
ro

ce
ss

o
s 

B
io

ló
g
ic

o
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Referência Técnica Resultado Principal 

P
ro

ce
ss

o
s 

F
ís

ic
o
s 

 

Toński et al., 2021 Adsorção com MWCNT Degradado mesmo após tratamento 

térmico para regeneração do ciclo. 

Hamon et al., 

2018 

Lodo ativado 

aclimatado/não 

aclimatado 

Removido acima de 90% em ambas 

as abordagens. 

Toński et al., 2018 Nano-filtração  Baixo potencial de sorção em 

comparação com outras drogas 

anticâncer. 

Hamon et al., 

2017 

Biorreator de Membrana 

(BRM), lodo ativado) 

Mais de 90% de remoção. 

Kovalova et al., 2013 Adsorção carbono 

ativado em pó 

Capaz de remover não mais de 50% dos 

adsorventes polares. 

Kim et al., 2017 Reatores de biofilme em 

batelada (lodo ativado) 

99% foi rapidamente 

biotransformado (dentro de 2 dias), 

independentemente da fonte de 

inóculo 

P
ro

ce
ss

o
s 

C
o
m

b
in

a
d

o
s Sajab et al., 2019 Oxidação tipo Fenton + 

CNF (nanofribilas de 

celulose) 

A combinação de CNF e Fe(0)  facilitou 

a remoção de altas concentrações. 

Onesios-Barry et 

al., 2014 

Biodegradação Remoção mais eficiente na dose de 10 

μg litro-1 de biofilme. 

Ganzenko et al., 2017 Eletro-Fenton + Reator 

Batelada (lodo ativado) 

Após 24 h, foi degradado em 88% com 

RB e a 200 mA, uma taxa de degradação 

superior a 90% foi alcançado após 2 h 

com EF. 

Onesios et al., 

2012 

Biodegradação 98% de degradação. 

Kosjek et al., 2013 Fotodegradação + 

Biodegradação 

99,6% foi removido dentro de 10 min do 

tratamento com UV/H2O2. Já em 

concentrações mais altas é persistente à 

biodegradação 

Lenz et al., 2007 BRM, lodo ativado Foi reduzido à fase líquida < limite de 

detecção (LOD). 

   Mahnik et al., 

2007 

BRM, lodo ativado Foi reduzido à fase líquida < limite de 

detecção (LOD). 

    Yu et al., 2006 Biodegradação aeróbica 

em batelada, lodo 

ativado 

Remoção de 50% após 50 dias de 

incubação. 

Tabela 4: Estudos selecionados quanto a remoção do 5-fluorouracil por técnicas utilizando processos físicos, biológicos e combinados.  
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4.6 Técnicas empregadas remoção de 5-FU 

 A distribuição das técnicas empregadas dentre os artigos selecionados, de acordo 

com o tipo de processo utilizado é demonstrado na figura 10. Técnicas que empregaram 

processos químicos para remoção de 5-FU foram a maioria dentre os estudos (24), 

seguido dos biológicos (8), físicos (3) e combinados (3). Os processos químicos como a 

oxidação fotocatalítica, fotodegradação e Fenton são as técnicas mais empregadas dentre 

os artigos selecionados de 2013 a 2021, conforme a tabela 3. As técnicas para remoção 

de 5-FU que utilizaram processos biológicos mantiveram-se uniforme entre biorreatores 

de membrana (BRM) e biodegradação com a utilização de biofilme. Quanto aos processos 

físicos a adsorção e nano-filtração foram as únicas técnicas empregadas para remoção de 

5-FU, conforme a tabela 4. 

  

Figura 10: Distribuição dos tipos de processos químico, físico, biológico ou combinados 

empregados nas técnicas para remoção de 5-FU dentre os artigos selecionados. 
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Fonte: Autoria Própria  

 

 4.6.1 Potencialidades e limitações dos estudos  

 Conforme a tabela 3, dentre os processos químicos, a técnica que apresentou 

maior rendimento entre as encontradas foi a de oxidação avançada do tipo Fenton, 

apresentando resultados de elevada degradação de 5-FU (>99%) em pouco tempo de 

processo. Seguida das técnicas de oxidação fotocatalítica e eletrocatalítica. As técnicas 

de fotodegradação (Gómez-Canela et al., 2017, Zhang et al., 2017, Lutterbeck et al., 2015, 
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Lin et al., 2014a), apresentaram limitações quanto a degradação da substância, bem como 

aos resíduos de seu processo e o tempo. A técnica de Ozonização empregada por Lin et 

al., 2014c, apresenta alto rendimento de remoção (100%, em 2 minutos de reação), 

condicionada à diferentes valores de pH (5,6; 9 e 11), no entanto, a remoção de carbono 

orgânico total (TOC) foi incompleta (50%), o que resultou em toxicidade residual da 

solução ozonizada.  

 As técnicas que empregaram processos físicos, apenas a de adsorção com nano-

tubos de carbono de múltiplas camadas (MWCNT) foi capaz de degradar completamente 

o 5-FU (Toński et al., 2021). Já quanto aos processos biológicos, 7 estudos apresentaram 

alto rendimento, removendo mais de 90% do quimioterápico durante o processo, no 

entanto, o tempo de remoção foi maior que os demais processos. Desta mesma forma, 

apenas 1 trabalho não foi capaz de remover o 5-FU em quase sua totalidade, apresentando 

apenas 50% de remoção durante 50 dias de tratamento (Yu et al., 2006) 

 A combinação de processos químicos e biológicos apresentou alto rendimento 

(>88%) quanto a remoção de 5-FU (Sajab et al., 2019, Ganzenko et al., 2017), com 

ressalva às altas concentrações da substância (Kosjek et al., 2013).   

4.7 Veículos utilizados na condução dos estudos 

 A figura 11 apresenta o número de artigos por tipo de veículo utilizado para 

aplicação das técnicas de remoção de 5-FU. Pode-se observar pelo gráfico que a maioria 

das pesquisas se baseia em soluções aquosas preparadas em laboratório (25), a metade 

dos estudos foram feitos sobre águas residuais (12) e apenas 1 foi feito utilizando ambos 

(Kovalova et al., 2013). 
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Figura 11: Distribuição dos veículos utilizados dentre os artigos selecionados. 
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Fonte: Autoria Própria 
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5. DISCUSSÃO 

 A presente revisão sistemática investigou métodos de remoção do quimioterápico 

5-fluorouracil de fluxos d’água visto que este vem sendo encontrado no ambiente em 

concentrações que variam de ngL-1 a ugL-1 e podem colocar em risco o ambiente aquático 

e a saúde humana.   

 A capacidade de adsorção ao longo do tratamento de água residuárias depende em 

grande parte das interações físico-químicas entre as moléculas alvo e o meio adsorvente, 

associadas às condições ambientais. Segundo Zhang et al., 2013 a adsorção utilizando 

carvão ativado em pó, pode não ser adequada para uma remoção satisfatória de águas 

residuárias, uma vez que se adequa melhor a substâncias mais hidrofóbicas (log Kow>2), 

como podemos observar no estudo de Kovalova et al., 2013, pela ineficácia na total 

degradação de 5-FU.  Já as técnicas de filtração por membrana, como nanofiltração, não 

são apropriadas para o quimioterápico em questão, pois apenas retêm fisicamente os 

fármacos, e no caso dos medicamentos anticâncer há necessidade de sua destruição 

química ou biológica (Jureczko & Kalka. 2020). Sendo assim, podemos observar este 

fato, visto que poucos estudos exploram os processos físicos para remoção do 5-FU, 

sendo majoritariamente processos químicos. 

 Os processos de oxidação avançada, incluindo as tecnologias químicas, 

eletroquímicas, fotoquímicas e fotoeletroquímicas estão sendo aprimorados para a 

remoção de poluentes orgânicos, como o 5-FU, uma vez que substâncias orgânicas podem 

ser destruídas até a mineralização mediante ao ataque do radical hidroxila (OH-) (Brillas. 

2020). As vantagens de aplicação destes processos estão diretamente ligadas ao tipo de 

tecnologia, no entanto todas envolvem a capacidade de degradar uma diversa gama de 

substâncias complexas, possuindo versatilidade na sua aplicação.  A técnica de Fenton, 

considerada um dos processos de oxidação avançada, possui uma limitação, apontada 

como empecilho direto no controle de qualidade do tratamento que é a formação 

complexos de Fe(III), que se tornam difíceis de serem degradados. No entanto, a 

aprimoração desta técnica com a implementação do eletro-Fenton, garante a oxidação 

completa do soluto a partir da finalização pela célula eletrolítica, sendo assim, se torna 

metal-free, garantindo compatibilidade ambiental (Dinesh et al., 2018). Essas técnicas 

têm se apresentado como uma alternativa mais simples do ponto de vista custo-benefício 

a longo prazo, devido a facilidade de automação e a rápida degradação oferecida, como 
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consequente menos uso em energia elétrica (Ganzenko et al., 2017, Siedlecka et al., 

2018).  

Todavia, a completa remoção de compostos orgânicos totais (TOC) (parcelas 

biodegradáveis e não biodegradáveis de matéria orgânica presentes na amostra), ainda é 

uma limitação na remoção de 5-FU, por métodos de oxidação avançada e ozonização, 

bem como a formação de produtos de transformação complexos durante a reação da 

técnica, que podem ser tóxicos (Evgenidou et al., 2020, Koltsakidou et al., 2017, Gómez-

Canela et al., 2017). Vale destacar que o processo de ozonização, pode ter sido favorecido 

pela característica estrutural do 5-FU, uma vez que este contém duplas ligações ricas em 

elétrons, sendo assim, reagem mais prontamente com o ozônio (Lin et al., 2014 c), no 

entanto, ainda resultou em toxicidade residual da solução ozonizada. 

As técnicas empregadas utilizando processos biológicos, como o biorreator de 

membrana (BRM) e biodegradação, são as precursoras do tratamento para remoção do 5-

FU. Estas por sua vez, possuem vantagens como alta capacidade de biodegradação e 

eficiência, entre outros. No entanto, frente as limitações estas técnicas diferentes das 

técnicas de oxidação avançada, possuem limitações quanto ao tempo de reação para 

degradação, podendo demorar em média mais de 50 dias para completa mineralização da 

substância, além da possibilidade de reagir com surfactantes usados em grande 

quantidade nos serviços hospitalares (Hamon et al., 2017, Onesios-Barry et al., 2014, 

Onesios et al., 2012, Yu et al., 2006). Sendo assim, a depender da capacidade da ETE 

para tratar esgotos de acordo com a quantidade de habitantes em uma cidade, os métodos 

biológicos isolados aplicados em larga escala, consumiriam elevada quantidade de 

energia para suprir a remoção desta substância. 

Diversas organizações sejam elas governamentais ou não, continuam criando 

diretrizes e instruções legais para proteger a qualidade de corpos d’agua de 

quimioterápicos (Martins et al., 2021). No entanto, na União Europeia não existem 

normas legais para a presença de fármacos em corpos d’água (Governo et al.,2017). No 

Brasil, também não há caracterização do padrão de lançamento de efluentes que inclua as 

substâncias quimioterápicas, ou qualquer classe de fármacos, de acordo com as 

normativas do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) 357, de 17 de março 

de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

Ainda que, de acordo com o artigo 11º da resolução 385 de 29 de abril de 2005 do 
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CONAMA, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços 

de saúde destaca: 

 

“Os efluentes líquidos provenientes dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, para 

serem lançados na rede pública de esgoto ou em corpo receptor, devem atender às diretrizes 

estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento 

competentes.” 

Embora as diretrizes legais não estejam estabelecidas na Europa, podemos 

observar com qualidade, a partir dos estudos selecionados, os esforços no 

desenvolvimento de tecnologias pelos países pertencentes a União Europeia em 

comparação ao Brasil, bem como quanto a implementação de medidas mitigatórias, frente 

a exposição ambiental ao 5-FU. A Agência Europeia de Medicamentos (EMEA) possui 

diretrizes que propõem um conjunto básico de testes ecotoxicológicos, para representar 

os três níveis tróficos dos ecossistemas (i.e produtores, consumidores e decompositores) 

frente a exposição ao 5-fluorouracil (Jureczko & Kalka. 2020). Mesmo que esta medida 

não seja o suficiente para desenvolver um perfil completo dos riscos ambientais 

associados à presença de produtos farmacêuticos em ecossistemas aquáticos, enquanto 

não há aplicação das técnicas avançadas de remoção destas substâncias, esta medida 

garante a mínima investigação necessária frente a limitação de estudos no Brasil a respeito 

das técnicas de remoção desta substância e sua aplicação em larga escala. 
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CONCLUSÃO 

 

 Em suma, o Brasil encontra-se em atraso no desenvolvimento de técnicas para 

remoção de potenciais micropoluentes como o 5-fluorouracil em comparação com a 

Europa, o que indica baixo investimento em ciência e tecnologia no país. No entanto, 

pesquisas recentes com metodologias de oxidação avançada, que revelam alto rendimento 

na remoção do quimioterápico em questão, incluem um grupo de pesquisa brasileiro, 

aparentando ser uma área promissora de investimento. Sendo assim, vale ressaltar, que 

ainda que existam limitações na aplicação das técnicas, (ie. custo de implementação e 

manutenção) o desenvolvimento primário para aplicação e futura otimização em larga 

escala é essencial.  
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