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Resumo: No presente trabalho conduziu-se um inquérito eletrônico perante os maiores hospitais brasileiros
(aqueles com mais de 200 leitos, conforme o sistema Datasus) sobre a existência ou não de tratamento de
esgoto nessas instituições. Dos 127 hospitais pesquisados, apenas 6,3% responderam objetivamente e apenas
três afirmaram ter estações de tratamento de esgoto em funcionamento. Os riscos potenciais à saúde pública
concernentes à eliminação no ambiente de esgoto hospitalar sem tratamento são discutidos ao longo do texto.
Palavras-chave: esgoto hospitalar; enquete.
Abstract: In the present work an electronic survey among the largest Brazilian hospitals (over 200 beds, as
informed by the Datasus system) was conducted about the presence or absence of sewage treatment in these
institutions. From the 127 hospitals surveyed, only 6.3% answered the question objectively and only 3 institutions
reported having sewage treatment plants in operation. The potential risks to public health regarding the disposal
of sewage into the environment without hospital treatment are discussed throughout the text.
Keywords: hospital sewage; survey.

INTRODUÇÃO
Efluentes hospitalares caracterizam-se como
possíveis veículos de disseminação de inúmeros
microrganismos patogênicos, além de apresentarem
grandes concentrações de antibióticos e
medicamentos excretadas pelas vias urinária e fecal
de pacientes. Sendo assim, quando não tratados
são importantes contaminantes de mananciais de
água potável, tanto superficial quanto subterrânea,
e linhagens multirresistentes de antibióticos podem
representar riscos à saúde pública se atingirem o
sistema de abastecimento.
Os grandes centros urbanos concentram o maior
número de estabelecimentos de saúde e elevado
contingente populacional e geram aumento da
quantidade de efluentes poluídos e contaminados
não devidamente tratados, lançados in natura no
ambiente, provocando diversas doenças, como

febre tifoide, hepatite, cólera e muitas verminoses
(Augustinho e Ferreira, 2004).
Conforme Motta e Silva (2002), a diarreia
aguda prevalece como uma das mais importantes
causas de morte na infância, principalmente
em lactentes e crianças em idade pré-escolar
de muitos países em desenvolvimento. Além
disso, em grande parte dos casos a diarreia tem
como agentes etiológicos os vírus, as bactérias e
alguns parasitas intestinais como os protozoários,
geralmente transmitidos pelo contato direto fecaloral ou por contaminação de alimentos e água em
ambientes sem condições sanitárias adequadas.
Os antibióticos utilizados mundialmente para
tratamento de infecções em seres humanos, na
medicina veterinária e no manejo de pragas de
sementes na agricultura acabam por contaminar
os ambientes. Na natureza as bactérias podem
rapidamente adaptar-se, usualmente pela
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transferência horizontal de genes, sendo notável
hoje a resistência delas a diversos antibióticos
(Xu et al., 2007). A comunidade microbiana do
grupo fecal apresenta os níveis mais altos de
resistência (Hassani et al., 1999). Especialmente
em hospitais, é de se esperar que haja ali formação
de um considerável banco genético associado à
resistência bacteriana, levando em consideração
que exista uma aglomeração de populações de
bactérias patogênicas e não-patogênicas sob
constante pressão de seleção evolutiva exercida
pelo tratamento de pacientes com antibióticos.
Desse modo, seria imperioso que resíduos sólidos
e esgotos de origem hospitalar fossem sempre
tratados com especial atenção, com vistas à
não disseminação de agentes infecciosos no
ambiente.
Somente um efetivo monitoramento pode
gerar informações úteis sobre a qualidade da água,
tornando-se o foco principal do planejamento
estratégico e de gerenciamento dos recursos
hídricos e mitigação de riscos à saúde pública
(Cunha et al., 2001).
Considerando-se a problemática dos resíduos
líquidos gerados pelos serviços de saúde,
principalmente os hospitais, foi realizado um
levantamento perante hospitais das capitais
brasileiras com o propósito de identificar quantos
deles possuem instalações para tratamento
de esgotos, visto que esgotos hospitalares
são importantes veículos de disseminação de
microrganismos que provocam diversas patologias
em humanos e animais.

TRABALHOS ANTERIORES
No Brasil há uma série de legislações e
normatizações sobre a questão dos resíduos sólidos,
tanto urbanos quanto hospitalares. Todavia
carecemos ainda de uma melhor destinação para
o esgoto oriundo de hospitais. Desde a primeira
norma sobre classificação de resíduos sólidos (NBR
10.004/1987), a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) já produziu muitas iniciativas
de normatizações específicas dos serviços de
saúde, tais como: NBR 12.807/1993, que trata
sobre a terminologia dos resíduos do sistema de
saúde; NBR 12.808/1993, sobre classificação de
resíduos dos serviços de saúde; NBR 12.809/1993,
com normatizações sobre formas de manuseio de
resíduos dos serviços de saúde; NBR 12.810/1993,

quanto à coleta dos resíduos dos serviços de saúde
em geral; NBR 13.853/1997, sobre coletores para
resíduos de serviços de saúde perfurantes ou
cortantes – requisitos e métodos de ensaio; NBR
14.652/2001, a respeito de coletor-transportador
rodoviário de resíduos de serviços de saúde; NBR
10.004/2004, que trata dos resíduos sólidos e sua
classificação.
A Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/98)
estabelece claramente a responsabilidade sobre
os resíduos gerados, que está plenamente
cumprida quando os materiais são reciclados
ou reaproveitados e permanece mesmo após o
tratamento e a disposição adequada de qualquer
tipo de resíduo gerado. Mas tal como os demais
arcabouços jurídicos tangencia a questão dos
efluentes líquidos hospitalares.
Tema transversal e multidisciplinar para várias
áreas, desde a medicina até a administração
hospitalar, a questão do gerenciamento e da
destinação final adequada dos resíduos sólidos dos
serviços de saúde tem sua mais recente normatização
fixada pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa, 2004). Esse procedimento foi
realizado por meio de resolução conjunta com o
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama),
com o título Regulamento Técnico para o
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde,
sob o número 306 do órgão. Embora no Brasil o
assunto dos resíduos sólidos tenha entrado no
cenário legal e normativo por meio da Resolução
nº 05/93 do Conama – que estabelece critérios
para o gerenciamento de resíduos sólidos oriundos
de serviços de saúde, portos, aeroportos, terminais
rodoviários e ferroviários –, ainda não há um
claro esforço no intuito de gerar normativas para
a questão do esgoto hospitalar. Faltam políticas,
definições, fiscalizações e principalmente ações que
sinalizem a preocupação governamental que o tema
exige, por sua complexidade, dimensão e impacto
direto na vida das populações.
As resoluções do Conama anteriores à data
da publicação da Resolução nº 358, de 29 de
abril de 2005, foram revogadas. Essa nova guarda
extrema coerência e sintonia com a Resolução nº
306/2004 da Anvisa, que apresenta no capítulo
III – Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de
Saúde – o seguinte parágrafo:
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O gerenciamento dos RSS constitui-se em um
conjunto de procedimentos de gestão, planejados
e implementados a partir de bases científicas e
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técnicas, normativas e legais, com o objetivo de
minimizar a produção de resíduos e proporcionar
aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, de
forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores,
a preservação da saúde pública, dos recursos naturais
e do meio ambiente (Anvisa, 2004).

Com base nessas orientações todo gerador deve
elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos
de Serviços de Saúde (PGRSS), conforme as
características dos resíduos gerados e a classificação
especificada na resolução. O plano engloba o manejo
nas etapas de segregação, acondicionamento,
identificação, transporte interno, armazenamento
temporário, tratamento, armazenamento externo,
coleta e transporte externos e disposição final, além
de ter se tornado documento obrigatório para a
solicitação de licenciamento ambiental das empresas
que geram resíduos de serviços de saúde.
Outro aspecto importante é a exigência com
relação ao desenvolvimento de instrumentos de
avaliação e controle por meio da construção de
indicadores objetivos e confiáveis que permitam
acompanhar a eficácia do PGRSS implantado. Mas
estranhamente todo esse aparato jurídico, desenhado
e construído com muito cuidado, elide qualquer
referência aos efluentes líquidos hospitalares.
Schneider et al. (2004) comentam que a
aplicação de um PGRSS deve abordar a redução,
tanto quanto possível, dos riscos para a saúde
da população atendida, principalmente tratando
adequadamente o manejo dos resíduos infectantes.
A resolução, publicada em 10 de dezembro de
2004, definindo o prazo máximo de 180 dias para
a adequação aos requisitos nela contidos, representa
um marco nas normatizações que regem os RSS,
pois foi concebida em meio a um processo de
harmonização das normas federais do Ministério
do Meio Ambiente, por meio do Conama, e do
Ministério da Saúde, por intermédio da Anvisa.
Em seu artigo 14, a Resolução nº 358 do
Conama consagra e determina a obrigatoriedade
da segregação dos resíduos na fonte de geração.
Insistindo em toda exegese da resolução técnica,
na necessidade de otimização dos procedimentos de
gestão de resíduos sólidos, como a minimização na
geração, a segregação e outros procedimentos, como
reutilização e reciclagem sempre que possíveis, tal
documento se harmoniza com a Resolução nº 306
1

da Anvisa, mantendo os mesmos princípios de
diretrizes na condução da questão.
Em seu anexo I, a resolução classifica os resíduos
dos serviços de saúde em cinco categorias, de A
até E, consolidando uma completa harmonização
com a Resolução nº 306 da Anvisa. No anexo
II, fixa “critérios mínimos para disposição final
de resíduos de serviços de saúde exclusivamente
(Conama, 2005).
A expressão gestão, muito utilizada em
documentos, significa planejar as ações de
todos os envolvidos, em busca de um objetivo
determinado e comum. É entendida como a ação
de gerenciar os resíduos em aspectos internos e
externos ao estabelecimento, desde a geração
até a disposição final. Conforme comprovam os
resultados deste diagnóstico, a situação sequer
começou a ser enfrentada no que se refere aos
efluentes líquidos da rede hospitalar.
No intuito de verificar de forma preliminar
como os hospitais brasileiros têm conduzido a
destinação de seu esgoto, realizou-se uma enquete
via mensagens eletrônicas enviadas aos gestores
de instituições.

MATERIAIS E MÉTODOS
Efetuou-se uma pesquisa por intermédio de
envio de mensagens eletrônicas aos responsáveis
pelo manejo de resíduos ou pelo setor administrativo
equivalente dos hospitais das capitais brasileiras
que tivessem no mínimo 200 leitos1.
Teve-se o objetivo de identificar quantos
desses estabelecimentos são dotados de instalações
próprias para tratamento de esgoto. Para tal, foi
solicitado que respondessem a um questionário
bastante simplificado.
A montagem das perguntas considerou a
dificuldade de obtenção das informações. Quanto
maior e mais complexo o questionamento,
menores as chances de receber respostas. Por
isso, abordou-se apenas a existência ou não de
um sistema de tratamento de esgotos hospitalares.
Caso a resposta fosse positiva, indagou-se sobre
a estrutura e a funcionalidade mínima dessa
estação. Assim, foi possível a elaboração de um
diagnóstico simples sobre a situação nos principais
hospitais brasileiros.

Endereços localizados nos sítios eletrônicos http://cnes.datasus.gov.br e http://www.anahp.com.br. Acesso em: 31 out. 2008.
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Anastasi e Urbina (2000) asseveram que
nesse tipo de investigação simplificada a própria
ocorrência ou não de resposta tem significados
muito mais amplos do que a natureza do
questionamento e da resposta.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Foram enviadas 127 mensagens eletrônicas aos
principais hospitais brasileiros que se enquadraram
na categoria mínima de 200 leitos. A maior
parte da pesquisa foi encaminhada aos hospitais
das regiões Sudeste e Nordeste (43,3% e 31,5%,
respectivamente), seguidas do Sul (12,6%), Centrooeste (7,1%) e Norte (5,5%).
Do universo pesquisado, obteve-se uma
quantidade
extremamente
pequena
de
respostas. O fato pode ser interpretado como
um comportamento típico de autopreservação,
já que o conhecimento informal indica que é
muito reduzido o número de estabelecimentos
que executam tratamento do efluente líquido
hospitalar. Somente 6,3% dos hospitais, ou seja,
oito instituições (quatro localizadas na região Sul,
três do Sudeste e uma do Centro-oeste), enviaram
suas respostas.

F�������
igura 1 – Distribuição da enquete e respostas conforme
região geográfica; a) primeira coluna: questionários
enviados (hospitais consultados); b) segunda coluna:
respostas recebidas; c) ausência de resposta mesmo após
segunda tentativa

Dos oito hospitais que se dispuseram a
participar, três possuem algum tipo de tratamento
de esgoto hospitalar. Eles estão alocados nas
regiões Sul e Sudeste do Brasil (figura 2).

Figura 2 – Situação dos hospitais conforme o tratamento
de esgoto e sua distribuição segundo as regiões geográficas
brasileiras. Para cada região: a) primeira coluna: número de
hospitais dos quais se obteve resposta; b) segunda coluna:
quantidade de hospitais que declaram possuir tratamento
próprio de esgoto; c) terceira coluna: número de hospitais
que afirmam não ter tratamento próprio de esgoto

A Resolução nº 358 apresenta definições sobre
os conceitos de resíduos de saúde. Conforme já dito,
o seu artigo 4º exige a elaboração de um PGRSS,
determinando aos órgãos ambientais dos estados e
do Distrito Federal a definição de quais serviços
de saúde serão objeto do licenciamento ambiental,
do qual deverá constar tal documento.
Pesquisa realizada por Aguiar e Moura (2005)
em Fortaleza (CE) refere que apenas 37,5%
dos hospitais públicos e 25% dos particulares
elaboraram o PGRSS; o restante não tem ou
está em fase de preparação. Com relação ao
conhecimento sobre o regulamento técnico vigente,
25% desconheciam o documento. É uma situação
que, provavelmente, acontece em grande parte das
principais cidades do país. A investigação citada
foi feita em 2004 com base na legislação anterior.
Ainda nesse ano publicaram-se novas resoluções
com mudanças significativas, o que deve ter
complicado ainda mais a atualização do assunto
no setor hospitalar em âmbito nacional.
A norma também estabelece um sistema de
monitoramento, uma vez que define no artigo 6º
que deverá ser apresentado um relatório anual,
até o dia 31 de março, com declaração referente
ao ano civil anterior, subscrita pelo responsável
técnico e pelo administrador municipal, relatando
o cumprimento das exigências da resolução.
Em seu artigo 11, a resolução tangencia o grave
problema dos efluentes líquidos e transfere aos
órgãos regionais de gestão de recursos hídricos e
saneamento a faculdade de estabelecer diretrizes
para a recepção deles. Na verdade, trata-se de um
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problema muito sério que inevitavelmente deverá
ser enfrentado nos próximos anos.
A favor do Conama deve-se registrar que na
atual realidade brasileira a gestão de resíduos sólidos
ainda pode ser considerada incipiente e as condições
para realização de tratamento de efluentes líquidos
são muito difíceis. Poucas instituições disporiam
de espaço físico e dinheiro para a implantação de
estruturas capazes de proceder à compatibilização
dos efluentes líquidos com padrões aceitáveis
de minimização dos impactos sobre os recursos
hídricos superficiais e subterrâneos.
Uma maneira de diminuir os custos com o
tratamento de líquidos gerados por uma dada
instituição hospitalar é sem dúvida a segregação na
fonte dos efluentes gerados, em que são necessários
três sistemas de coleta: de líquidos contaminados
com medicamentos, de líquidos oriundos do sistema
de esgoto sanitário (banheiros) e de líquidos vindos
da cozinha.
O primeiro e o segundo sistemas seguem
normas específicas de tratamento e monitoramento,
buscando encontrar possíveis contaminações por
medicamentos, vírus e bactérias; o terceiro é um
simples modo de retirada de matéria orgânica e
sólidos.
Resta ainda o líquido oriundo da lavanderia,
que, caso a instituição realize autoclavagem
antes da lavagem, pode ser disposto após simples
tratamento. A implantação desses sistemas, além
de tornar específico o tipo de tratamento, diminui
o espaço das instalações necessárias ao tratamento
e consequentemente o custo operacional.
Outra ideia que poderia dar mais agilidade
ao processo de avanço nas questões do esgoto de
origem hospitalar, no âmbito agora das políticas
públicas, seria delegar essa tarefa aos órgãos
estaduais de saneamento, que não possuem estrutura
para identificação e tratamento de líquidos com
características hospitalares. Nesse momento o
Conama está sendo coerente com a apropriação
da realidade brasileira. No futuro, após uma solução
aceitável da maioria dos problemas com gestão
de resíduos sólidos, esse órgão poderá focar suas
atenções sobre a questão de efluentes líquidos.
Tal realidade é bastante coerente com os
resultados obtidos na presente investigação. Tendo
como premissa que a maioria dos hospitais não
dispõe de espaços físicos para implantação de
sistemas de tratamento de efluentes líquidos
que preservem as redes de drenagem superficial

e subterrânea de águas das contaminações por
efluentes hospitalares, os órgãos reguladores, tanto
a Anvisa quanto o Conama, optaram por transferir
responsabilidades e procrastinar soluções. Há que
se considerar que não existe eficácia ou eficiência
plena no sistema de gestão de resíduos sólidos, o
qual é extremamente rigoroso e bem detalhado em
seus aspectos técnicos, mas carente de políticas
públicas continuadas de gestão e fiscalização.

CONCLUSÃO
Os riscos à saúde pública concernentes à
eliminação de esgoto hospitalar sem tratamento no
ambiente abrangem desde o simples lançamento de
bactérias e vírus patogênicos até a disseminação
de fatores de resistência a antibióticos selecionados
no hospital. Isso sem contar produtos químicos
e medicamentos presentes nesse tipo de esgoto.
Ainda que preliminares, nossos resultados apontam
que, ao menos no universo pesquisado, apenas três
hospitais são dotados atualmente de uma estação
própria de tratamento de esgoto. Assim sendo,
tanto bactérias quanto vírus patogênicos aos seres
humanos podem ser disseminados do ambiente
nosocomial e alcançar diferentes matrizes aquáticas,
tendo em vista tal falta de tratamento. Em virtude
da inexistência de dados sobre o tema e da falta
de saneamento de fato, é necessária uma discussão
mais ampla que possibilite a implantação de normas
e de um conjunto de práticas que se apliquem
especificamente ao caso do esgoto hospitalar
no Brasil, tema até hoje mantido à margem das
políticas públicas e de regulamentação específica.
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