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A PREOCUPAÇÃO DA ENFERMAGEM COM O USO 
RACIONAL DA ÁGUA NO AMBIENTE HOSPITALAR 

 

RESUMO 

A globalização trouxe o desenvolvimento e junto a ele cresceu as grandes 
preocupações que cercam o mundo hoje, entre elas, a preocupação com a escassez dos 
recursos hídricos, uma vez que a população tem crescido cerca de 30% nos últimos 
anos e os recursos hídricos se mantêm os mesmos. Assim para avaliar a preocupação 
da enfermagem com o uso racional da água no ambiente hospitalar, um hospital 
público do grande ABCDM foi analisado, juntamente com sua equipe de 
enfermagem. A partir dos dados analisados, verificou-se que há um desperdício 
considerável de água no banho de aspersão, na clínica médica, devido ao uso do 
sistema de caldeiras, que exige um tempo de aproximadamente 15 minutos de vazão 
para aquecer a água. Adicionalmente houve um desperdício de água na lavagem das 
mãos quando a temperatura local encontrava-se alta e adicionalmente, somente 50% 
dos integrantes da equipe de enfermagem analisada foram orientadas para o tempo 
de lavagem das mãos, sugerindo que, neste estudo, não houve nenhuma abordagem 
administrativa por parte dos enfermeiros ou do hospital para a preocupação com o 
uso racional da água, como observado na avaliação que demonstrou que nunca 
houve um incentivo para a participação de qualquer palestra ou curso sobre o tema, 
porém a enfermagem, como parte da sociedade, não deve deixar essa 
responsabilidade somente com os ambientalistas, mas sim ter um papel participativo, 
tanto dentro de um hospital, quanto na sociedade. 

Palavras-Chave: responsabilidade social; gerenciamento em enfermagem; uso 
racional de água; trabalho em equipe. 

ABSTRACT 

The globalization brought the development and next to it grew the great concerns that 
surround the world today, between them, the concern with the scarcity of the water 
resources, a time the population has grown about 30% in recent years and the water 
resources if they keep the same ones. Thus to evaluate the concern of the nursing with 
the rational use of the water in the hospital environment, a public hospital of the great 
ABCDM was analyzed, together with its team of nursing. From the analyzed data, it 
was verified that it has considerable water wastefulness in the aspersion bath, in the 
medical clinic, had to the use of the system of boilers that demands a time of 
approximately 15 min to heat the water. Additionally it had a water wastefulness in 
the laundering of the hands when the local temperature met highly and additionally, 
50% of the integrant ones of the team of analyzed nursing had only been guided for 
the time of laundering of the hands, suggesting that, in this study, it did not have no 
administrative boarding on the part of the nurses or the hospital for the concern with 
the rational use of the water, as observed in the evaluation that demonstrated that 
never it had an incentive for the participation of any lecture or course on the subject, 
however the nursing, as part of the society, does not have to only leave this 
responsibility with the ambient lists, but yes to have a participative paper, in such a 
way inside of a hospital, how much in the society. 

Keywords: social responsibility; management in nursing; rational use of water; 
team work. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente a preocupação das nações com o meio ambiente, depois de séculos de 

degradação, tem chamado a atenção da sociedade de modo geral para colaborarem na 

sustentabilidade do planeta, cada um fazendo sua parte. A água é vital para a 

sobrevivência. Segundo Bouguerra (2004) a escassez de recursos hídricos não é apenas nas 

áreas de climatologia desfavorável, mas também nas regiões altamente urbanizadas, como 

é o caso das principais áreas metropolitanas. A população cresceu 30% nos últimos anos, 

ao passo que os recursos hídricos continuam os mesmos, gerando um desequilíbrio entre 

a oferta e a procura (MIERZWA; HESPANHOL, 2005). 

O Ministério do Meio Ambiente (SÃO PAULO, 2006), confirma os dados 

relatando que o crescimento da população urbana, aliado à concentração e ampliação da 

atividade industrial, procura elevação considerável nas demandas hídricas, tanto para o 

abastecimento público, como para a diluição de efluentes; soma-se a isso o fato de que a 

abundância relativa de água no Brasil tem difundido certa “cultura ao desperdício”. 

Como agravante desse processo, os sistemas de coleta, tratamento e distribuição da água 

do país, parte deles já antigos e com sérios problemas de manutenção, acumulam perdas 

que variam entre 40 e 60% do total da água tratada. 

A água é um recurso de vital importância para os seres humanos, mas sua 

disponibilidade é limitada. A quantidade específica de água tende a diminuir com o 

passar do tempo, devido ao aumento da população e isso vem provocando conflitos pelo 

seu uso. A poluição dos recursos hídricos pelo lançamento de esgotos domésticos e 

efluentes industriais também ajuda a acentuar os problemas (MIERZWA; HESPANHOL, 

2005). 

O crescimento populacional e o consumo desenfreado tornam-se cada vez mais 

incompatíveis com a quantidade de água disponível. O aumento da população mundial, a 

poluição provocada pelas atividades humanas, o consumo excessivo e o alto grau de 

desperdício de água contribuem para reduzir ainda mais a disponibilidade de água para 

uso humano (SÃO PAULO, 2006). 

De toda a água encontrada no planeta, 97,3% são salgadas, restando ao consumo 

humano apenas 2,7% de água doce, segundo Vieira et al. (2006). Desta pequena porção 

disponível, cerca de 68,9% encontram-se nas geleiras, calotas polares ou em regiões 

montanhosas; 30% são águas subterrâneas; 0,9 % compõem a umidade do solo e pântanos, 

e apenas 0,3% constitui a porção superficial da água doce presente em rios e lagos (SÃO 

PAULO, 2006). 
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Segundo a Organização das Nações Unidas - ONU, um ser humano precisa de 20 

a 50 litros de água por dia, o que contabiliza uma média de 1.000 litros/habitantes./ano, 

para beber, cozinhar, tomar banho e lavar roupas e utensílios. O Kuwait, Emirados 

Árabes, Ilha Bahamas e Faixa de Gaza são quatro países do Oriente Médio que 

praticamente não têm mais água, com disponibilidade hídrica variando entre 10 e 66 

l/hab./ano. Contrapondo estes baixos números, estão Canadá, Rússia asiática, Guianas e 

Gabão, com uma média superior a 100.000 l/hab./ano. Quase 24% de toda a população 

do continente africano já sofrem com o estresse hídrico (consumo de água superior aos 

recursos renováveis de água doce). 

Dados estatísticos demonstram que a indústria consome cerca de 23% de toda 

água que é consumida no planeta. Nos países de alta renda, como por exemplo os da 

América do Norte e da Europa, esses índices ficam em torno de 50% do total de água 

consumida (SÃO PAULO, 2006). 

Países com grande disponibilidade hídrica, como é o caso do Brasil, também 

podem apresentar problemas de escassez de recursos hídricos, seja por causas naturais ou 

pela demanda excessiva, principalmente em regiões altamente urbanizadas 

(BOUGUERRA, 2004). 

Mierzwa e Hespanhol (2005) relatam que, a escassez dos recursos hídricos em 

algumas regiões do Brasil, principalmente no estado de São Paulo, já é uma realidade. A 

adoção de estratégias relacionadas ao uso racional da água vem ganhando cada vez mais 

destaque entre os diversos setores que dependem desse recurso tão imprescindível. 

Diante desse panorama, é imperativa a adoção de estratégias que possibilitem minimizar 

os riscos potenciais associados à diminuição de água potável, ressaltando a urgência na 

quebra do paradigma da abundância de água que se estabelece no Brasil. 

Os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, o solo, a flora e a fauna e, 

especialmente, parcelas representativas dos ecossistemas naturais, devem ser preservados 

em benefício das gerações atuais e futuras, mediante um cuidadoso planejamento e 

administração adequada (SAVASTANO; SAVASTANO, 1996). 

O controle da água é controle da vida e das condições de vida. Nas duas últimas 

décadas várias conferências internacionais importantes postularam a necessidade de que 

se adote um compromisso ético com respeito ao suprimento das necessidades básicas de 

água da humanidade (SELBORNE, 2001). 

Balduino et al. (2007) relatam que o enfermeiro deve ser capaz de refletir e tomar 

decisões, visando à promoção da dignidade humana e da qualidade de vida tanto na 

prática do cuidado como na pesquisa. 
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O seguinte questionamento é levantado: “Qual é a responsabilidade social da 

enfermagem na construção de uma vida saudável e mais justa para nossa população?”. As 

mudanças nos conceitos, nas visões e nas práticas de saúde na contemporaneidade, 

parecem pedir hoje um fazer em saúde que há muito se deslocou de apenas se cuidar de 

doenças. A enfermagem está inserida na busca de uma prática que possa avançar para um 

fazer coletivo, familiar e/ou individual, que possa oferecer qualidade de vida e saúde aos 

que assistem (SANTOS, 2006).  

Munhoz (2002) reflete que a enfermagem hoje tem representatividade política, 

que pode determinar mudanças nos rumos da saúde e influenciar na qualidade de vida 

da população brasileira. A inserção da enfermagem em cargos de direção de serviços de 

saúde, confere ao enfermeiro responsabilidade social quanto às mudanças que precisam 

ser efetivadas na área social. 

No momento atual em que o setor da saúde passa por reformas estruturais e 

conjunturais significativas, percebe-se fortes exigências à profissão para que assuma um 

papel efetivo na gestão econômica das instituições de saúde (CAMPOS; SAPORITI, 2004). 

É fato que o mercado exige da enfermagem maior competência, 

responsabilidade, autonomia de julgamento e decisões que garantam a qualidade da 

assistência de enfermagem a um menor custo (MUNHOZ, 2002). Trabalhar com custos na 

enfermagem consiste em desafiar os enfermeiros a traçar um novo paradigma para a sua 

atuação. Confrontar a relação de recursos materiais, humanos e políticas de saúde, num 

contexto sócio–político–econômico–cultural que caracteriza determinada instituição 

prestadora de serviço de saúde, sujeitas às leis de mercado, exige do enfermeiro o 

desenvolvimento de habilidades técnicas – administrativas que ultrapassa a visão do 

cuidado pelo cuidado (CAMPOS; SAPORITI, 2004). 

Segundo Munhoz (2002) o controle de custos na enfermagem inicia-se quando há 

elaboração racional e embasamento científico de metas para diminuição dos gastos. A 

enfermagem tem condições de determinar, analisar, discutir e decidir sobre os custos do 

seu serviço e estabelecer um diferencial na sua atuação administrativo-financeira. 

Os instrumentos econômicos constam de uma importante arma para a redução 

do desperdício e da criação de novas soluções de economia. A cobrança pelo uso da água, 

introduzida pela Lei 9.433/97, é uma prática que vem sendo aplicada a indústrias desde 

2003 (GERBER, 2005). Como dispositivos economizadores de água, podemos citar: as 

torneiras hidromecânicas, sensor, funcionamento por pedal, arejadores. Para os chuveiros 

temos o registro regulador de vazão e a válvula de fechamento automático. A 
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conscientização da equipe para usar a água sem desperdício juntamente com a instalação 

dos dispositivos econômicos é fundamental. 

A enfermagem e a saúde de modo geral, como beneficiadas desse líquido 

fundamental para sobrevivência da raça humana, não deve delegar essas 

responsabilidades aos ambientalistas, mas sim, inserir-se nesta realidade e buscar esforços 

coletivos para reflexão e avaliação do tema em questão, segundo Ceccim (2005). 

2. OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Avaliar o papel da equipe de enfermagem no uso racional de água. 

Objetivos específicos 

• Avaliar a preocupação da equipe de enfermagem com o desperdício de 
água na higienização das mãos e nos banhos de aspersão dos pacientes, 
bem como em todos os setores hospitalares avaliados. 

• Avaliar a participação do enfermeiro como educador e conscientizador 
para o uso racional de água. 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada em um hospital público de pequeno porte do Grande ABCDM, 

no período de Julho de 2008. A pesquisa foi dividida em três etapas: a primeira foi 

observar o corpo técnico de Enfermagem no tempo gasto na lavagem das mãos, a segunda 

etapa foi observar o tempo gasto no banho de aspersão dos pacientes e a terceira etapa foi 

a aplicação de um questionário para os enfermeiros sobre o uso racional da água. A 

pesquisa aplicada neste trabalho foi a descritiva, de estudo exploratório com abordagem 

observacional, sendo esta última, na modalidade Sistemática e Participativa. Como o 

método de pesquisa utilizado com o corpo de enfermagem foi observacional, a 

autorização foi cedida pelo gerente de Enfermagem. Os participantes deste estudo, 

enfermeiros e gerente do hospital, foram informados quanto aos aspectos éticos ligados á 

pesquisa (relacionado à resolução do Centro Nacional de Ética e Pesquisa - CNEP) e 

assinaram um termo de consentimento livre para a participação no estudo. O público 

pesquisado contou com 12 enfermeiros, 15 auxiliares/técnicos de enfermagem e 47 

clientes do serviço hospitalar. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos setores pesquisados (Clínica Médica, Maternidade, Pronto Socorro e Observação) 

contabilizou-se 14 chuveiros e 16 torneiras. Dentre essas estavam gotejando quatro 

torneiras e um chuveiro. A clínica médica usa um sistema de aquecimento da água, 

chamado Aquatubular Fixa Vertical ou Sistema de Caldeiras, que economiza energia, já 

que o aquecimento é a gás, mas que não leva em consideração o desperdício de água. Por 

outro lado, outros setores pesquisados (Maternidade e Pronto Socorro e Observação) 

utilizam o chuveiro elétrico convencional, tornando o consumo de água menor quando 

comparado ao da clínica médica. 

 
Gráfico 1 – Consumo Médio de Água por setor/dia e por mês (em litros) referente 

à Lavagem das Mãos e ao Banho de Aspersão. 

O Gráfico 1 mostra que na clinica médica, a média de gasto por dia, entre 

lavagem das mãos e banhos de aspersão, foi de 323,82 litros e por mês 9.714,70 litros, 

enquanto na maternidade, o consumo foi de 62,32 litros/dia ou 1869,50 litros/mês. No 

Pronto Socorro (PS) e Observação o consumo médio por dia foi de 128,71 litros, e o gasto 

de água médio mensal foi de 3.861,40 litros. Barbosa (2008) afirma que, no sistema de 

caldeira, a água entra pela caldeira e deve percorrê-la completamente, porém as mesmas 

são grandes e utilizam muita água para seu funcionamento, portanto até que a 

temperatura ideal seja alcançada, observa-se que o tempo estimado de chuveiro ligado, 

sem uso, chega a aproximadamente 15 minutos de água corrente, gerando aumento no 

consumo de água, como foi observado na clínica médica, que apresentou um consumo de 

água mais elevado quando comparado aos outros setores avaliado, provavelmente devido 

a este setor (clínica médica) fazer uso do sistema de aquecimento de água por caldeiras 

(aquatubular fixa e vertical) para os banhos dos pacientes, gerando um maior consumo.  
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Gráfico 2 – Gasto médio de água e tempo por paciente (banho de aspersão). 

O Gráfico 2 mostra que na Clínica Médica o gasto médio de água por paciente foi 

de 40,96 litros dentro de um tempo de 18,63 minutos. O Ministério do Meio Ambiente 

(SÃO PAULO, 2006) indica que o gasto de água por pessoa/dia para a higienização 

humana no âmbito comercial deverá apresentar-se em torno de 30 litros, indicando que o 

consumo de água por pessoa/dia na clínica médica encontra-se acima do recomendado. 

Adicionalmente, o mesmo não ocorreu com os outros setores observados, uma vez que na 

Maternidade, o gasto médio de água foi de 13,47 litros com um tempo médio de 6,73 

minutos e no Pronto Socorro e Observação o consumo foi em média 12 litros de água para 

o banho com um tempo médio de 6 minutos, sugerindo que isto se deu, devido ao banho 

dos pacientes na clínica médica, ser realizado utilizando o sistema de caldeira 

Aquatubular Fixa Vertical, onde o chuveiro fica ligado por aproximadamente 15 minutos 

ou mais para atingir a temperatura ideal e, ainda o chuveiro fica ligado por volta de mais 

uma hora para a realização dos banhos de aproximadamente 10 pacientes, sem 

interrupção entre um paciente e outro, o que torna maior os indicadores de consumo de 

água na Clínica Médica.  
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Gráfico 3 – Médio de água por dia com a lavagem das mãos (litros). 

Conforme observado no Gráfico 3, o gasto médio de água para a lavagem das 

mãos foi maior no PS e Observação (29,27 litros/dia) quando comparado à Clínica Médica 

(21,16 litros/dia) e à Maternidade, que apresentou o menor gasto de água observado (5,65 

litros/dia) para a lavagem das mãos. Assim como para outros procedimentos, a lavagem 

das mãos se faz com maior freqüência no PS e Observação devido à maior necessidade 

deste procedimento neste setor quando comparado aos demais e, adicionalmente, embora 

em menor grau, a clínica médica apresentou um maior gasto de água/dia para a lavagem 

das mãos quando comparado à maternidade, demonstrando que este setor tem uma 

rotina maior deste procedimento que a maternidade. Na Maternidade, onde comumente 

não se tem a atribuição de lidar com patologias, as ações diárias se resumem na condução 

dos procedimentos de rotina, que são quantitativamente menores do que nos outros 

setores, portanto não utilizando o procedimento da lavagem das mãos na mesma 

proporção que os outros setores.  
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Gráfico 4 – Consumo de água: lavagem das mãos em dias quentes versus dias frio (litros). 

O Gráfico 4 mostra que na Clínica Médica o gasto com água para lavagem das 

mãos em dias quentes é de 14,42 litros (n=6), enquanto nos dias frios, o gasto de água com 

a lavagem das mãos reduz para 7,53 litros (n=6), sugerindo que o fator sensorial 

influencia no consumo de água, uma vez que o frio induziu à economia de água e o calor 

induziu ao aumento no consumo de água, entretanto, a temperatura ambiental não 

deveria interferir no tempo de lavagem das mãos, uma vez que este procedimento exige 

um tempo necessário para uma higienização adequada. Segundo os dados do SEMASA 

(2007), em tempos de muito calor há um aumento substancial no consumo de água. 

 
Gráfico 5 – Percentual de Enfermeiros que orientam sua equipe 

quanto ao tempo de lavagem das mãos. 

Conforme observado no Gráfico 5, somente 50% dos enfermeiros pesquisados 

orientam a sua equipe quanto ao tempo de lavagem das mãos. Segundo Peres e Ciampone 

(2006), o enfermeiro tem sido o responsável pela organização e coordenação das 

atividades assistenciais dos hospitais e pela viabilização para que os demais profissionais 

da equipe de enfermagem e outros da equipe de saúde atuem no ambiente hospitalar, 
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porém conforme os dados apresentados, esta orientação, que deveria englobar 100% dos 

indivíduos pesquisados, não ocorreu, sugerindo que o tempo de lavagem das mãos não é 

um fator preocupante para a enfermagem. 

 
Gráfico 6 – Percentual de Enfermeiros que orientam a sua equipe 

evitar banhos de aspersão prolongados. 

O Gráfico 6 revela que somente 33% dos enfermeiros avaliados, orientam suas 

equipes para evitar o desperdício de água no banho de aspersão, sugerindo que isto 

ocorre, devido ao uso racional de água, não estar entre as diversas atribuições 

administrativas e sociais delegadas ao Enfermeiro. Segundo Gerber (2008), a população 

mundial dará um salto para 8,3 bilhões em 2025, indicando que a duplicação da 

necessidade de água no mundo, requerendo pesados investimentos em programas de 

recuperação e gerenciamento de recursos hídricos, ocorrerá a fim de atender as 

necessidades humanas. 

 
Gráfico 7 – Percentual de Enfermeiros que participaram de 

algum programa de uso racional de água em ambiente hospitalar. 

Conforme demonstra o Gráfico 7, 100% dos enfermeiros pesquisados nunca 

participaram de programas com a temática do uso racional de água no ambiente 

hospitalar, sugerindo que isto se dá devido ao tema não estar dentro das preocupações 
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imediatas do corpo de enfermagem e da instituição hospitalar. De acordo com Bocchi e 

Fávero (1996), isto ocorre, pois o enfermeiro não vem exercendo esse poder administrativo 

de planejar e educar. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No âmbito hospitalar o corpo de enfermagem utiliza a água na realização de todos os seus 

procedimentos. É indispensável lembrarmos que o uso desse recurso é tão importante 

para a equipe que não podemos conceber a prestação de serviços sem o mesmo, 

principalmente quanto à lavagem das mãos e a higienização dos pacientes. 

O papel da enfermagem enquanto agente educador, gerenciador e agente social, 

vai além do cuidar dos pacientes, uma vez que á competência da enfermagem ser um 

agente transformador.ciente do seu papel com a sociedade. Adicionalmente, observamos 

que houve uma preocupação na orientação da equipe de profissionais para a lavagem das 

mãos, mas não para o tempo do banho dos pacientes. 

Visto que o hospital é um setor que não sobrevive sem água, e que este recurso 

tornar-se-á um problema de enfermagem no futuro, o enfermeiro deve estar atento ao seu 

uso consciente nos tempos atuais, sabendo-se que na medida em que a mesma se torna 

escassa, o seu custo torna-se cada vez maior.  

Uma medida profilática para minimizar o desperdício de água no ambiente 

hospitalar, pode ser realizada através da instalação de dispositivos economizadores de 

água, como torneira com sensores entre outros, além da adesão aos Programas de Uso 

Racional de Água, disponibilizados pela Sabesp. 
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