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RESUMO 
 
O presente estudo objetivou a realizar caracterização físico-química e microbiológica do esgoto 
hospitalar de uma unidade de saúde na região metropolitana de Natal – RN. Para tanto foram 
desenvolvidas análises físico-químicas (pH, condutividade, DBO e DQO), da presença de metais 
pesados (chumbo, níquel e cádmio) e microbiológico (coliformes termotolerantes). Observou-se que 
o efluente na unidade em questão não recebe tratamento para seu descarte, sendo identificado 
características físico-químicas e microbiológicas de esgoto in natura, excetuando-se pela ausência 
de metais pesados. Faz-se necessário desta forma, investimentos em análises periódicas e 
tratamentos visando-se reduzir os riscos ao meio ambiente e a saúde pública.  
 
Palavras-chave: efluentes hospitalares; análise microbiológica; análise físico-química, metais 
pesados. 
 
 
Physico-chemical and microbiological quality of hospital effluent in the metropolitan 

region of Natal - RN - Brazil 
 
ABSTRACT 
 
The present study aimed to study the hospital sewage in a health center in the metropolitan area of 
Natal – RN, through physical-chemical and microbiological analysis. For both, were studied 
physical and chemical analysis (pH, conductivity, BOD and COD), presence of heavy metals (lead, 
nickel and cadmium) and microbiological (fecal coliform). It was observed that the effluent at the 
unit under study does not receive any sort of treatment before the disposal. From the analysis 
carried out, it was observed that the effluent contained untreated sewage, except for the absence of 
heavy metals. Therefore it was concluded that it is necessary to invest on effective effluent 
treatment and to carry out periodic analysis in order to reduce the risks to the environment and 
public health. 
 
Keywords: wastewater hospital; microbiological, physical-chemical analysis, heavy metals. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

As instituições de saúde (hospitais, 
sanatórios e maternidades) podem ser 
entendidas como todo estabelecimento onde se 
prática atendimento humano ou animal, para 
fins de prevenção, diagnóstico, tratamento e 
reabilitação. Incluindo-se ainda àqueles onde 
são realizadas pesquisas (OPAS, 1997). 
 Suas atividades não são reguladas apenas 
no campo de saúde pública, sendo incluídas 
regulamentações sociais, econômicas e 
ambientais. Estas últimas apresentam-se com 
grande relevância uma vez que, aspectos 
ambientais advindos destas unidades podem 
apresentar grandes impactos sobre a saúde 
humana e ambiental (Guatama et al, 2007). 

Segundo Silva & Sousa (2006), houve 
avanços no campo ambiental relativo às 
atividades destas unidades, em especial, 
aumento da conscientização dos trabalhadores 
sobre os resíduos sólidos. Entretanto, o tema 
ambiental ainda é pouco abordado em outros 
aspectos, tais como a capacitação e formação 
dos profissionais e estudos de outros aspectos 
ambientais como os efluentes hospitalares. 
 Afirmação acordada por Gautama et al 
(2007) que citam, que esses efluentes, 
produzidos nos diversos setores do hospital 
podem carrear microorganismos, metais 
pesados, produtos químicos tóxicos e 
radioativos, em volumes, dependentes da 
capacidade instalada do hospital, que variam 
entre 400 e 1200 litros por leito/dia.  
 Vecchia et al (2009) comentam, que o 
volume desses efluentes têm aumentado com a 
demanda populacional nos grandes centros 
brasileiros, que em sua maioria são lançados in 
natura no ambiente, contribuindo para o risco 
de doenças, tais como, febre tifóide, hepatite, 
cólera e muitas verminoses. Os autores 
comentam ainda, a possibilidade de estes 
efluentes levarem ao aparecimento de 
microrganismos resistentes que podem provocar 
doenças mais severas de difícil tratamento.  
 Neste contexto, o monitoramento destes 
efluentes, bem como seu devido tratamento se 
faz necessário nos diversos hospitais brasileiros, 
de forma a mitigar os riscos supracitados, uma 
vez que, a grande maioria das unidades de 
saúde, em especial nas regiões menos 

favorecidas, como o Nordeste, são desprovidos 
do adequado manejo destes.  

Em decorrência da necessidade de 
caracterização destes efluentes, escolheu-se um 
hospital público da região metropolitana na 
cidade do Natal -  RN, como objeto de estudo.  
 
2  EFLUENTES HOSPITALARES 
 
O consumo de água entre os hospitais variam 
entre 400 e 1200 Litros / dia por Leitos segundo 
Gautama et al (2007). Valor semelhante ao 
apontado por Emannuel et al (2009) para os 
países em desenvolvimento que estaria em torno 
de 500 litros por dia. Este grande consumo, em 
relação à média de uma família, em torno de 
100L por habitante /dia, contribui para a 
geração de grandes volumes de efluentes nestas 
instituições (Emmanuel et al, 2009). 

Estes apresentam diversidade em 
qualidade e quantidade de produção, 
dependendo das atividades desenvolvidas na 
instituição. No geral, não recebem tratamento 
adequado, sendo descartados em corpos d´água 
ou sistemas públicos de esgotamento carreando 
substâncias tóxicas e microrganismos 
patogênicos (Berto et al 2009).  

Quanto a sua classificação Hoag (2008, 
p. 25) indica que estas águas residuárias podem 
ser de três tipos:  

* Rejeições de origem doméstica (as águas 
que provêm das cozinhas, as rejeições que 
resultam das atividades de lavanderia e para 
higiene dos pacientes e funcionários); 
* Rejeições industriais (as águas que provêm 
das garagens e locais de manutenção, que 
contêm geralmente um volume importante de 
óleos e de detergentes);  
* Efluentes gerados pelas atividades 
hospitalares, de análise e de investigação, que 
são muito específicas aos hospitais. Estas 
rejeições podem conter produtos químicos e 
radioativos, líquidos biológicos, excreções 
contagiosas de resíduos de medicamentos 
eliminados nos excrementos dos pacientes.  

 
Como qualquer efluente, a Resolução do 

CONAMA n. 357 de 2005, recomenda que deva 
ser lançado direta ou indiretamente nos corpos 
d´água após tratamento prévio em acordo com a 
norma regulamentar. Entretanto, na maioria dos 
países em desenvolvimento, incluso o Brasil, 
isso não ocorre sendo descartados in natura na 
rede pública de esgotamento, ou diretamente em 
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corpo d´água (Vecchia et al, 2009; Emmanuel et 
al, 2009; Fuentefria et al,  2007). 
 Gautama et al (2007) afirma que a 
poluição das águas por efluentes hospitalares 
tem risco potencial, principalmente nos países 
em desenvolvimento, quando descartados 
indevidamente, pois carreiam produtos 
farmacêuticos, substâncias químicas, 
desinfetantes, reagentes e agentes patogênicos. 
Não seguindo a norma supracitada.  
 Na literatura são relatados alguns 
estudos acerca das particularidades destes 
efluentes, demonstrando a importância 
ambiental e de saúde pública que estes precisam 
receber atenção adequada, acerca de seu 
tratamento e descarte.  
 Fuentefria et al (2008)  analisaram a 
disseminação de bactérias resistentes aos 
antibióticos advindos de efluentes hospitalares  
em rios no Rio Grande do Sul, sendo observado 
alguns pontos sugestivos, levando riscos de 
disseminação destes microrganismos junto a 
população, dificultando assim a terapêutica. 
 Emmanuel et al (2009)  indicam riscos 
de contaminação humana e ambiental por 
metais pesados e substâncias tóxicas dentre as 
quais, cromo níquel e chumbo, além da 
ocorrência de coliformes fecais, em águas 
residuárias não tratadas.  
 Hoag (2008) indica que metais pesados 
podem está presentes, principalmente do setor 
de imagiologia e laboratorial, com 
predominância do mercúrio, cádmio e prata, 
sendo necessária atenção a esses produtos pelos 
riscos que acarretam ao ambiente e à saúde 
pública. 
 Isto torna preocupante uma vez que, 
grande parte dos efluentes não são devidamente 
tratados, sendo necessário estudo para gestão 
destes refugos acrescido de sua caracterização 
físico-química e microbiológica, para um 
melhor diagnóstico e intervenção.  

Hoag (2008) mostra, Figura 01, que 
parte dos efluentes em países desenvolvidos são 
tratados, para posterior disposição no sistema de 
coleta de esgoto urbano, sendo posteriormente 
tratado e encaminhado para sistema de 
distribuição de água potável. Já os países em 
desenvolvimento, observa-se o descarte nos 
reservatório de água, acarretando aos riscos 
supra-citados. 
 

 
Figura 01: Ciclo dos efluentes hospitalares. Hoag (2008). 
 
 
 
3  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Amostras: Foram coletadas amostras 
para análise físico-química, sendo realizada 
coleta diretamente na caixa central de 
esgotamento da unidade de saúde (Figura 02), 
que contém 46 leitos, localizado na região 
metropolitana do Natal – RN.  Um recipiente 
direcionado para estudo microbiológico, outro 
para análise de metais pesados e físico-química 
geral. 
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Figura 02: Caixa central de esgotamentao do Hospital.  
 

No estudo físico-químico foram 
determinados o pH, a condutividade elétrica, a 
Demanda Bioquímica de Oxigênio e a Demanda 
Química de Oxigênio. Estes parâmetros podem 
ser afetados pela composição físico-química do 
efluente.  

O termo pH (potencial de hidrogênio) é 
usado universalmente para expressar o grau de 
acidez ou basicidade de uma solução, ou seja, é 
o modo de expressar a concentração de íons de 
hidrogênio nessa solução, com escala entre 0 e 
14 (Andrade Júnior et al, 2010).  Sua variação 
pode ocorrer pela decomposição da matéria 
orgânica gerando carbonatos que interferem nas 
propriedades da água a receber o efluente. No 
que se refere aos efluentes deverão está entre 5 a 
9 (Brasil, 2005). A análise foi realizada através 
da técnica de potenciometria. 

A condutividade está relacionada com a 
quantidade de íons presentes na água, o que 
favorece a passagem de corrente elétrica (Pinho, 
2001). Quando em excesso pode significar o 
risco de salinização dos corpos d´água que 
recebem o efluente sem tratamento.  

A Demanda Bioquímica de Oxigênio 
avalia a quantidade de oxigênio dissolvido 
(OD), que será consumida na oxidação 
biológica da matéria orgânica. Através da DBO 
se estima a carga orgânica de corpos d’água, de 
efluentes, e a necessidade de aeração para 

degradá-la em estações de tratamento de esgoto 
(Pinho, 2001). 

A Demanda Química de Oxigênio A 
demanda química de oxigênio é quantidade de 
oxigênio consumido na oxidação química da 
matéria orgânica existente na água, medida em 
teste específico. A DQO pode reduzir os níveis 
de oxigênio, afetando assim a sobrevivência dos 
organismos aquáticos. 

Outro parâmetro analisado foi à 
ocorrência de metais pesados, pois estes podem 
ser encontrados tendo como origem o setor de 
radioimagem e o laboratorial. Dentre eles, 
investigou-se a ocorrência, de chumbo, níquel e 
cádmio, que podem acarretar alterações 
fisiológicas e bioquímicas importantes no 
homem, se ingeridos ou inalados. O chumbo é 
permissivo em 0,5mg/L, o níquel em 2,0mg/L e 
o cádmio em 0,2mg/L nas águas residuárias. 
Sua análise ocorreu pela Absorção de Chama 
(Heoga, 2009). 

Os coliformes termotolerantes, um 
subgrupo das bactérias do grupo coliformes, são 
capazes de fermentar a lactose a 44,5±0,2 °C em 
24 horas, tendo como principal representante a 
Escherichia coli, de origem exclusivamente 
fecal visto que ela é habitante normal do trato 
intestinal de humanos e outros animais de 
sangue quente. A análise foi realizada através da 
técnica de tubos múltiplos.  
 
 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

A análise físico-química do esgoto 
hospitalar envolveu a análise de pH, DQO, 
DBO e Condutividade Elétrica, sendo seus 
valores apresentados na tabela 01. 
 
Tabela 01:  Análise físico-química do esgoto 
hospitalar 

Parâmetro Unidade Resultado 

Condutividade 
elétrica 

μS/cm 1214,00 

pH ND 8,54 

DBO5 mg/L O2 196,64 

DQO mg/L O2 379,03 

 
Com base na Resolução 357/2005 do 

CONAMA, os efluentes deverão conter pH 
entre 5,0 e 9,0 para seu devido descarte, uma 
vez os extremos desta faixa pode alterar a 
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fisiologia de animais e vegetais aquáticos. 
Tomando-se por base este parâmetro a amostra 
encontra-se dentro dos padrões estabelecidos. 
 A condutividade elétrica foi considerada 
alta em relação aos achados de Emmanuel et al 
(2009), onde determinaram entre 297-324 
μS/cm, característico da ocorrência de grande 
concentração de substância minerais.  
 Relativo ao DBO, Demanda Bioquímica 
de Oxigênio, Von Sperling (2009) indica a 
poluição orgânica, que acaba sendo degrada por 
microrganismos acarretando ao decréscimo de 
oxigênio. Em seu estudo, Verlicchi et al (2010) 
observaram que este parâmetro pode variar 
entre 90 a 200 mg/L O2, dependendo do 
tamanho da unidade em esgotos não tratados. 
Característico ao dado encontrado nesta 
pesquisa, uma vez que o mesmo não recebe 
nenhum tratamento específico. 
 Quanto ao DQO, Demanda Química de 
Oxigênio, Sperling (2009), cita que este 
parâmetro também se relaciona com a 
concentração de oxigênio gasto consumido para 
consumir a matéria orgânica, biodegradável ou 
não, em meio ácido e condições energéticas por 
ação de um agente químico oxidante forte. 
Neste parâmetro,   Verlicchi et al (2010) citam 
que esgotamentos não tratados de unidades de 
saúde podem variar entre 170 e 500 mg/L O2, 
dependendo da característica do efluente e 
tamanho da unidade de saúde. Sendo o resultado 
encontrado equivalente a esta referência, já que 
não tratamento de esgoto na referida unidade de 
saúde.  
  Relativo aos metais pesados foram 
analisados a ocorrência de chumbo, cádmio e 
níquel, com a qual não se detectou suas 
presenças no esgoto do hospital analisado. Neste 
sentido o esgoto se enquadra na resolução 
vigente que estabelece, respectivamente, 
0,5mg/L, 0,2mg/L e 2,0mg/L destes metais 
pesados, sem riscos ao ambiente e a saúde 
pública. Outro aspecto analisado foi à variável 
microbiológica, com qual se determinou altos 
índices de coliformes fecais, característico do 
esgoto in natura, com resultado apresentado na 
tabela 02. 
 
Tabela 02: Análise microbiológica do esgoto hospitalar 

Parâmetro Unidade Resultado 

Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/100 mL 3,3x106 

 
Em acordo com Emmanuel et al (2009)  

a Escherichia coli não deve ser detectada em 
uma amostra de 100mL de efluentes, sendo 
localizada uma quantidade de 3,3x106 NNP em 
100 mL da amostra coletada. Essa grande 
quantidade reflete a contaminação por material 
fecal humano no efluente que é descartado sem 
devido tratamento prévio. 
 
 
5  CONCLUSÕES  
 

O presente estudo desenvolveu uma 
caracterização físico – química e microbiológica 
de uma unidade de saúde na região 
metropolitana do Natal – RN. Observou-se que 
o esgoto não recebe nenhum tratamento sendo 
descartado no ambiente de forma inadequada.  
 Em razão de sua similaridade com o 
esgoto doméstico, embora possam carrear 
microrganismos mais patogênicos e substâncias 
mais tóxicas (farmacêuticos, metais pesados e 
corrosivos), observou-se que a maioria dos 
parâmetros estavam semelhante aos relatados na 
literatura, para efluentes não tratados. 
 Não sendo encontrados a ocorrência de 
metais pesados e o pH estando dentro dos 
padrões recomendados. Os demais parâmetros, 
DBO, DQO e condutividade, estavam em níveis 
elevados, caracterizando efluentes com 
necessidade de tratamento, dado confirmado 
com a contaminação por coliformes fecais.  
Neste contexto, se faz necessário investimentos 
no tratamento do efluente gerado na referida 
unidade, buscando-se melhorar a qualidade de 
vida da população e mitigação de impactos 
negativos sobre o recurso hídrico recepto e a 
saúde  pública local. 
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