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RESUMO 

 

 Em uma sociedade moderna, em que se debate sobre sustentabilidade, temos os 

hospitais sendo imensos poluidores silenciosos. Mesmo com o correto descarte dos seus 

resíduos sólidos, os efluentes líquidos resultantes de suas atividades podem causar impacto 

sobre a saúde pública e o meio ambiente, cujo o reconhecimento da magnitude em âmbito 

cientifico, tem começado a evoluir nos últimos anos. O objetivo geral do presente trabalho foi 

estimar a quantidade de antibiótico que é despejado na rede de esgoto de um Hospital Federal 

do Rio de Janeiro. Foi realizado um estudo quantitativo retrospectivo dos consumos de todos 

os antibióticos injetáveis padronizado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 

(INTO). Os antibióticos injetáveis utilizados no hospital no ano de 2014 totalizaram o valor de 

aproximadamente de 118,3kg dos quais estima-se que foram despejados na rede de esgoto, 

aproximadamente entre 65,0Kg a 89,0Kg, em torno de 54,9% a 75,2% do valor total utilizado. 

Isso representa um despejo médio mensal de 6,4 Kg de antibióticos. Este trabalho mostrou ser 

satisfatório para o que foi proposto, e espera-se que contribua para aumentar a preocupação 

ambiental em relação aos efluentes hospitalares, especialmente em relação ao tratamento de 

efluentes de forma adequada e monitorada.  

 

Palavras-chave: Efluentes Líquidos, Antibióticos, resíduos de serviços de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In a modern society, in which sustainability debate, we have hospitals with huge silent 

polluters. Even with the proper disposal of solid waste, liquid waste resulting from their 

activities can impact on public health and the environment, whose recognition of the magnitude 

scientific level, it has begun to evolve in recent years. The overall objective of this study was to 

estimate the amount of antibiotic that is dumped into the sewerage system of a Federal Hospital 

in Rio de Janeiro. It conducted a retrospective quantitative study of the consumption of all 

standard injectable antibiotics at the National Institute of Traumatology and Orthopedics 

(INTO). Injectable antibiotics used in the hospital in 2014 totaled approximately 118,3kg value 

of which is estimated to have been dumped into the sewage system, approximately 65,0Kg the 

89,0Kg, around 54.9% to 75.2% of the total amount used. This represents a mean monthly 

dump 6.4kg of antibiotics. This work proved to be satisfactory for what was proposed, and is 

expected to contribute to increasing environmental concern regarding hospital waste, 

especially in relation to the processing of waste properly and monitored. 

 

Keywords: Sewage, Antibiotic, Medical Waste. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Muitos medicamentos utilizados pelos pacientes em hospitais, após a metabolização no 

organismo, são introduzidos na rede de esgoto hospitalar por excreção pela urina ou fezes, 

podendo ser direcionado para rede de esgoto municipal e por seguinte a estação de tratamento. 

Porém, partes dos fármacos não metabolizados podem passar através do sistema de tratamento 

de esgotos e acabar no meio ambiente, podendo causar algum tipo de dano. Por isso os 

antibióticos são considerados um risco ambiental (KÜMMERER, 2004). 

Risco Ambiental é a probabilidade de ocorrência de danos ao ambiente (Físico e 

Biótico) decorrentes da exposição a condições adversas ou a um evento indesejado (LIMA e 

SILVA et al., 1999). 

Os líquidos residuais provenientes das atividades dos serviços de saúde podem causar 

impactos sobre o meio ambiente, com consequente impacto na saúde pública. Segundo La Rosa 

et al., (2000), a ausência de tratamentos adequados dos líquidos residuais gerados pela rede 

hospitalar tem sido observada com mais relevância pela comunidade internacional devido ao 

perigo de uma potencial propagação de doenças e aos riscos ambientais. 

Os efluentes hospitalares podem representar um impacto sobre a saúde pública, com 

isso nos últimos anos tem aumentado o número de pesquisas cientificas a fim de mitigar os 

riscos ambientais (BASSI, 2003). 

Estes efluentes apresentam diversos compostos químicos e materiais biológicos, que são 

eliminados através da rede de esgoto (PAZ, 2004). Segundo Silveira (2004), ainda há 

controvérsia entre diversos autores sobre a existência do risco para a saúde pública e para o 

meio ambiente, porém o autor destaca que há poucos trabalhos que de efetivamente avaliam a 

composição dos efluentes hospitalares e seus impactos. 

Alguns resíduos químicos gerados nas unidades hospitalares podem conter substâncias 

biologicamente ativas. Estas substâncias podem provocar impactos no meio ambiente, mesmo 

quando presentes em concentrações mínimas. Antibióticos, por exemplo, podem induzir a 

pressão seletiva, ou seja, favorecer a seleção de bactérias, que muitas vezes, em ambientes 

hospitalares são multirresistentes (SILVEIRA, 2004). 

A presença de microrganismos resistentes em efluentes hospitalares, demonstra um 

perigo eminente ao avaliar o potencial de risco relacionado à disseminação de genes de 

resistência aos antimicrobianos de uso hospitalar através do processo de conjugação. (PRADO 

et al., 2008). 
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 O processo de conjugação é o processo mais comum de transferência do material 

genético, plasmídeos ou outros elementos genéticos móveis, podendo transmitir genes capazes 

de promover a resistência aos antimicrobianos. Eles podem ser transferidos facilmente para 

outras espécies bacterianas principalmente em ambientes que exercem uma forte pressão 

seletiva (HEUER et al., 2002; TENNSTEDT et al., 2003). 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Efluente Hospitalar No Meio Ambiente 

 

Estudos de diversos pesquisadores têm mostrado que os efluentes hospitalares possuem 

altas concentrações de substâncias tóxicas, tais como antibióticos, agentes citostáticos, metais 

pesados, desinfetantes e hormônios, além de bactérias resistentes aos antimicrobianos, os quais 

podem se disseminar no meio ambiente (KÜMMERER, 2001; MEIRELLES-PEREIRA et al., 

2002; REINTHALER et al., 2003; SCHWARTZ et al., 2003; EMMANUEL et al., 2005). 

Em muitos países têm sido realizados estudos a fim de detectar as concentrações de 

antibióticos em micrograma por litro ou nanograma por litro em diferentes meios, tais como, 

efluente hospitalar, esgoto municipal e efluente de estação de tratamento de esgoto. Os 

componentes detectados são de diferentes classes de antibióticos, como por exemplo, 

macrolideos, tetraciclinas, sulfonamidas, cefalosporinas e outros (RICHARDSON & 

BOWRON, 1985; KÜMMERER, 2003; KOLPIN et al., 2002; KÜMMERER, 2004). 

Os hospitais, devido a complexidades de suas atividades, apresentam um enorme 

consumo de água por dia, sendo em torno de 400 a 1200 L/leito/dia, bem acima do consumo 

doméstico que é em torno de 200 L/pessoa/dia. Esses enormes consumos de água pelos 

hospitais, reflete em um enorme volume de efluente na rede de esgoto (EMMANUEL et al., 

2005; GAUTAM et al., 2007). 

A formação desses efluentes nas unidades de saúde deriva de diversas atividades 

intrínsecas ao âmbito hospitalar, entre elas: águas de lavagem de vestimentas, de objetos de uso 

pessoal, de procedimentos clínicos, dos funcionários de serviços de saúde e cuidados com os 

pacientes. Algumas áreas hospitalares geram efluentes que necessitam de um tratamento 

adequado, como: águas de lavagem de materiais contaminados, de procedimentos clínicos, de 

laboratório de análises clínicas e de lavagem do centro cirúrgico. Por outro lado, os serviços de 
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saúde também produzem efluentes dos serviços dos refeitórios, de higienização de áreas 

administrativas e das instalações sanitárias de funcionários, podendo proporcionar ao esgoto 

hospitalar características semelhantes aos esgotos domésticos (GUEDES & VON SPERLING, 

2005; KÜMMERER, 2001; REINTHALER et al., 2003; EMMANUEL et al., 2005). 

Os fármacos atingem os esgotos através do descarte inadequado e pelos vasos sanitários 

através das vias de excreções, urina e fezes, após o uso em seres humanos. Uma vez que os 

antibióticos são despejados nos esgotos, mesmo que tratados, podem ser carreados para as águas 

superficiais ou subterrâneas, como mostra a figura 1 (GUARDABASSI et al., 1998; GIGER et 

al., 2003; BROWN et al., 2006).  

 Na Alemanha, em 1999, cerca de 411 toneladas de antibióticos foram utilizadas em 

humanos, e deste, 105 toneladas foram utilizadas em hospitais (KÜMMERER, 2001). Levando 

em conta as taxas de excreções, estes valores indicariam que aproximadamente 86 toneladas 

foram despejadas nas estações de tratamento. As concentrações de antibióticos nos efluentes 

hospitalares encontram-se na faixa de concentração máxima inibitória para bactérias 

patogênicas sensíveis a algumas substâncias ativas. 

 

 

 Figura 1: Possíveis despejos no meio ambiente dos fármacos administrados em 

hospitais. (Fonte: Adaptado de Halling-Sorensen et al.,1998)  
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 Os produtos químicos e fármacos, entre eles, os resíduos de antibióticos, podem causar 

impactos ambientais quando presentes no despejo de efluentes. Al-Ahmad et al., (1999) 

verificaram que muitos antibióticos não são completamente metabolizados quando introduzido 

da rede de esgoto, permanecendo ativos na fase líquida por mais de 20 dias, promovendo 

pressão seletiva nos microrganismos. O fenômeno da resistência a antibióticos já é bem 

conhecido nestes ambientes e o aumento da proliferação de bactérias resistentes e seus genes 

de resistência tem implicações no ambiente e na saúde pública (GUARDABASSI et al., 1998; 

TZOC et al., 2004). 

Devido aos escassos estudos nos impactos ambientais, conhece-se pouco sobre a 

eliminação ou a persistência de antibióticos no meio ambiente, mas o fato é que muitas destas 

substâncias podem passar inalteradas pelo tratamento do esgoto hospitalar e pela estação de 

tratamento de esgoto (ETE). As ETEs conseguem eliminar parcialmente as concentrações de 

antibióticos presentes (GIGER et al., 2003), diminuindo a quantidade de substâncias que entram 

em contato com as águas superficiais e subterrâneas. (BRASIL, 2001). Assim, essas águas 

podem conter princípios ativos e resíduos que ainda tem atividade biológica. Brown et al., 

(2005), determinaram a ocorrência de antibióticos em efluentes hospitalares, residenciais, 

municipais, de indústrias de ração animal, com destino a ETE, e nas águas do Rio Grande (Novo 

México), que recebia efluentes da estação de tratamento de Albuquerque.  

No efluente hospitalar foi detectado um maior número dos seguintes antibióticos: 

sulfametoxazol, trimetoprima, ciprofloxacino, ofloxacina, lincomicina e penicilina G. Nos 

efluentes domiciliar somente a ofloxacina foi encontrado no efluente de um asilo, enquanto 

numa república de estudantes, nenhum antibiótico foi detectado. Em relação ao efluente 

industrial, somente a lincomicina foi encontrada. No esgoto municipal foi detectado 

sulfametoxazol, trimetoprima, ciprofloxacino e ofloxacina (BROWN et al., 2005).  

Em ambos os esgotos municipal, bruto e tratado, foram detectados sulfametoxazol, 

trimetoprima e ofloxacino em concentrações de 110 a 470 ng/ L. Nenhum antibiótico foi 

detectado no Rio Grande a montante da descarga de efluentes da ETE de Albuquerque e 

sulfametoxazol foi detectado no Rio Grande a jusante da descarga do efluente da ETE de 

Albuquerque, indicando a contaminação do rio por este medicamento (BROWN et al., 2005). 

Hirsch et al., (1999) analisaram as águas das estações de tratamento de esgoto e detectaram a 

presença de diversos antibióticos em sua composição. Foram constatados 18 antibióticos das 

classes dos cefalosporinas, sulfonamidas, penicilinas e tetraciclinas em várias amostras. Nos 

estudos de Watkinson et al., (2009), concentrações significativas de antibióticos foram 
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detectadas em diferentes ambientes aquáticos, desde efluentes até água potável, destacando-se 

as altas concentrações de beta-lactâmicos nos efluentes hospitalares. 

Outra discussão extremamente relevante em relação ao despejo de efluentes hospitalares 

sem um tratamento adequado são as grandes quantidades de microrganismos potencialmente 

patogênicos, presentes nos efluentes, dos quais os mais relevantes seriam as bactérias resistentes 

a antibióticos mais utilizados nos hospitais em que muitas vezes, são de última escolha na 

antibioticoterapia.  Quando comparados com os efluentes provenientes de outras fontes 

geradoras, essas bactérias parecem estar em maiores concentrações (MEIRELLES-PEREIRA 

et al., 2002; REINTHALER et al., 2003; SCHWARTZ et al., 2003; CONSTANZO et al., 

2005). 

As cidades que possuem um alto grau de desenvolvimento apresentam um maior 

número de unidades de saúde, e com isso, são capazes de gerar uma grande quantidade de 

efluentes poluídos e contaminados (VECCHIA et al., 2009). Estes efluentes hospitalares 

quando não tratados de forma adequada, possuem contaminantes para o meio ambiente. Embora 

bactérias resistentes tenham sido isoladas frequentemente em amostras clínicas, muitos 

microrganismos resistentes e seus genes de resistência têm sido detectados em esgoto hospitalar 

e em outras amostras ambientais, tais como esgoto doméstico, lodo de esgoto, lagoas, água de 

mar, águas subterrâneas e águas de rio contaminado com esgoto (HEUER et al., 2002; 

MEIRELLES-PEREIRA et al., 2002; REINTHALER et al., 2003; SCHWARTZ et al., 2003; 

TENNSTEDT et al., 2003; COSTANZO et al., 2005; GALLERT et al., 2005). 

Na sociedade moderna há um enorme temor com relação à disseminação de bactérias 

resistentes aos antimicrobianos, principalmente as bactérias de infecção hospitalar. Estudos 

realizados em hospitais brasileiros têm avaliado que nos hospitais do Brasil tem uma alta taxa 

de infecção hospitalar (GALLES et al., 2001; DE MORAIS et al., 2000; VILLAS BÔAS et al., 

2004; SILVA et al., 2006). 

Os efluentes hospitalares e de outras unidades de saúde, apresentam grandes 

quantidades de microrganismos patogênicos como coliformes, Pseudomonas sp. e 

Enterococcus sp. (GALLERT et al., 2005). Ao determinar o perfil microbiológico de bactérias 

em um efluente hospitalar no Rio Grande do Sul, Ortolan et al., (2000) identificaram diversos 

gêneros bacterianos: Acinetobacter sp., Alcaligenes spp., Comamonas sp., Enterobacter sp., 

Escherichia sp., Enterococcus sp., Flavobacterium spp., Klebsiella sp., Leclercia sp., 

Morganella sp., Pasteurella sp., Pseudomonas sp., Proteus sp., Serratia sp., Staphylococcus 

sp., Stenotrophomonas sp., Streptococcus sp. e demais bacilos não fermentadores. 
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Em um estudo de 1997, avaliou um sistema de tratamento de esgoto hospitalar. O 

objetivo desse estudo foi promover a caracterização do efluente e eliminação dos 

microrganismos através do sistema de tratamento anaeróbio que é constituído de uma unidade 

de reator UASB (Up flow Anaerobic Sludge Blanket) seguido de pós-tratamento por três filtros 

anaeróbios dispostos em série. O sistema de tratamento formado por reatores UASB já é 

utilizada em alguns estados do Brasil, porém sua eficiência ainda é contestada e o processo de 

tratamento necessita ser complementado (CHERNICHARO, 1997). 

 

2.2 Impactos Ambientais Causados Pelos Antimicrobianos 

 

Os hospitais que não apresentam um tratamento adequado de seu esgoto são possíveis 

disseminadores de grandes quantidades de medicamentos excretados pelos pacientes e de 

microrganismos multirresistentes em seus efluentes (MACHADO-HOMEM, 1986). 

Os medicamentos e produtos cosméticos têm gerado uma grande preocupação em 

relação à qualidade da água e aos problemas que podem ocasionar ao meio ambiente. Muitos 

destes medicamentos, como os antibióticos, apresentam baixa biodegradabilidade e podem 

facilmente atingir as águas superficiais (KÜMMERER et al., 2000). O monitoramento dos 

fármacos residuais está ganhando grande relevância pelo fato de muitas dessas substâncias 

serem, frequentemente, encontradas em esgotos, rios e ETE, e que devido aos seus riscos 

ambientais, podem levar a severos impactos ambientais. A partir de meados de 1990, começou 

uma corrida para investigar o destino e as consequências dos medicamentos no meio ambiente 

e assim poderem mitigar seus possíveis danos (HALLING-SORENSEN et al., 1998; HIRSCH 

et al., 1999). 

Os antibióticos foram classificados como um grupo de risco ambiental em razão da sua 

alta toxicidade e pelo seu potencial de favorecer populações naturais de bactérias resistentes 

devido à pressão seletiva exercida pelo fármaco. Os antibióticos têm sido relatados em efluentes 

hospitalares, águas superficiais, águas subterrâneas, água potável, sedimentos e etc. 

(ZUCCATO et al., 2000; KOLPIN et al., 2004; LINDBERG et al., 2004; KIM & CARLSON, 

2006; WATKINSON et al., 2007). 

O aparecimento de bactérias com genes que permitem ter resistência a antibióticos está 

cada vez mais presente na comunidade. O uso contínuo e em altas concentrações de antibióticos, 

influência na disseminação de resistência bacteriana ao promover a pressão seletiva. 

(DAVISON, 1999; BJORKMAN et al., 2000). Em outro estudo, Jorgensen e Halling-Sorensen 

(2000), relataram que a presença dos antibióticos no meio ambiente promove a resistência 
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bacteriana, principalmente quando as bactérias são expostas a baixas concentrações e durante 

tempo prolongado. Muitos estudos foram realizados e verificaram o desenvolvimento de 

colônias bacterianas resistentes aos antibióticos em hospitais.  

Com a disseminação do uso de antibióticos na sociedade com diferentes tipos de classes 

para uma antibioticoterapia eficiente, são detectadas bactérias resistentes a diversos antibióticos 

em rios (FRENCH et al., 1987; YOUNG, 1993). Os microrganismos que apresentam resistência 

no meio ambiente podem ser resultados da produção natural de antibióticos pelos organismos 

presentes no solo, de comida animal, em produtos agrícolas e em resíduos de produtos utilizados 

para o tratamento de animais e de humanos (DAVIES, 1994; WITTE, 1998). 

Kümmerer e Henninger (2003), ressaltaram a importância de avaliar o impacto que os 

antibióticos, desinfetantes e citotoxinas podem causar em bactérias presentes em amostras 

ambientais. O que corroborou para avaliar a resistência bacteriana a uma serie de antibióticos 

nas amostras provenientes de efluentes e lodos. Dependendo dos mecanismos farmacológicos 

dos antibióticos e dos mecanismos de resistência bacteriana, determinados grupos de bactérias 

são afetados pelos fármacos enquanto outros não. Resultados somente são viáveis se aplicados 

aos diferentes organismos separadamente. 

Leprat (1999), observou a contagem total de microrganismo de amostras provenientes 

dos efluentes do Complexo Universitário Hospitalar de Limoges, no qual constatou que a 

contagem total de microrganismo deste efluente é menor do que a observada em esgotos 

domésticos. A razão para esta redução da contagem total foi atribuída às grandes concentrações 

de substâncias cloradas, metais pesados, além de outros com propriedades tóxicas e 

bactericidas. Contudo, os microrganismos presentes são multirresistentes, o que corrobora que 

estes microrganismos podem proporcionar risco à saúde pública. 

O uso de antibióticos parece ser o maior determinante dos níveis de resistência dos 

microrganismos, proveniente tanto da comunidade como dos hospitais, os dados de farmácias 

hospitalares representam a fonte mais simples e mais barata de se obter informações sobre a 

utilização de antibióticos na instituição hospitalar. A utilização racional dos antibióticos, dentro 

de um hospital, prolonga a sua utilidade. Assim, medidas restritivas, neste sentindo, resultam 

em um impacto positivo, tanto para os pacientes e microrganismos, quanto para a racionalização 

dos recursos econômicos da instituição hospitalar (ENA, 1997). Há uma relação direta entre os 

dados de consumo de antibióticos e o comportamento de resistência antibiótica observados nos 

microrganismos de efluentes hospitalares (RANCAÑO et al., 1982). 

Em um estudo de 2002, foi comparado as concentrações de bactérias resistentes a 

antibióticos entre os esgotos domésticos, hospitalar (Hospital Universitário Pedro Ernesto, no 
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Rio de Janeiro) e da zona limnética1 de três lagoas (Cabiúnas, Imboassica e Geribá, no Estado 

do Rio de Janeiro). Das bactérias analisadas, somente no esgoto hospitalar foram encontradas 

cepas multirresistentes aos antibióticos. Os resultados dos antibiogramas reforçam a ideia do 

ambiente seletivo atuando no aumento da frequência ou na disseminação de genes de resistência 

aos antimicrobianos (MEIRELLES-PEREIRA et al., 2002). 

Os antibióticos têm uma forte influência nas colônias bacterianas presente nas redes de 

esgotos. A ação dos antimicrobianos pode modificar o cenário natural, causando alterações 

importantes na degradação de material orgânico (KÜMMERER, 2009). Os estudos sobre 

resíduos de antibióticos em efluente hospitalar e no meio ambiente, assim como seus impactos 

ambientais, têm sido fortemente questionados, principalmente em países desenvolvidos. Nesses 

países, existem ações que buscam soluções para que se evitem problemas futuro, enquanto os 

estudos em países em desenvolvimento como o Brasil, têm sido pouco debatidos e não se tem 

a conscientização dos possíveis danos ao meio ambiente, em que se inclui os seres humanos 

(LARSSON et al., 2007; DUONG et al., 2008; DIWAN et al., 2009). Para Bila e Dezotti 

(2003), é necessária uma avaliação criteriosa dos efeitos dos antibióticos no meio aquático, 

além do monitoramento da eficácia da remoção destes fármacos pelos processos convencionais 

de tratamento de esgotos ou a implantação de tratamento complementar para remoção 

adequada, principalmente, nos hospitais. 

 

2.3 Resistência Bacteriana 

 

O surgimento de cepas bacterianas resistentes aos diversos tipos de antimicrobianos, 

correlacionado com a concentração destes fármacos no organismo e no ambiente, vem sendo 

relatado desde a descoberta dos antibióticos (MARTINEZ & BAQUERO, 2000). 

A utilização dos antibióticos novos no mercado para o tratamento de infecções, 

principalmente as hospitalares, deve ser extremamente planejado, pois seu uso na 

antibioticoterapia faz com que, com o decorrer do tempo, haja o surgimento de bactérias 

resistentes a estes antibióticos. No meado da década de 30 e final da década de 60 

(FISCHBACH, 2009), havia um enorme desenvolvimento de novos antibióticos, com o 

surgimento de uma nova bactéria patogênica resistente ao antibiótico utilizado existia outro 

para a sua substituição. Entretanto, nos últimos quinze anos ocorreram uma aceleração no 

surgimento de bactérias multirresistentes, onde a indústria farmacêutica e os centros de 

                                                             
1 Região correspondente à parte central do lago, local onde chega a luz. 
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pesquisas em saúde não conseguiram acompanhar essa corrida, o que dificultou o controle e o 

tratamento de diversas infecções bacterianas (TAVARES, 2002; SHEA, 2003; FERNANDES, 

2006). 

 A resistência bacteriana é um fator natural, uma resposta evolutiva destes 

microrganismos frente aos antimicrobianos (WRIGHT et al., 2007). Esta resistência se dar 

através diferentes mecanismos (Tabela 1) permitindo ter proteção contra os diversos 

antimicrobianos, tornando-as mais adaptadas contra as adversidades do meio ambiente 

(MADIGAN, 2004). A prevalência de cepas resistentes a antibióticos largamente utilizados nas 

doenças infecciosas hospitalares, tem sido um verdadeiro desafio na elaboração de uma 

antibioticoterapia eficaz (NIEDERMAN, 2000). 

 

Tabela 1: Principais mecanismos de resistências aos antibióticos. 

 

Fonte: Adaptado de Madigan et al.,2004 

 

Segundo Madigan et al. (2004), a aquisição de resistência aos antimicrobianos 

corresponde à capacidade de um organismo de resistir a um agente quimioterápico ao qual este 

é, normalmente, sensível. A resistência a antimicrobianos apresentada pelas bactérias ocorre 

devido às características codificadas geneticamente, podendo estas ser intrínsecas ou 
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adquiridas. A resistência intrínseca é aquela resultante da genética, estrutura e fisiologia natural 

do microrganismo. A resistência adquirida resulta da alteração da estrutura e fisiologia celular, 

por mudanças genéticas do microrganismo. A resistência pode ser adquirida por mutação 

genética, transferência de genes de outros organismos, ou ainda de uma associação de ambas. 

Ao contrário da resistência intrínseca, ocorre apenas em algumas cepas de um grupo ou espécie 

de organismos. (FORBES et al., 1998; DZIC S & BEDEKOVIC, 2003) 

A resistência bacteriana é codificada por um ou mais genes, que são transferidos para 

outros microrganismos por meio de diversos mecanismos. Estes genes de resistência bacteriana 

variam de acordo com sua localização, plasmídeos ou cromossomiais, tipo de transferência e 

expressão. Os genes de resistência estão localizados no cromossomo bacteriano, o que confere 

certa estabilidade genética ao microrganismo, ou nos plasmídeos extra cromossomiais 

(DAVISON, 1999; KONEMAN et al., 2001; DZIDIC & BEDEKOVIC, 2003; KÜMMERER, 

2009b). Os plasmídeos conferem as funções essenciais, podem transportar genes que promove 

a resistência bacteriana contra os antibióticos, possibilita apresentar tolerância a metais tóxicos, 

permite a produção de toxinas naturais para sua defesa e síntese de enzimas. (TORTORA et al., 

2005) 

Há certa mobilidade de genes de resistência aos antibióticos entre bactérias da mesma 

espécie e também entre espécies distintas. Os elementos genéticos como plasmídeos podem 

também ser transmitidos para outras bactérias de diferentes espécies através de mecanismos 

específicos de recombinação e troca, denominados de transferência horizontal. (DAVISON, 

1999). Uns dos perigos de transferência de resistência aos antimicrobianos é a possibilidade da 

transferência horizontal que concede a troca dos seus genes entre espécies diferentes e assim, 

uma espécie que não tinha resistência bacteriana passe a expressar. (DAVISON, 1999; 

SCHMIDT et al., 2001) 

Os mecanismos de transferência dos materiais genéticos mais importantes descritos na 

literatura são: conjugação, transformação, transdução e transposição. No qual o mais comum 

entre as bactérias é a conjugação. (SENGUPTA et al., 2011). 

 Na conjugação, a transferência de genes necessita do contato célula a célula mediante 

a um pilus sexual especializado, conhecido como um apêndice sexual da bactéria, que é 

codificado por um plasmídeo F ou “fator de fertilidade”. Uma vez que o contato é estabelecido 

através da fímbria, o plasmídeo F é replicado e uma das cadeias simples de DNA plasmidial 

passa para a célula receptora através do pilus. A cadeia simples começa a ser replicada à medida 

que entra na célula, havendo, ao final do processo, duas células contendo plasmídeos 

conjugativos completos.  Algumas vezes, porém, um pequeno pedaço de DNA cromossômico 
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une-se ao plasmídeo e é transferido junto com ele na conjugação. O plasmídeo doado pode ser 

incorporado ao cromossomo bacteriano. (TORTORA et al., 2005).  

Na transformação, há captação de DNA solúvel no meio por células receptoras 

competentes. O mecanismo de transdução compreende a transferência genética com auxílio de 

bacteriófagos, enquanto que a transposição é a transferência de genes dentro de uma mesma 

célula através de transposons (LUZ, 2008). 

Três fatores têm contribuído para o desenvolvimento e a difusão de resistência 

bacteriana: 1- Mutação aleatória dos genes naturais que aumentam seu espectro de resistência. 

(CONSTANZO et al, 2005); 2- Transferência horizontal de genes resistentes entre os 

microrganismos. (SCHWARTZ et al, 2003; EMMANUEL et al, 2005); 3- Pressão seletiva que 

favorece a prevalência de organismos resistentes (SCHWARTZ et al, 2003; EMMANUEL et 

al, 2005). 

 

2.4 Pressão Seletiva 

 

A pressão seletiva é um conjunto de condições que podem ser promovidas pelo ambiente 

seja ele de forma natural ou induzida, que acarreta o favorecimento do microrganismo mais 

adaptado as condições adversas, permitindo a sua sobrevivência ao meio e assim se multiplicar, 

fazendo com que a pressão seletiva tenha um papel importante nos microrganismos mais 

evoluídos sobre a questão da manutenção de genes de resistência aos antimicrobianos, e com 

isso possam transferir seus genes para outros microrganismos (SMALLA et al., 2000). 

A exposição de bactérias aos antimicrobianos confere uma vantagem ecológica às cepas 

resistentes. Essa pressão seletiva pode acontecer no paciente, devido a antibioticoterapia, ou no 

ambiente. Outras substâncias, além dos antibióticos, também possuem potencial de selecionar 

bactérias resistentes. Entre estas substâncias, dois grupos não antibióticos destacam-se: metais 

pesados e biocidas. As bactérias podem ter mecanismos inespecíficos de resistência para 

diferentes substâncias, incluindo metais pesados, biocidas e antibióticos. Em todos estes casos, 

somente após a exposição (condição adversa), resulta na seleção de bactérias resistentes 

(GUARDABASSI & DALSGAARD, 2002). 

A ocorrência de ambientes fortemente seletivos para os microrganismos, como amostras 

de efluentes hospitalares, gera um aumento da frequência de detecção de genes de resistência 

bacteriana. Os efluentes hospitalares apresentam concentrações elevadas de bactérias entéricas 

resistentes a diversos antimicrobianos do que efluentes derivados de outras fontes não 

hospitalares e a concentração de antimicrobianos presente no esgoto hospitalar também é 
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superior a essas outras fontes, tornando um ambiente propício para uma forte pressão seletiva. 

(LINTON et al., 1974) 

Com o saneamento básico inadequado e ineficiente da rede de esgoto e a falta de 

tratamento prévio dos efluentes hospitalares podem estabelecer rotas de disseminação de 

bactérias e seus respectivos elementos genéticos relacionados à resistência assim como dos 

antimicrobianos também presente nos efluentes hospitalares, promovendo outros meios 

propícios para que haja uma pressão seletiva. (MEIRELLES-PEREIRA et al., 2002; 

BAQUERO, 2004). 

Segundo Baquero et al. (2008), existem os chamados reservatórios genéticos, locais 

potenciais para trocas genéticas e, consequentemente, para a disseminação da resistência 

antimicrobiana devido à alta conectividade biológica e à presença de seleção específica. Entre 

estes reservatórios, encontram-se os esgotos hospitalares. A presença de bactérias resistentes 

no esgoto depende, portanto, da estação de tratamento de esgoto, da população bacteriana 

estudada, do agente antimicrobiano e da concentração do mesmo. 

 

2.5 Antimicrobianos 

 

Com o rumo para uma era pós antibiótica (WHO, 2015), existem diversos 

antimicrobianos comercializados no mundo inteiro. Estes podem ser organizados de diferentes 

formas como estrutura química, espectro de ação, efeito no microrganismo entre outros, porém 

a forma mais comum de serem classificados é de acordo com seu mecanismo de ação. O 

espectro de ação refere-se gama de organismos afetados pelo antimicrobianos que pode ser de 

amplo espectro (atuando contra bactérias gram-negativas e gram-positivas), espectro 

intermediário e baixo (com atividade restrita a um grupo de bactérias) (GUARDABASSI et al., 

1998; TRABULSI et al., 1999). Os antimicrobianos são divididos em diversos grupos e 

subgrupos, tabela 2, como ß-lactâmicos (com subgrupos: penicilinas, cefalosporinas, 

carbapenens e monobactans), quinolonas, glicopeptídeos, tetraciclinas, macrolídeos, 

sulfonamidas e diversos outros. 
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Tabela 2. Diversas classes de antimicrobianos usados no combate as infecções e seus 

mecanismos de ação. (Continua). 

Classes de 

antibióticos 

Exemplo de 

Antibiótico 
Mecanismo de Ação 

β-Lactâmicos 

Penicilinas 

(ex: Amoxicilina); 

Cefalosporinas  

(ex: Cefazolina); 

Carbapenens  

(ex: Meropenem); 

Monobactans   

(ex: Aztreonam); 

Inibem a síntese da parede celular, fixando-

se às proteínas fixadoras de penicilinas, 

impedindo a produção de peptideoglicano. 

Quinolonas Levofloxacina 

Inibem a síntese de DNA, fixando-se e 

inibindo as atividades das enzimas DNA-

girases ou a topoisomerase II. 

Glicopeptídeos Vancomicina 

Inibem a síntese do peptideoglicano, além de 

alterar a permeabilidade da membrana 

citoplasmática e interferir na síntese de RNA 

citoplasmático. Inibindo a síntese da parede 

celular. 

Oxazolidinonas Linezolida 

Inibe a síntese de proteínas bacterianas em 

um estágio inicial, ligando diretamente à 

subunidade 50S ribossomal. Apresentando 

um mecanismo completamente diferente dos 

demais antibióticos. 

Aminoglicosídeos Amicacina 

Ligam-se à fração 30S ribossomal, inibindo a 

síntese proteica ou produzindo proteínas 

defeituosas. 

Macrolídeos Azitromicina 

Inibem a síntese proteica dependente de 

RNA, através da ligação em receptores 

localizados na porção 50S ribossomal. 

Impedindo as reações de transpeptidação e 

translocação. 

Lincosaminas Clindamicina 

Inibem a síntese proteica nos ribossomos, 

ligando-se a subunidade 50S. Alteram a 

superfície bacteriana, facilitando a 

opsonização, fagocitose e destruição 

intracelular dos microrganismos. 

Nitroimidazólicos Metronidazol 

Após a entrada na célula, por difusão passiva, 

o antimicrobiano é ativado por um processo 

de redução. O grupo nitro da droga atua como 

receptor de elétrons, levando à liberação de 
compostos tóxicos e radicais livres que atuam 

no DNA, inativando-o e impedindo a síntese 

enzimática das bactérias. 

Cloranfenicol Cloranfenicol 
Ligam-se na subunidade 50S ribossomal, 

inibindo a síntese proteica da bactéria. 
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Tabela 2. Diversas classes de antimicrobianos usados no combate as infecções e seus 

mecanismos de ação. (Continuação). 

Classes de 

antibióticos 

Exemplo de 

Antibiótico 
Mecanismo de Ação 

Estreptograminas Quinupristina / 

Dalfopristina 

Inibem a síntese proteica bacteriana por 

ligarem-se a vários sítios da fração 50S dos 

ribossomos, formando um complexo 

quinopristina-ribossomo-dalfonopristina. 

Sulfonamidas Sulfametoxazol 

Atuam sobre a via do ácido fólico, fixando-se 

à enzima diidropterato-sintetase. Comumente 

é associado a trimetoprima, tendo um efeito 

sinérgico com a sulfonamidas, pois atuam em 

passos diferentes da síntese do ácido tetra-

hidrofólico (folínico). 

Tetraciclinas Tetraciclinas 

Ligam-se à porção 30S do ribossoma de 

forma reversível. Bloqueando a ligação do 

RNA transportador, impedindo a síntese 

proteica. 

Glicilciclinas Tigeciclina 

Ligam-se à subunidade ribossômica 30S 

bloqueando a entrada de moléculas aminoacil 

RNAt no sítio do ribossomo. 

Polimixinas Polimixinas 

Interagem com a molécula de polissacarídeo 

da membrana externa das bactérias gram-

negativas, retirando cálcio e magnésio, 

necessários para a estabilidade da molécula 

de polissacarídeo. Rompendo a membrana 

celular. 

Daptomicina Daptomicina 

Ligam-se a membrana celular bacteriana 

levando à rápida despolarização do potencial 

de membrana, o que determina a inibição da 

síntese de proteínas, DNA e RNA, além do 

extravasamento de conteúdo citoplasmático e 

morte bacteriana. 

Gemifloxacina Gemifloxacina 

Inibem a síntese de DNA através da inibição 

simultânea da DNA-girase e da 

topoisomerase IV. 

Fonte: ANVISA, 2015. 

 

2.6 Hospitais Verdes e Saudáveis  

 

A rede global Hospitais Verdes e Saudáveis (HVS) é uma iniciativa da organização 

internacional “Saúde Sem Dano”, representada no Brasil pelo “Projeto Hospitais Saudáveis”. 

Esta rede, promove participação dos hospitais e instituições da saúde do mundo inteiro, na 

redução dos seus impactos ambientais provenientes das suas atividades de modo que deixe de 

ser uma fonte de danos para a população. Os hospitais estão entre os principais centros 

http://www.noharm.org/saude_sem_dano/
http://www.hospitaissaudaveis.org/quemsomos.asp
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geradores de grandes quantidades de efluentes contaminados e resíduos de serviços de saúde, 

que podem causar impactos ambientais negativos no meio ambiente e que representam um 

problema para a saúde pública (HOSPITAIS SAUDÁVEIS, 2016). 

Para isto, todos os esforços dos profissionais que atuam nas unidades de saúde, devem 

ser intensificados, a fim de garantir a eficiência dos serviços prestados sem comprometer a 

segurança ou o cuidado do paciente, tornando uma instituição que preza pela sustentabilidade 

através de práticas saudáveis, deixando de ser uma fonte de danos às pessoas e ao meio ambiente 

(HOSPITAIS SAUDÁVEIS, 2016). 

Como exemplos de práticas não saudáveis temos a incineração de resíduos de serviços 

de saúde que é uma das principias fontes de emissão de contaminantes como dioxinas e 

mercúrio para o meio ambiente. Outro exemplo é a gestão leviana e os planejamentos precários 

em relação ao tratamento dos efluentes hospitalares, nos quais não se tem um tratamento para 

estes ou se apresentam, são inadequados para a total eliminação dos fármacos (SAÚDE SEM 

DANO, 2016).   

Pensando nesses desafios de eliminar ou minimizar as práticas não saudáveis, foi criado 

a “Agenda Global Hospitais Verdes e Saudáveis”. Esta Agenda consiste em 10 objetivos 

interconectados: Liderança, Substâncias Químicas, Resíduos (incluindo os efluentes), Energia, 

Água, Transporte, Alimentos, Produtos Farmacêuticos, Edifícios, Compras. A rede global 

HVS, disponibiliza ferramentas de suporte para os integrantes desta aliança para que assim 

possam atingir com êxito os objetivos propostos (SAÚDE SEM DANO, 2016). 

No Brasil, o Projeto Hospitais Saudáveis (PHS) tem como missão fundamental 

transformar o setor saúde em um exemplo para toda a sociedade em aspectos de proteção ao 

meio ambiente e à saúde do trabalhador, do paciente e da população em geral, permitindo que 

as instituições integrantes do PHS que aceitaram e acolheram a ideia do “Hospitais Verdes e 

Saudáveis”, desenvolvam pesquisas para melhorar, de forma contínua, suas atividades nos 

serviços de saúde (HOSPITAIS SAUDÁVEIS, 2016). 

 

2.7 Sistema de Classificação de Perigo e Risco Ambiental dos Antibióticos 

 

O Conselho do Condado de Estocolmo, Suécia, apresentou um importante projeto 

ambiental em 2015 chamado Council´s 2012-2016 Environmental Programme, para o 

Environmental Challenge 2016. Este projeto tem como finalidade mitigar os riscos ambientais 

dos produtos farmacêuticos. Uns dos aspectos é a avaliação do impacto sobre o meio ambiente 

de acordo com a classificação de produtos farmacêuticos. O sistema de classificação considera 

http://www.hospitaissaudaveis.org/arquivos/GGHHA-Portugese.pdf
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os impactos ambientais dos fármacos no chamado Wise List (Kloka Listan), que é uma lista de 

medicamentos recomendados para doenças comuns emitidas pelo Comitê de Drogas e 

Terapêutica do Condado de Estocolmo (JANUSINFO, 2014-2015). 

A Classificação dos princípios ativos é realizada com a relação entre o “Perigo 

Ambiental” e o “Risco Ambiental”. O Perigo Ambiental expressa as características prejudiciais 

para o meio ambiente que é inerente ao princípio ativo. Tais como: 

 

 Persistência – Capacidade de resistir a degradação no ambiente aquático. 

 Bioacumulação – Acumulação no tecido adiposo dos organismos aquáticos. 

 Toxicidade – Potencial tóxico para os organismos aquáticos. 

 

Para cada uma destas características é atribuída um valor numérico (0-3). O total destes 

valores constitui o índice de PBT (Persistência-Bioacumulação-Toxicidade) para a substância. 

O índice PBT é uma medida de perigo para o ambiente e pode assumir todos os valores de 0-9 

(soma dos valores de P, B e a T). Quanto maior for o valor de uma substância, maior será seu 

perigo para o meio ambiente (JANUSINFO, 2014-2015). 

O Risco Ambiental refere-se ao risco de toxicidade para o ambiente aquático. Baseia-se 

na relação entre a concentração previsível da substância no meio ambiente em sistemas de água 

suecos (PEC), calculada nas diretrizes da Agencia Europeia de Medicamentos, EMEA (EMEA, 

2006), e a maior concentração da substância que não tem um efeito nocivo sobre o meio 

ambiente (PNEC) (WENNMALM, 2009). A Classificação de risco é especificado na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 3: Classificação do risco ambiental utilizando a relação PEC/PNEC. 

Risco PEC/PNEC 

Insignificante ≤ 0,1 

Baixo > 0,1 - ≤ 1 

Moderado > 1 - ≤ 10 

Alto > 10 

Fonte: WENNMALM, 2009. 

 

 Correlacionando a PEC/PNEC com o perigo ambiental, temos a classificação dos riscos 

ambientais dos antibióticos, como mostra a tabela 4. 
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Tabela 4: Classificação dos produtos farmacêuticos de acordo com os riscos e perigos 

ambientais, segundo a classificação do Conselho do Condado de Estocolmo, Suécia. 

(Continua). 

Antibióticos Risco PBT P B T  

Trimetoprima Insignificante 4 3 0 1  

Nitrofurantoína Insignificante 5 3 0 2  

Eritromicina Insignificante 6 3 0 3  

Claritromicina Insignificante 6 3 0 3  

Meropenem Insignificante 6 3 0 3  

Telitromicina Insignificante 9 3 3 3  

Ofloxacino Insignificante 9* 3 3* 3  

Azitromicina Baixo 6 3 0 3  

Ceftazidima Baixo 6 3 0 3  

Pivmecillinam Baixo 6 3 0 3  

Sulfametroxazol Baixo 6 3 0 3  

Tetraciclina Baixo 6 3 0 3  

Amoxicilina Moderado 6 3 0 3  

Ciprofloxacino Moderado 6 3 0 3  

Gentamicina cannot be excl 6 3 0 3  

Ampicilina cannot be excl 6* 3 0 3*  

Aztreonam cannot be excl 6* 3* 0 3  

Benzilpenicilina benzatina cannot be excl 6* 3 0 3*  

Cefuroxima cannot be excl 6* 3 0 3*  

Ceftibuteno cannot be excl 6* 3* 0 3*  

Ceftriaxona cannot be excl 6* 3 0 3*  

Cloxacilina cannot be excl 6* 3 0 3*  

Clindamicina cannot be excl 6* 3 0 3*  

Ertapenem cannot be excl 6* 3 0 3*  

Ácido fusídico cannot be excl 6* 3 0 3*  

Imipenem cannot be excl 6* 3 0 3*  

Cilastatina (Inibidor enzimático) cannot be excl 5* 3 0 2*  

Metronidazol cannot be excl 6* 3 0 3*  

Moxifloxacino cannot be excl 6* 3 0 3*  

Oxitetraciclina cannot be excl 6* 3* 0 3*  

Cefotaxima cannot be excl 9* 3 3* 3*  

Daptomicina cannot be excl - - 0 -  

Flucloxacilina cannot be excl - - 0 -  

Fenoximetilpenicilina cannot be excl - - 0 -  

Tobramicina cannot be excl - - - -  

Roxitromicina cannot be excl - - - 1*  

Norfloxacino cannot be excl - - - 3  
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Tabela 4: Classificação dos produtos farmacêuticos de acordo com os riscos e perigos 

ambientais, segundo a classificação do Conselho do Condado de Estocolmo, Suécia. 

(Continuação). 

Antibióticos Risco PBT P B T  

Amicacina cannot be excl - - - -  

Cefadroxila cannot be excl - - - -  

Doxiciclina cannot be excl - - - -  

Levofloxacino cannot be excl - - - -  

Linezolida cannot be excl - - - -  

Limeciclina cannot be excl - - - -  

Metenamina cannot be excl - - - -  

Netilmicina cannot be excl - - - -  

Piperacilina cannot be excl - - - -  

Tazobactam (Inibidor enzimático) cannot be excl - - - -  

* Indica que a avaliação do índice PBT foi considerada insuficiente devido à falta de dados 

fornecido pelas indústrias farmacêuticas. Documentos base da Persistência, Bioacumulação e 

Toxicidade para a avaliação do perigo ambiental.  

Fonte: Adaptado de JANUSINFO, 2014-2015. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do presente trabalho é estimar a quantidade de antibiótico que é 

despejado na rede de esgoto do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO). 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Quantificar o consumo de todos os antibióticos injetáveis padronizados no INTO. 

 Estimar a excreção de antibióticos não metabolizados que são eliminados dos 

organismos durante a antibioticoterapia.  

 

 

4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Tipo de Estudo 

 

Foi realizado um estudo quantitativo retrospectivo dos consumos de todos os 

antibióticos injetáveis padronizados na unidade de Farmácia para estimar as quantidades dos 

antibióticos que são despejados na rede de esgoto. 

 

4.2 Local de Estudo 

 

O estudo ocorre na unidade de farmácia do instituto de Traumatologia e Ortopedia 

(INTO), no qual apresenta 36 farmacêuticos, sendo 6 residentes. Para a pesquisa, foram 

utilizados 232 Leitos (6º, 7º e 8º andar) da instituição, que comporta no máximo dois pacientes 

em cada leito. A unidade de Farmácia atende as prescrições para um período de 24 horas. 
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4.3 Período de Estudo 

 

Para este estudo foi contabilizado o consumo de antibióticos utilizados para atender as 

prescrições dos pacientes internados no período de 1 ano, de janeiro de 2014 a dezembro de 

2014. 

 

4.4 População Estudada 

 

Foram quantificados os antibióticos injetáveis utilizados pelos os pacientes adultos nas 

áreas assistenciais de internação, sendo excluídos os setores de pediatria, centro terapia 

intensiva (C.T.I.), centro cirúrgico (C.C), Hospital Dia e Trauma referenciado. 

 

4.4.1 Critério de Inclusão 

Foram considerados somente os antibióticos injetáveis devido à ausência do efeito de 

primeira passagem. Sendo estes totalmente biodisponíveis na circulação sanguínea. 

 

4.4.2 Critério de Exclusão  

Não foram considerados os pacientes pediátricos devido aos dados dos estudos 

fornecidos pelas indústrias farmacêuticos serem realizados apenas pela população adulta. 

Podendo assim, haver uma discrepância relevante quanto à porcentagem de metabolização dos 

antibióticos no organismo. 

Os pacientes do C.T.I foram excluídos devido as alterações hemodinâmicas o que pode 

levar a uma importante alteração na metabolização dos antibióticos. 

Foram desconsiderados os pacientes internados no trauma referenciado, centro cirúrgico 

e hospital dia devido a sua curta passagem no setor.  

 

4.4.3 Limitações do Estudo 

Este estudo não se propõe a quantificar diretamente a presença destes antibióticos no 

esgoto do hospital. Trata-se de uma estimativa com base no perfil cinético disponibilizado nas 

referências científicas e nas bulas.  

Para esta estimativa, considera-se que todos os antibióticos dispensados para atender as 

prescrições, foram administrados nos pacientes sem uso de sonda vesical ou coletor de excreção 

individual (ex. fraldas) e sem alterações nas eliminações esperadas dos fármacos, ou seja, sem 

alterações das funções renais e sem interações medicamentosas. 
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 Além disso, não foram considerados os seguintes aspectos: peso, idade e etnia. Estes 

aspectos influenciam na eliminação e na metabolização do fármaco, mas não foi possível 

considera-los por conta do grande número de pacientes e de antibióticos. Tais relações 

demandariam um tempo maior que o disponível para a realização deste trabalho. Optou-se, 

portanto, por não identificar o paciente.  

Em relação à classificação de risco ambiental dos fármacos, optou-se por considerar a 

classificação utilizada na Suécia, visto não existir algo semelhante no Brasil. Porém, deve-se 

considerar que este sistema foi desenvolvido considerando alguns fatores locais como o 

consumo de água por dia, volume de esgoto e o consumo de antibióticos por ano. 

 

4.5 Fontes de Dados 

 

As quantidades de todos antibióticos injetáveis usadas para atender as prescrições dos 

pacientes internados no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2014 foram coletadas pelo 

sistema MV2000i. As porcentagens de eliminação dos fármacos (Tabela 6) e metabolização 

dos fármacos foram obtidas através dos seguintes bancos de dados: Micromedex 2.0, FDA 

(Food and Drug Administration), Drugs.com e bulário eletrônico da ANVISA. 

As pesquisas das referências bibliográficas foram realizadas entre os meses de maio a 

setembro de 2015 nas bases SCIELO, Science Direct e Medline disponíveis no portal CAPES. 

Foram utilizados os seguintes descritores: Redes de esgoto, Eliminação de Resíduos líquidos, 

Resíduos de Serviços de Saúde e Poluição Ambiental; Sewerage, Waste Disposal Fluid, 

Medical Waste and Envionmental Pollution. 

Os artigos publicados de janeiro de 1980 até setembro de 2015 foram incluídos nas 

buscas, na quais não foram limitadas por idiomas.  

Para confrontar o perfil de eliminação estimado com o risco ambiental de cada 

antibiótico, foi utilizado o sistema desenvolvido na Suécia, que classifica diferentes fármacos 

segundo o seu risco ambiental que é inerente a cada substância. Este sistema foi desenvolvido 

numa colaboração entre o Conselho da indústria de medicamentos 

(Läkemedelsindustriföreningen) e a autoridade nacional de medicamentos na Suécia 

(Läkemedelsverket) (JANUSINFO, 2014-2015). 
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4.6 Análise dos Dados 

 

Para a estimativa das quantidades de medicamentos que são excretados nos organismos 

e despejados no esgoto foi utilizado o Microsoft® Excel 2013. Foram quantificados os 

consumos dos antibióticos (Apêndice 1), e a partir das taxas de excreções dos fármacos, foram 

calculados os valores de eliminações dos antibióticos investigados. As apresentações dos 

resultados foram através de gráficos e tabelas. 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Consumo e Taxa de Eliminação 

 

Com a seleção da forma farmacêutica do medicamento e as áreas assistenciais de 

internação bem estabelecidas, foi possível fazer as quantificações das unidades de antibióticos 

injetáveis, sendo investigados 27 antibióticos no total. Através da utilização do sistema 

MV2000i para efetuar as buscas, permitiu o levantamento das quantidades utilizadas para 

atender as prescrições dos pacientes internados de forma rápida. 

Nas buscas realizadas no sistema MV2000i, foram considerados todos os consumos dos 

antibióticos injetáveis padronizados, totalizando 27 produtos farmacêuticos utilizados no 

período de janeiro de 2014 a dezembro de 2014, tabela 5.  

 

Tabela 5: Antibióticos Injetáveis utilizados na antibioticoterapia no INTO em 2014. (Continua). 

Antibiótico Concentração  Antibiótico Concentração 

Amicacina 500mg  Ertapenem 1g 

Amoxicilina/Clavulanato 1g/200mg  Gentamicina 80mg 

Ampicilina 500g  Imipenem/Cilastatina 500mg/500mg 

Ampicilina 1g  Levofloxacino 500mg 

Azitromicina 500mg  Linezolida 600mg 

Aztreonam 1g  Meropenem 500mg 

Cefazolina 1g  Oxacilina 500mg 

Cefepima 1g  Piperacilina/Tazobactam 4g/500mg 
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Tabela 5: Antibióticos Injetáveis utilizados na antibioticoterapia no INTO em 2014. 

(Continuação). 

Antibiótico Concentração  Antibiótico Concentração 

Ceftriaxona 1g  Sulfametoxazol/Trimetoprima 400mg/80mg 

Ciprofloxacino 200mg  Teicoplanina 400mg 

Claritromicina 500mg  Tigeciclina 50mg 

Clindamicina 600mg  Vancomicina 500mg 

Daptomicina 500mg    

 

Para estimar as quantidades de fármacos excretados pelos organismos dos pacientes 

após a sua administração por via endovenosa, foram necessárias diversas buscas em referencias 

científicas e bulas farmacêuticas, que apresentavam dados específicos sobre a taxa de 

eliminação de cada fármaco.  Nessas buscas, também foram pesquisadas as taxas de 

metabolização dos diversos princípios ativos, com o intuito de conseguir analisar possíveis 

metabolitos ativos que também poderiam ser eliminados através das fezes e urinas dos 

pacientes. Porém, as taxas de metabolização dos antibióticos e possíveis metabolitos ativos não 

foram encontradas nas buscas realizadas neste trabalho. 

Para a taxa de eliminação de cada antibiótico, foi estabelecido um período de tempo 

para a excreção do princípio ativo no organismo. Foi considerado que, após 24 horas, uma 

porcentagem do fármaco inalterado é eliminada do organismo, ou seja, apresenta atividade 

biológica mesmo após a sua excreção. As taxas referentes a cada antibiótico encontram-se na 

tabela abaixo. 

 

Tabela 6: Fármacos utilizados na antibioticoterapia com suas respectivas taxas de eliminação, 

via de eliminação preferencial, apresentação farmacêutica e dosagem. (Continua). 

Medicamentos 
Dose por 

Unidade (mg) 
Apresentação 

Via de 

Eliminação 

Taxa de 

Eliminação (%) 

Mínima Máxima 

Amicacina 500 Ampola Urina 84 94 

Amoxicilina1 1000 Frasco ampola Urina 60 70 

Ampicilina 500 Ampola Urina 40 92 

Ampicilina 1000 Frasco Ampola Urina 40 92 

Azitromicina 500 Frasco Ampola Urina 12 12 

Aztreonam 1000 Frasco Ampola Urina 60 70 
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Tabela 6: Fármacos utilizados na antibioticoterapia com suas respectivas taxas de eliminação, 

via de eliminação preferencial, apresentação farmacêutica e dosagem. (Continuação). 

Medicamentos 
Dose por 

Unidade (mg) 
Apresentação 

Via de 

Eliminação 

Taxa de 

Eliminação (%) 

Mínima Máxima 

Cefazolina 1000 Frasco Ampola Urina 70 80 

Cefepima 1000 Frasco Ampola Urina 85 85 

Ceftazidima 1000 Frasco Ampola Urina 80 90 

Ceftriaxona 1000 Frasco Ampola Urina 33 67 

Ciprofloxacino 200 Bolsa Urina 50 70 

Claritromicina 500 Frasco Ampola Urina 20 40 

Clindamicina 600 Ampola Urina 10 10 

Daptomicina 500 Frasco Ampola Urina 78 78 

Ertapenem 1000 Frasco Ampola Urina 38 38 

Gentamicina 80 Ampola Urina 65 100 

Imipenem 500 Frasco Ampola Urina 70 70 

Levofloxacino 500 Bolsa Urina 87 87 

Linezolida 600 Bolsa Urina 30 30 

Meropenem 500 Frasco Ampola Urina 50 75 

Oxacilina 500 Frasco Ampola Urina 40 70 

Piperacilina2 4000 Frasco Ampola Urina 68 68 

Polimixina B 500000 UI Frasco Ampola Urina 0,04 4 

Sulfametoxazol3 400 Ampola Urina 7 12,7 

Trimetoprima3 80 Ampola Urina 17 42,4 

Teicoplanina 400 Frasco Ampola Urina 80 80 

Tigeciclina 50 Frasco Ampola Fecal 59 59 

Vancomicina 500 Frasco Ampola Urina 40 100 

Legendas:      

1- Associado com clavulanato. 2- Associado com tazobactam. 3- Associados na mesma 

formulação. 

 

 Na tabela acima, é possível verificar que a maioria dos antibióticos apresentam 

variações de suas taxas de eliminação, sendo classificada como taxa de eliminação mínima e 

taxa de eliminação máxima. Conseguinte, as excreções desses fármacos vão apresentar uma 

faixa de eliminação, eliminação mínima e eliminação máxima.  

 

5.2 Antibióticos nos Efluentes 

 

 Na tabela 7, temos a relação da classificação de risco e perigo ambiental dos antibióticos 

utilizados no hospital em estudo. 
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Tabela 7: Classificação dos antibióticos injetáveis utilizados no INTO de acordo com os riscos 

e perigos ambientais, segundo a classificação do Conselho do Condado de Estocolmo, Suécia.   

Antibiótico Risco PBT P B T 

Amoxicilina Moderado 6 3 0 3 

Ampicilina Incerto 6* 3 0 3* 

Azitromicina Baixo 6 3 0 3 

Aztreonam Incerto 6* 3* 0 3 

Cefepima Incerto 3 3* 0 0 

Ceftriaxona Incerto 6* 3 0 3* 

Ciprofloxacino Moderado 6 3 0 3 

Claritromicina Insignificante 6 3 0 3 

Clindamicina Incerto 6* 3 0 3* 

Ertapenem Incerto 6* 3 0 3* 

Gentamicina Incerto 6 3 0 3 

Imipenem Incerto 6* 3 0 3* 

Meropenem Insignificante 6 3 0 3 

Sulfametoxazol Baixo 6 3 0 3 

Trimetoprima Insignificante 4 3 0 1 

* Indica que a avaliação do índice PBT foi considerada insuficiente devido à falta de dados 

fornecido pelas indústrias farmacêuticas. Documentos base da Persistência, Bioacumulação e 

Toxicidade para a avaliação do perigo ambiental.  

Fonte: Adaptado de JANUSINFO, 2014-2015. 

 

A tabela acima, mostra os antibióticos da Wise List com as classificações de risco e 

perigo ambiental realizadas. A lista original possui uma quantidade de antibióticos mais extensa 

do que apresentada, porém não consta todos os parâmetros necessários para compor a 

classificação de perigo e risco ambiental para os demais antibióticos. Nota-se ainda na tabela 

6, que substâncias distintas podem ter a mesma classificação de risco com diferentes valores 

PBT e classificação de risco diferente mesmo se os valores de PBT forem iguais. 

 

Os antibióticos injetáveis utilizados no hospital no ano de 2014 totalizam o valor de 

aproximadamente de 118,3kg (Tabela 8), dos quais estima-se que foram despejados na rede de 

esgoto, aproximadamente entre 65,0Kg a 89,0Kg, em torno de 54,9% a 75,2% do valor total 

utilizado. Isso representa um despejo médio mensal de 6,4 Kg de antibióticos. 

 

 



36 
 

 

Tabela 8: Quantidades dos antibióticos utilizados no INTO e suas estimativas de eliminações 

nas urinas e fezes nos pacientes. 

Medicamentos 
Quantidade 

Utilizada (g) 

Quantidade Mínima 

Eliminada (g) 

Quantidade Máxima 

Eliminada (g) 

Amicacina 3758,0 3156,7 3532,5 

Amoxicilina 1315,0 789,0 920,5 

Ampicilina 6689,5 2675,8 6154,3 

Azitromicina 6,5 0,80 0,80 

Aztreonam 452,0 271,2 316,4 

Cefazolina 6607,2 5781,3 6607,2 

Cefepima 428,0 363,8 363,8 

Ceftazidima 300,0 240,0 270,0 

Ceftriaxona 184,0 60,7 123,3 

Ciprofloxacino 3008,0 1504,0 2105,6 

Claritromicina 4,0 0,80 1,6 

Clindamicina 142,8 81,8 81,8 

Daptomicina 566,0 441,5 441,5 

Ertapenem 1967,0 747,5 747,5 

Gentamicina 84,5 54,9 84,5 

Imipenem 343,5 240,5 240,5 

Levofloxacino 465,0 404,6 404,6 

Linezolida 1372,2 411,7 411,7 

Meropenem 6658,5 3329,3 4993,9 

Oxacilina 34744,0 13897,6 24320,8 

Piperacilina 37184,0 25285,1 25285,1 

Polimixina B 0,16 0,000066 0,0066 

Sulfametoxazol 254,8 17,8 32,4 

Trimetoprima 51,0 8,7 21,6 

Teicoplanina 1123,6 898,9 898,9 

Tigeciclina  80,1 47,2 47,2 

Vancomicina 10496,0 4198,4 10496,0 

Total 118285,3 64909,6 88904,0 

 

 Para uma melhor visualização, na tabela 9, temos os despejos dos fármacos na rede de 

esgoto por classe de antibióticos. 
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Tabela 9: Estimativas de eliminações por classe de antibióticos. 

Classes de Antibióticos 
Quantidades 

Utilizadas (Kg) 

Quantidades Estimadas 

das Eliminações (Kg) 

Mínima Máxima 

β-Lactâmicos 

Penicilinas 79,9 42,6 56,7 

Cefalosporinas 7,5 6,4 7,4 

Carbapenens 9,0 4,3 6,0 

Monobactans 0,5 0,3 0,3 

Quinolonas 3,5 1,9 2,5 

Glicopeptídeos 11,6 5,1 11,4 

Oxazolidinonas 1,4 0,4 0,4 

Aminoglicosídeos 3,8 3,2 3,6 

Macrolídeos 0,0 0,0 0,0 

Lincosaminas 0,1 0,1 0,1 

Sulfonamidas 0,3 0,0 0,1 

Glicilciclinas 0,1 0,0 0,0 

Polimixinas 0,0 0,0 0,0 

Daptomicina 0,6 0,4 0,4 

Total 118,3 64,9 88,9 

 

 Assim como no estudo de Watkinson et al., (2009) no qual foram encontradas altas 

concentrações de beta-lactâmicos nos efluentes hospitalares, podemos ver que no atual estudo, 

foram estimadas quantidades elevadas de fármacos pertencente a mesma classe, sendo estes 

despejados no efluente hospitalar.  

 Após a administração do antibiótico no organismo humano, transcorrido um período de 

tempo de 24 horas, ocorre a eliminação do princípio ativo com atividade biológica referente a 

taxa de eliminação do fármaco, que pode ou não, ter uma faixa de eliminação. Com isso, a 

quantificação do despejo de antibiótico na rede de esgoto do hospital será de acordo com as 

quantidades de princípios ativos com atividade biológica eliminados dos organismos através 

das fezes e urinas humanas. 

 Ao concluir a coleta de dados no sistema MV2000i, foi possível obter todos os 

consumos dos antibióticos investigados dentro do período de tempo estabelecido, janeiro de 

2014 a dezembro de 2014. Ao utilizar as taxas de eliminação, foi estimado o quantitativo de 

princípio ativo de cada antibiótico excretado e, por conseguinte, despejado na rede de esgoto. 

Foram feitos os cálculos de estimativa para cada antibiótico investigado (Apêndice 1). 

 O consumo total de cada antibiótico é referente ao somatório das quantidades de 

antibiótico utilizados durantes os 12 meses de investigação. A eliminação máxima total e 
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eliminação mínima total referem-se às quantidades de antibiótico excretados com atividade 

biológica durantes os 12 meses utilizando a taxa de eliminação máxima e taxa de eliminação 

mínima, respectivamente. Os dados detalhados para cada antibiótico estão disponíveis no 

Apêndice 1.  

 Concluindo esta etapa, foi possível realizar a construção de gráficos em forma de área 

para realçar a magnitude do montante de antibióticos despejado nos efluentes do hospital 

estudado no período de 1 ano. A seguir, encontram-se as figuras com os consumos dos 

antibióticos e eliminações destes, na rede de esgoto hospitalar. 

 

 Amicacina 500mg 

 

A Amicacina 500mg apresentou um consumo total de 3,8kg ao longo do período 

estudado. Este fármaco apresenta taxas de eliminações de 84% a 94%. Assim, estima-se que 

mediante a este consumo total, tenha gerado uma eliminação mínima de 3,2kg e eliminação 

máxima de 3,5kg nos efluentes hospitalares, conforme apresentado na Figura 2. 

 

 

Figura 2: Estimativas das eliminações de amicacina 500mg no efluente hospitalar e seu 

consumo no ano de 2014. 

 

O mês de agosto teve o consumo mais elevado durante o ano, o que pode ser devido ao 

aumento de infecções por bactérias sensíveis a este antibiótico. O mês de abril e maio tiveram 

os menores consumos durante o ano. A amicacina apresenta uma das maiores taxas de 

eliminação (94%) e um consumo significativo quando comparado aos consumos dos outros 
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antibióticos estudados, resultando em uma quantidade eliminada pelo organismo relevante, 

onde esta quantidade eliminada é direcionada diretamente para a rede de esgoto hospitalar. O 

aumento do consumo deste antibiótico pode estar associado aos tratamentos empíricos na 

instituição. 

 

 Amoxicilina 1g 

 

  Foi observado no gráfico de amoxicilina 1g o consumo total de 1,3kg e, por conseguinte, 

a eliminação mínima total de 789,0g e a eliminação máxima total de 920,5g estimadas. Observe, 

na Figura 3, que a faixa do meio, destacada em verde, representa a diferença entre a eliminação 

máxima e a eliminação mínima. 

 

 

Figura 3: Estimativas das eliminações de amoxicilina 1g no efluente hospitalar e seu 

consumo no ano de 2014.  

 

 No mês de março, obteve o maior consumo de amoxicilina durante o ano, podendo ter 

relação com as infecções sazonais, como as doenças respiratórias. Não houve falta deste 

antibiótico no hospital. Amoxicilina é um dos antibióticos frequentemente utilizados na 

antibioticoterapia hospitalar. Apresenta uma faixa de eliminação no organismo de 60-70%, 

permitindo que seja despejado uma quantidade relevante quando comparada a quantidade 

administrada nos pacientes durante 1 ano. Utilizando a tabela de classificação de perigo e risco 

ambiental, modelo da Suécia, nota-se que a amoxicilina possui uma baixa degradabilidade, o 

que permite que a substância permaneça no meio ambiente sem se degradar e presenta alta 
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toxicidade, tornando-o letal para os organismos aquáticos. Mediante a isto, são considerados 

como risco moderado para o meio ambiente.  

 

 Ampicilina 500mg 

 

Através do gráfico, observa-se que o consumo total de ampicilina 500mg foi de 4,4kg, logo 

obteve uma estimativa de eliminação mínima total de 1,8kg e eliminação máxima total de 4,1kg. 

 

 

Figura 4: Estimativas das eliminações de ampicilina 500mg no efluente hospitalar e seu 

consumo no ano de 2014. 

 

 O maior consumo deste antibiótico foi referente ao mês de dezembro, reflexo de uma 

possível sazonalidade das infecções hospitalares, pois entre os meses de outubro a março, pode 

haver o aumento da incidência dessas infecções, ocasionando um aumento de até 57% dos casos 

quando comparado ao período de abril a setembro (CALDEIRA, 2013). Os meses de junho e 

agosto foram os meses com os menores consumos durante o ano, pois o medicamento 

encontrava-se em falta no hospital devido a sua dificuldade de obtenção no mercado.  

 

 Ampicilina 1g 

 

 Através da figura 5, observa-se que o consumo total de ampicilina 1g foi de 2,3kg, tendo 

como resultado a eliminação mínima total de 908,4g e a eliminação máxima total de 2,1kg 

estimadas, sendo despejadas no efluente hospitalar. 
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Figura 5: Estimativas das eliminações de ampicilina 1g no efluente hospitalar e seu 

consumo no ano de 2014. 

 

O maior consumo deste antibiótico foi referente ao mês de fevereiro, o que pode ter sido 

devido à escassez da ampicilina 500mg no estoque central da farmácia do hospital, pois este 

medicamento apresenta pouco consumo durante todo o ano. Sendo mais utilizado na 

substituição da ampicilina 500mg. A ampicilina de 500mg e 1g, apresentam um risco ambiental 

devido ao seu elevado valor de persistência no modelo sueco, considerado potencialmente 

persistente no meio ambiente. Foi avaliado como relevante toxicidade, porem por falta de dados 

conclusivos, foi classificado como risco incerto apesar do seu índice significante de PBT. 

Apresentam taxas de eliminações de 40-92%, o que resultam em uma alta quantidade de 

princípio ativo eliminados nas excreções dos pacientes, e, por conseguinte, na rede de esgoto 

hospitalar. Por fim, o aumento do consumo deste antibiótico pode estar associado aos 

tratamentos empíricos na instituição. 

 

 Azitromicina 500mg 

  

 O uso deste medicamento é incomum no hospital em estudo, sendo mais utilizado sobre 

a forma de comprimido, o que resultou em um baixo consumo durante o ano de 2014. O 

antibiótico estava disponível em quantitativo durante todo o período. 
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Figura 6: Estimativa da eliminação de azitromicina 500mg no efluente hospitalar e seu 

consumo no ano de 2014. 

 

 Possui taxa de eliminação de 12%. Seu consumo total foi de 6,5g e eliminação de 0,80g. 

Apresenta risco ambiental baixo, mas uma baixa degradabilidade e elevada eco toxicidade, 

tendo como índice de PBT igual a 6. 

 

 Aztreonam 1g 

 

 Analisando a figura, nota-se que o aztreonam 1g, apresentou consumo total de 452,0g, 

resultando na eliminação mínima total de 271,2g e na eliminação máxima total de 316,4g nos 

efluentes hospitalar, através do cálculo de estimativa utilizando as taxas de eliminações de 60-

70%. 
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Figura 7: Estimativas das eliminações de aztreonam 1g no efluente hospitalar e seu 

consumo no ano de 2014. 

 

 O fármaco apresentou maior consumo no mês de fevereiro devido a sua escolha na 

antibioticoterapia pelos profissionais prescritores, quando disponível no arsenal antimicrobiano 

do hospital. Pelo modelo sueco, é classificado como risco incerto devido à falta de documentos 

dos testes laboratoriais que confirmem sua lenta degradação no meio ambiente. O aztreonam é 

considerado eco tóxico, aumentando seu índice PBT para 6. 

 

 Cefazolina 1g 

 

 Avaliando o gráfico de cefazolina 1g, foi calculado o consumo total de 8,3kg 

proporcionando uma estimativa de eliminação mínima total de 5,8kg e eliminação máxima total 

de 6,6kg a serem despejados na rede de esgoto hospitalar. 
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Figura 8: Estimativas das eliminações de cefazolina 1g no efluente hospitalar e seu 

consumo no ano de 2014. 

 

 Este antibiótico apresenta uma taxa de eliminação entre 70-80%, permitindo um despejo 

em quantidade relevante quando comparada a quantidade que foi consumida e entre os outros 

antibióticos. O consumo mais elevado foi no mês de janeiro, possivelmente devido as infecções 

hospitalares sazonais. O mesmo esteve disponível para o consumo durante todos os meses de 

2014. 

 

 Cefepima 1g 

 

 A cefepima teve um consumo médio de 428,0g e com estimativa de eliminação de 

363,8g, sendo despejado diretamente nos efluentes hospitalar. Apresenta taxa de eliminação de 

85%, considerada alta. 
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Figura 9: Estimativa da eliminação de cefepima 1g no efluente hospitalar e seu consumo 

no ano de 2014. 

 

 Ao observar o gráfico, nota-se que o mês de setembro foi o que obteve maior consumo 

de cefepima 1g. A escolha deste antibiótico pode ter sido devido a proposta de melhor 

alternativa para o tratamento das infecções atuantes nos pacientes no cenário hospitalar. O 

medicamento apresentou estoque baixo nos meses entre maio e agosto, e novamente em 

outubro, o que impediu a sua utilização nos tratamentos de infecções dos pacientes nesses 

meses. De acordo com o modelo sueco, possui uma baixa degradabilidade no meio ambiente, 

contudo, devido à falta de dados substanciais pelos produtores do medicamento, é considerado 

como risco incerto para meio ambiente. 

 

 Ceftazidima 1g 

 

 A Ceftazidima 1g teve o consumo total de 300,0g, consequentemente obteve a 

eliminação mínima total de 240,0g e eliminação máxima total de 270,0g com as taxas de 

eliminações de 80-90%, respectivamente. 
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Figura 10: Estimativas das eliminações de ceftazidima 1g no efluente hospitalar e seu 

consumo no ano de 2014. 

 

 Este antibiótico pertence as cefalosporinas de terceira geração, que são mais potentes 

contra bacilos gram-negativos facultativos e apresentam maior atividade contra a Pseudomonas 

aeruginosa, conferindo-lhes uma vantagem significativa em relação a outras gerações de 

cefalosporinas (ANVISA,2015), o que pode ter sido a escolha na antibioticoterapia dos 

prescritores para o combate as infecções sazonais. O antibiótico ceftazidima 1g teve um 

quantitativo baixo no estoque da farmácia durante o ano 2014, o que pode ter repercutido no 

baixo consumo durante o ano. 

 

 Ceftriaxona 1g 

 

 Através da figura 11, observa-se que o consumo total de ceftriaxona 1g foi de 184,0g, 

por conseguinte, obteve a eliminação mínima total de 60,7g e eliminação máxima total de 

123,3g. Apresenta taxas de eliminações de 33-67%. 
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Figura 11: Estimativas das eliminações de ceftriaxona 1g no efluente hospitalar e seu 

consumo no ano de 2014. 

 

O baixo consumo deste antibiótico durante o ano, pode ter sido devido ao seu uso como 

uma escolha alternativa para o tratamento de infecções hospitalares propostos pelos 

profissionais prescritos. Este medicamento não é frequentemente utilizado nas áreas 

assistenciais delimitadas no estudo. É considerado potencialmente persistente e altamente eco 

tóxico pelo sistema de classificação sueco. A insuficiência de dados da toxicidade, o classifica 

como risco incerto, porém apresenta um índice elevado de PBT. 

 

 Ciprofloxacino 200mg 

 

 Avaliando a figura 12, foi calculado o consumo total de 3,0kg proporcionando a 

estimativa de eliminação mínima total de 1,5kg e eliminação máxima total de 2,1kg, ao utilizar 

as taxas de eliminações de 50-70%, respectivamente. 
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Figura 12: Estimativas das eliminações de ciprofloxacino 200mg no efluente hospitalar 

e seu consumo no ano de 2014. 

 

Verificando que, no mínimo, a metade da quantidade do antimicrobiano que foi 

administrado nos pacientes, teve como destino final os efluentes hospitalar. O consumo mais 

elevado foi no mês de janeiro, possivelmente devido as infecções hospitalares sazonais e 

apresentou um consumo praticamente constante durante o ano. O mesmo esteve disponível para 

o consumo durante todos os meses de 2014. Apresenta um risco moderado para o meio ambiente 

devido a sua persistência significativa e alta eco toxicidade. 

 

 Claritromicina 500mg 

 

 O uso deste medicamento é incomum no hospital em estudo, sendo mais utilizado sobre 

a forma de comprimido, o que resultou em um baixo consumo durante o ano de 2014. O 

antibiótico estava disponível em quantitativo durante todo o período. 
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 Figura 13: Estimativas das eliminações de claritromicina 500mg no efluente hospitalar 

e seu consumo no ano de 2014. 

 

 Obteve um consumo anual de 4g no total, refletindo em eliminações mínima e máxima 

total como 0,80g e 1,6g, respectivamente. Possui taxa de eliminação de 20-40%. É classificado 

como risco ambiental insignificante, porém apresenta um índice elevado de PBT devido a lenta 

degradação e alta toxicidade ambiental. 

 

 Clindamicina 600mg 

 

 Analisando a figura 14, verificou-se que o consumo total de clindamicina 600mg foi de 

818,4g, resultando na eliminação estimada de 81,8g. 
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Figura 14: Estimativa da eliminação de clindamicina 600mg no efluente hospitalar e seu 

consumo no ano de 2014. 

 

Este antibiótico apresenta uma das menores taxas de eliminação (10%), portanto, é de 

ser esperar uma baixa eliminação do organismo, diminuindo a quantidade de princípio ativo 

que é dispersado no efluente hospitalar. Apresenta uma baixa degradabilidade no meio 

ambiente e uma alta eco toxicidade, tendo como índice de PBT igual a 6, contudo, por falta de 

dados complementares da toxicidade, é classificado como risco ambiental incerto. 

 

 Daptomicina 500mg 

 

 A daptomicina teve consumo total de 566,0g e eliminação de 441,5g com a taxa de 

eliminação de 78%.  
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Figura 15: Estimativa da eliminação de daptomicina 500mg no efluente hospitalar e seu 

consumo no ano de 2014. 

 

 Durante os meses de janeiro e fevereiro, o estoque da farmácia apresentou desfalque do 

produto, o que comprometeu o consumo no início do ano de 2014.  

 

 Ertapenem 1g 

 

 Através da figura 16, o ertapenem 1g apresentou o consumo total de 1967,0g, com 

eliminação estimada de 747,5g. 

 

Figura 16: Estimativa da eliminação de ertapenem 1g no efluente hospitalar e seu 

consumo no ano de 2014. 
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 Este antibiótico possuiu uma taxa de eliminação de 38% o que configurou uma baixa 

emissão das quantidades de substância ativa despejadas na rede de esgoto hospitalar mesmo 

obtendo um consumo total significante. Não houve desabastecimento desse antimicrobiano no 

hospital durante o ano de 2014. Apresenta baixa degradabilidade e elevada eco toxicidade, 

porém, por falta de informações que comprove a eco toxicidade, é classificado como risco 

incerto, mesmo com um índice PBT igual a 6, considerado relevante. 

 

 Gentamicina 80mg 

 

 Através da figura 17, observa-se que o consumo total de gentamicina 80mg foi de 84,5g, 

por conseguinte, obteve uma estimativa de eliminação mínima total de 54,9g de eliminação 

máxima total de 84,5g, que foram despejadas no efluente hospitalar. 

 

 

Figura 17: Estimativas das eliminações de gentamicina 80mg no efluente hospitalar e 

seu consumo no ano de 2014. 

 

 A gentamicina possui umas das maiores taxas de eliminações, sendo esta de 65%.-

100%. Porém houve uma pequena utilização deste fármaco ao decorrer do ano de 2014. O 

consumo mais elevado foi no mês de fevereiro, possivelmente devido a sazonalidade. Não 

houve falta deste medicamento durante o ano.  
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 Imipenem 500mg 

 

 Foi observado na figura 18 o consumo total de 343,5g do antibiótico imipenem 500mg, 

o que resultou em uma eliminação de 240,5g. O imipenem possui uma taxa de eliminação de 

70%, determinando que grande parte do antibiótico consumido, será eliminado através da urina. 

 

 

Figura 18: Estimativa da eliminação de imipenem 500mg no efluente hospitalar e seu 

consumo no ano de 2014. 

 

 Em 2014, este medicamento foi pouco utilizado, diminuindo o seu despejo no efluente 

hospitalar. O mesmo esteve disponível para o consumo durante todos os meses de 2014. 

Segundo o modelo sueco, é classificada como risco incerto.  Apresenta persistência relevante 

no ambiente e elevado eco toxicidade. 

 

 Levofloxacino 500mg 

 

 Avaliando a figura 19, foi calculado o consumo total de 465,0g de levofloxacino 500mg 

proporcionando uma estimativa de eliminação de 404,6g. 
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Figura 19: Estimativa da eliminação de levofloxacino 500mg no efluente hospitalar e 

seu consumo no ano de 2014. 

 

Nota-se que grande parte do que foi consumido, teve como destino o esgoto hospitalar, 

devido a sua taxa de eliminação de 87%, sendo considerada relativamente alta, porém teve um 

baixo consumo durante o ano. Este antibiótico permaneceu disponível para consumo durante 

todo o ano. 

 

 Linezolida 600mg 

 

 A Linezolida 600mg teve o consumo total de 1,4kg, o que proporcionou uma eliminação 

de 411,7g, como mostra a figura 20. 
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Figura 20: Estimativa da eliminação de linezolida 600mg no efluente hospitalar e seu 

consumo no ano de 2014. 

 

 Nota-se que, do total que foi consumido, de aproximadamente 1,4kg, uma pequena 

parcela deste montante foi destinada ao esgoto hospitalar, justificado pela taxa de eliminação 

de 30%, sendo considerada baixa. No mês de setembro teve o maior consumo durante o ano. 

Este antibiótico permaneceu disponível para consumo durante todo o ano. 

 

 Meropenem 500mg 

 

 Através da figura 21, observou-se que o consumo total de meropenem 500mg foi de 

aproximadamente 6,7kg, tendo como resultado a estimativa de eliminação mínima total de 

3,3kg e eliminação máxima total de 5,0kg no efluente hospitalar. 
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Figura 21: Estimativas das eliminações de meropenem 500mg no efluente hospitalar e 

seu consumo no ano de 2014. 

 

O maior consumo deste antibiótico foi referente ao mês de novembro possivelmente 

devido as infecções sazonais. O meropenem 500mg teve um elevado consumo, comparados ao 

demais antibióticos, e taxas de eliminações de 50-75%, o que resulta em uma alta quantidade 

de princípio ativo eliminados nas excreções dos pacientes e lançados na rede de esgoto 

hospitalar. O aumento do consumo deste antibiótico pode estar associado aos tratamentos 

empíricos na instituição. É classificado como risco insignificante segundo o modelo sueco, 

porém apresenta índice de PBT igual 6, como baixa degradabilidade e alta toxicidade. 

 

 Oxacilina 500mg 

 

 Analisando a figura 22, verificou-se o consumo total de oxacilina 500mg é de 34,7kg e 

como estimativas das eliminações temos: eliminação mínima total, 13,9kg e eliminação 

máxima total, 24,3kg. 
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Figura 22: Estimativas das eliminações de oxacilina 500mg no efluente hospitalar e seu 

consumo no ano de 2014. 

 

 A figura 22 apresenta uma grande variação entre as taxas de eliminações, 40-70%. 

Apesar dessa variação, o consumo elevado e com uma das taxas de eliminações relativamente 

alta, a oxacilina teve enormes quantidades estimadas de substâncias com atividades biológicas 

ativa despejados nos efluentes hospitalar. Sua alta quantidade de consumo pode ser reflexo da 

sua posologia, que pode exigir a administração de 4 frascos ampola (2g) a cada 4 ou 6 horas.  

 

 Piperacilina 4g 

 

 A Piperacilina 4g teve como consumo total de 37,2kg e sua estimativa de eliminação 

para a rede de esgoto, foi de 25,3kg. Nota-se um consumo praticamente constante durante o 

ano. 
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Figura 23: Estimativa da eliminação de piperacilina 4g no efluente hospitalar e seu 

consumo no ano de 2014. 

 

Devido a sua apresentação de 4g por unidade em frasco ampola somado com a grande 

demanda do uso deste antibiótico no hospital e uma taxa de eliminação de 68%, resultou em 

uma enorme quantidade estimada de despejo de piperacilina no efluente hospitalar. O aumento 

do consumo deste antibiótico pode estar associado aos tratamentos empíricos na instituição. 

 

 Polimixina B 500000 UI 

 

 Este antibiótico apresentou como consumo total de 0,16g e estima-se uma eliminação 

mínima total de 0,000066g e eliminação máxima total de 0,0066g de acordo com as suas taxas 

de eliminações, que são de 0,04%-4%. Para o cálculo de estimativa do despejo de Polimixina 

B no esgoto hospitalar, foi necessário converter as quantidades UI em gramas (g). Desta forma, 

foi considerado que 1g era proporcional a 10.000.000UI. Tendo como consequência desta 

conversão, um valor nominal inferior comparado aos outros antibióticos investigados. 
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Figura 24: Estimativa da eliminação de Polimixina B 500.000UI no efluente hospitalar 

e seu consumo no ano de 2014. 

 

 A Polimixina B possui taxas de eliminações e concentração por unidade produto 

relativamente baixa. Com isso, este antibiótico apresentou uma pequena quantidade estimada 

eliminada no efluente hospitalar 

 

 Sulfametoxazol 400mg 

 

 A sulfametoxazol 400mg teve o consumo total de 254,8g e eliminação mínima total de 

17,8g e eliminação máxima total de 32,4g, de acordo com a figura 25. 
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Figura 25: Estimativas das eliminações de sulfametoxazol 400mg no efluente hospitalar 

e seu consumo no ano de 2014. 

 

 Apresenta uma das menores taxas de eliminações, 7-12,7%. Com o consumo reduzido 

e taxas de eliminações pequenas, as quantidades estimadas deste antibiótico a serem despejadas 

na rede de esgoto hospitalar foram baixas. Seguindo o sistema de classificação do risco e perigo 

ambiental da Suécia, o sulfametoxazol apresente PBT igual a 6, com alta persistência no 

ambiente e alta toxicidade, porém o seu risco ambiental é baixo.  

 

 

 Trimetoprima 80mg 

 

 A trimetoprima 80mg obteve como consumo total de 51,0g, eliminação mínima total de 

8,7g e eliminação máxima total de 21,6g. Apresenta taxas de eliminações de 17-42,4%. 
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Figura 26: Estimativas das eliminações de trimetoprima 80mg no efluente hospitalar e 

seu consumo no ano de 2014. 

 

 O baixo consumo deste antibiótico diminuiu as quantidades estimadas a serem 

eliminadas nos efluentes hospitalar. Segundo o modelo sueco, é classificado como risco 

insignificante, mas apresenta uma elevada persistência no meio ambiente e baixa toxicidade, 

tendo o PBT igual a 4. 

 

 Teicoplanina 400mg 

 

 Avaliando a figura 27, foi calculado o consumo total de 1,1kg, proporcionando uma 

estimativa de eliminação de 898,9g do antibiótico teicoplanina 400mg. Quando aplicado a taxa 

de eliminação de 80%, considerada relativamente alta, nota-se que grande parte do que foi 

consumido, teve como destino o esgoto hospitalar. 
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 Figura 27: Estimativa da eliminação de teicoplanina 400mg no efluente hospitalar e seu 

consumo no ano de 2014. 

 

 Este medicamento tem uma grande importância na área clínica, devido a sua utilização 

na substituição de vancomicina (utilizada em tratamento de infecções por bactérias resistentes) 

quando os pacientes apresentam algum evento adverso com este antibiótico, como insuficiência 

renal medicamentosa ou desenvolvimento da síndrome do homem vermelho (HC-FMUSP, 

2014). Podendo ser uma das causas que permitiu que a teicoplanina 400mg tivesse seu uso 

frequente durante o ano. Este antibiótico permaneceu disponível para consumo durante todo o 

ano. 

 

 Tigeciclina 50mg 

 

 A tigeciclina 50mg obteve o consumo total de 80,1g e eliminação de 47,2g. Apresenta 

taxa de eliminação de 59%.  
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 Figura 28: Estimativa da eliminação de tigeciclina 50mg no efluente hospitalar e seu 

consumo no ano de 2014. 

 

 O baixo consumo deste antibiótico, resultou na pequena quantidade estimada excretada 

pelas fezes dos pacientes. 

 

 Vancomicina 500mg 

 

 Após analisar a figura 29 referente à vancomicina 500mg, observou-se o consumo total 

de 10,5kg e, por conseguinte, suas estimativas de eliminações, como a eliminação mínima total 

de 4,2kg e a eliminação máxima total de 10,5kg, utilizando as taxas de eliminações de 40-100% 

respectivamente. Essas taxas são consideradas relativamente elevadas. 

 



64 
 

 

 

 Figura 29: Estimativas das eliminações de vancomicina 500mg no efluente hospitalar e 

seu consumo no ano de 2014. 

 

 Nota-se que houve consumo relevante, e devido as taxas de eliminações, obteve-se 

quantidades estimadas significantes, tendo como destino final, o efluente hospitalar. Uma das 

possíveis justificativas do seu consumo elevado, quando comparado aos outros antibióticos, 

pode ser devido as associações com outros antibióticos nos tratamentos empíricos das infecções 

na instituição. 

 

5.3 Os Desafios no Gerenciamento dos Efluentes Hospitalares 

 

Foram determinados que alguns antibióticos apresentaram quantidades pequenas nas 

suas eliminações comparados aos outros antibióticos investigados. O que não determina, que 

as quantidades encontradas sejam irrelevantes, apenas demonstra que seu despejo na rede de 

esgoto hospitalar é menor em relação aos outros antibióticos deste estudo. Vale destacar que o 

hospital estudado é um dentre muitos outros existentes na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, 

torna-se importante realizar estudos semelhantes em toda a rede para ter um dimensionamento 

da quantidade de antibiótico que está sendo descartada. Destaca-se ainda que este problema 

também existe quando consideramos o consumo domiciliar de antibióticos. 

O consumo dos antibióticos em maior quantidade se deve ao fato da maior incidência 

de caso de infecções em pacientes internados por bactérias, estruturando um perfil de infecção 

hospitalar. Como os despejos dos antibióticos na rede de esgoto é resultado dos consumos dos 
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antibióticos utilizados, consequentemente, haverá uma relação indireta entre antibióticos 

despejado nos efluentes hospitalar em grandes quantidades com o perfil de infecção hospitalar. 

Com isso, este estudo provoca uma atenção em relação a magnitude do volume de carga 

microbiológica patogénica disseminada no sistema de esgoto hospitalar, visto as quantidades 

dos consumos e eliminações dos antibióticos encontradas. Reforçando a necessidade de novos 

estudos na verificação da eficiência do tratamento microbiológico do esgoto hospitalar. Os 

antibióticos podem induzir a pressão seletiva no meio ambiente em que se encontram, após 

serem despejados no sistema de esgoto, favorecendo a proliferação de cepas bacterianas 

multirresistentes e que serão capazes de disseminar seus genes de resistências para outros 

microrganismos (MEIRELLES-PEREIRA et al., 2002). 

As escolhas para a utilização dos antibióticos são devidas as suas características como 

via de administração, indicação, toxicidade entre outros, porém a sua escolha se depara com a 

disponibilidade física no arsenal terapêutico do hospital, que pode levar um consumo maior ou 

menor dos antibióticos dependendo do caso. Para uma antibioticoterapia eficiente, além do 

medicamento está disponível para sua utilização deve também ter um quantitativo suficiente 

para completar o tratamento, para que estejam acessíveis nos momentos das administrações nos 

pacientes durante todo o tempo de tratamento estabelecido pelos os profissionais prescritores, 

não prejudicando a segurança do paciente, a atuação profissional dos farmacêuticos e dos 

médicos pelas ineficiências nas elaborações e monitoramentos dos esquemas terapêuticos. 

Além das sazonalidades das infecções hospitalares e falta dos medicamentos, outro 

motivo para justificar as irregularidades de consumo durante o ano, ou seja, inexistência da 

linha de tendência, pode ser explicado pela prática de mutirões de cirurgias desempenhadas no 

INTO que tem como objetivo, diminuir os números de pacientes nas listas de esperas de 

procedimentos cirúrgicos ou desacelerar o aumento da fila de pacientes que aguardam cirurgias. 

Além disso, a instituição apresentou períodos de greves de alguns profissionais durante o ano 

de 2014, o que resultou em diminuições dos atendimentos. 

O Rio de Janeiro tem uma alta concentração de hospitais e considerando que o hospital 

estudado tem um perfil especializado e que há outros (públicos e privados) na cidade com 

diferentes perfis de atendimentos, estima-se que o volume de antibióticos consumidos seja 

ainda maior. Os efluentes contaminados com estes resíduos é um problema significativo e de 

extrema preocupação quando estipulado para o consumo total de antibióticos de todos os 

hospitais do Brasil, visto que, na Alemanha, cerca 105 toneladas de antibióticos foram utilizadas 

em hospitais e que aproximadamente 86 toneladas foram despejadas nas estações de tratamento 

(KÜMMERER, 2001). 
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Sabendo que o Rio de Janeiro tem apenas 15,58% de esgoto tratado (PLANO 

ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO RIO DE JANEIRO, 2013), deve-se observar 

como os hospitais estão gerenciando seus efluentes, visto que há 414 unidades de atendimento 

hospitalar somente no Rio de Janeiro (RAIS, 2014). A falta de planejamento e investimentos 

em políticas públicas de saúde que visam a prevenção da disseminação desses poluentes pelos 

efluentes para o meio ambiente, encarecerá ainda mais a implementação tardia de 

equipamentos, atualmente já se encontram monetariamente elevados, para o tratamento 

adequado do esgoto hospitalar. Analisando esse contexto hospitalar, o gerenciamento de 

resíduos nos efluentes é relativamente mais fácil em comparação com os residenciais, visto que 

nos efluentes hospitalares estão mais concentrados.  

Para avaliação da PEC/PNEC é necessário levantamento de dados que mostram o total 

de cada produto comercializado anualmente e para avaliação do perigo ambiental há 

necessidade de testes de persistência, bioacumulação e toxicidade das substâncias pelas 

indústrias produtoras de medicamentos. No modelo sueco apresentado no estudo, alguns 

antibióticos foram classificados com seus riscos ambientais, quando possível, devido ao acesso 

dessas informações.  

No Brasil, não há impedimento de registro de medicamentos ou comercialização, sejam 

eles novos no mercado ou não, para os que não apresentam dados ambientais. O que dificulta a 

delimitação de perigo ambiental de cada antibiótico e a classificação dos produtos mais 

ecológicos.  

A classificação do risco ambiental no modelo sueco, poderia ser diferente modificado 

para o perfil do Rio de Janeiro, mediante as devidas adequações. Pois, os consumos ou vendas 

de antibióticos estipula-se que sejam muito mais elevadas quando comparada a da Suécia. Outro 

fator relevante, seria o aumento do volume de efluente gerado na cidade assim como o consumo 

diário de água. O que poderia tornar um risco classificado originalmente como insignificante 

ou baixo, ser classificado como moderado ou alto. Porém trata-se apenas de uma suposição, 

sendo necessário mais estudos sobre esse assunto. 

Neste atual estudo, foram classificados os riscos ambientais de alguns antibióticos, que 

podem estar causando maiores impactos negativos no meio ambiente. Como mostra a tabela 

10, que apresenta diminuição do impacto ambiental de cima para baixo. 

 

 

 



67 
 

 

Tabela 10: Classificação do risco ambiental, perigo ambiental e quantidades estimadas dos 

antibióticos eliminados nos efluentes. 

Medicamento Risco PBT Quantidade Estimada (g) 

Ciprofloxacino Moderado 6 1504,0 – 2105,6 

Amoxicilina Moderado 6 789,0 – 920,5 

Sulfametoxazol Baixo 6 17,8 – 32,4 

Azitromicina Baixo 6 0,80 

Meropenem Insignificante 6 3329,3 – 4993,9 

Claritromicina Insignificante 6 0,80 – 1,6 

Trimetoprima Insignificante 4 8,7 – 21,6 

Ampicilina Incerto 6 2675,8 - 6154,3 

Ertapenem Incerto 6 747,5 

Imipenem Incerto 6 240,5 

Clindamicina Incerto 6 81,8 

Aztreonam Incerto 6 271,2 – 316,4 

Ceftriaxona Incerto 6 60,7 – 123,3 

Gentamicina Incerto 6 54,9 – 84,5 

Cefepima Incerto 3 363,8 

 

Na avaliação de perigo ambiental, todos os antibióticos do estudo foram considerados 

como baixo ou nenhum potencial de bioacumulação, mas alguns apresentaram significativas 

características como persistência e toxicidade elevadas, o que aumenta as atenções para este 

tipo de substância. Neste presente estudo, foram considerados como potencialmente persistente, 

ou seja, com baixa degradabilidade e com elevada eco toxicidade os seguintes antibióticos:  

 Amoxicilina; 

 Ampicilina; 

 Azitromicina; 

 Aztreonam; 

 Ceftriaxona; 

 Ciprofloxacino; 

 Claritromicina; 

 Clindamicina; 

 Ertapenem; 

 Gentamicina; 

 Imipenem; 

 Meropenem; e 

 Sulfametoxazol.  
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Os antibióticos cefepima e Trimetoprima, tiveram baixa degradabilidade e baixa eco 

toxicidade. Sendo de extrema relevância o aprofundamento desse assunto pela sociedade, para 

que tenha conhecimento sobre esse tema abordado neste estudo e que seja amplamente 

debatido, a fim de que novos estudos avaliem de fato, quais fármacos e as suas concentrações 

presentes nos efluentes hospitalares e se há existência dessas substâncias em rios, mares e águas 

próprias para o consumo humano mesmo sendo submetida aos tratamentos de esgoto, sejam 

eles hospitalares ou regionais. Para o caso de verificação positiva, deve-se quantificar. 

Existe poucos estudos que levantam esse tema ambiental, que quantifique o consumo 

anual de antibióticos pelos os hospitais e que estimam os valores de princípios ativos eliminados 

no efluentes hospitalares. Este atual estudo, tem como premissa a divulgação de dados 

relevantes, contribuindo para a estimativa das quantidades de antibióticos consumidos e 

despejados na rede de esgoto do Rio de Janeiro. 

Após alguns longos anos sem as preocupações sobre os impactos ambientais resultantes 

dos resíduos gerados das atividades desenvolvidas pelas empresas, industrias e hospitais, nos 

quais eram encarados como um aspecto de baixa relevância, temos uma nova sociedade que 

começa a modificar esse cenário, visando novos caminhos para o crescimento de suas 

instituições com atitudes mais sustentáveis, como o caso do projeto Hospitais Verdes e 

Saudáveis, mostrando que é possível manter a eficiência dos serviços prestados com 

sustentabilidade sem comprometer a segurança ou o cuidado do paciente. Este projeto criou a 

“Agenda Global Hospitais Verdes e Saudáveis” com 10 objetivos, chamando a atenção para um 

deles, que consiste no tratamento adequado dos resíduos, incluindo os efluentes (HOSPITAIS 

SAUDÁVEIS, 2016). 

Porém o gerenciamento de resíduos nos efluentes hospitalares adequado ainda é um 

desafio colossal, quando retratado os aspectos peculiares do Brasil, sendo visto como algo longe 

da realidade brasileira ou até mesmo inatingível. Em outros países que tratam seus efluentes de 

forma adequada, utilizam tecnologias com eficiência comprovada na eliminação de fármacos 

pois a mesma água tratada será consumida, uma vez considerada um recurso limitado e mesmo 

assim são permissíveis a falhas e os fármacos acabam identificados e quantificados em rios 

(ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCES, 2013). O uso como a ozonização ou filtros de 

carbono, são mais adequados para a remoção de substâncias farmacêuticas e outros produtos 

químicos novos, mas são ainda mais caros. 

 

 

 

http://www.hospitaissaudaveis.org/arquivos/GGHHA-Portugese.pdf
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6 CONCLUSÃO 

 

Através deste trabalho obteve-se o consumo de antibióticos injetáveis do hospital 

durante 1 ano, totalizam o valor de aproximadamente de 118kg. Utilizando as bases de dados 

como Micromedex 2.0, drug.com, FDA e bulas farmacêuticas, todas as excreções dos fármacos 

injetáveis foram obtidas com sucesso. O que permitiu estimar a quantidade de antibióticos 

despejados na rede de esgoto de um Hospital Federal do Rio de Janeiro, em 65kg-89kg. Uma 

vez que há 414 unidades de atendimento hospitalar no Rio de Janeiro, espera-se que o 

quantitativo de antibióticos despejados nos efluentes hospitalares seja ainda maior.   

 Este trabalho mostrou ser satisfatório para o que foi proposto, e espera-se que contribua 

para aumentar a preocupação ambiental em relação aos efluentes hospitalares, especialmente 

em relação ao tratamento de efluentes de forma adequada e monitorada.  

 O Rio de Janeiro tem apenas 15,58% de esgoto tratado, que torna o tema deste trabalho 

bastante relevante e que incentiva a produção de mais estudos semelhantes a este, para que 

possamos compreender todos os riscos envolvidos e que de forma precisa, possamos prevenir 

ou diminuir os impactos ambientais que envolvem os antibióticos.  
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7 APÊNDICES 

 

7.1 Apêndice 1: Tabelas com os consumos dos antibióticos de janeiro de 2014 a dezembro de 

2014, com as suas respectivas taxas de eliminações e estimativas de despejos dos princípios 

ativos nos efluentes hospitalares.  

 

Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Amicacina 500 0,84 0,94 

Mês Ampolas Quantidade (g) LI LS 

Jan 753 376,5 316,3 353,9 

Fev 685 342,5 287,7 322,0 

Mar 787 393,5 330,5 369,9 

Abr 361 180,5 151,6 169,7 

Mai 302 151,0 126,8 141,9 

Jun 493 246,5 207,1 231,7 

Jul 696 348,0 292,3 327,1 

Ago 1099 549,5 461,6 516,5 

Set 622 311,0 261,2 292,3 

Out 572 286,0 240,2 268,8 

Nov 730 365,0 306,6 343,1 

Dez 416 208,0 174,7 195,5 

TOTAL 7516 3758,0 3156,7 3532,5 

 

 

Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Amoxicilina 1000 0,6 0,7 

Mês 
Frascos 

Ampola 
Quantidade (g) LI LS 

Jan 112 112,0 67,2 78,4 

Fev 117 117,0 70,2 81,9 

Mar 172 172,0 103,2 120,4 

Abr 93 93,0 55,8 65,1 

Mai 139 139,0 83,4 97,3 

Jun 74 74,0 44,4 51,8 

Jul 130 130,0 78,0 91,0 

Ago 123 123,0 73,8 86,1 

Set 105 105,0 63,0 73,5 

Out 60 60,0 36,0 42,0 

Nov 76 76,0 45,6 53,2 

Dez 114 114,0 68,4 79,8 

TOTAL 1315 1315,0 789,0 920,5 

 

 



71 
 

 

Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Ampicilina 500 0,4 0,92 

Mês 
Frascos 

Ampola 
Quantidade (g) LI LS 

Jan 1213 606,5 242,6 558,0 

Fev 773 386,5 154,6 355,6 

Mar 680 340,0 136,0 312,8 

Abr 1000 500,0 200,0 460,0 

Mai 306 153,0 61,2 140,8 

Jun 86 43,0 17,2 39,6 

Jul 645 322,5 129,0 296,7 

Ago 0 0,0 0,0 0,0 

Set 272 136,0 54,4 125,1 

Out 640 320,0 128,0 294,4 

Nov 1275 637,5 255,0 586,5 

Dez 1947 973,5 389,4 895,6 

TOTAL 8837 4418,5 1767,4 4065,0 

 

 

Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Ampicilina 1000 0,4 0,92 

Mês 
Frascos 

Ampola 
Quantidade (g) LI LS 

Jan 217 217,0 86,8 199,6 

Fev 840 840,0 336,0 772,8 

Mar 391 391,0 156,4 359,7 

Abr 154 154,0 61,6 141,7 

Mai 0 0,0 0,0 0,0 

Jun 4 4,0 1,6 3,7 

Jul 4 4,0 1,6 3,7 

Ago 56 56,0 22,4 51,5 

Set 329 329,0 131,6 302,7 

Out 72 72,0 28,8 66,2 

Nov 68 68,0 27,2 62,6 

Dez 136 136,0 54,4 125,1 

TOTAL 2271 2271,0 908,4 2089,3 
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Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Azitromicina 500 0,12 0,12 

Mês 
Frascos 

Ampola 
Quantidade (g) LI LS 

Jan 0 0,0 0,0 0,0 

Fev 0 0,0 0,0 0,0 

Mar 0 0,0 0,0 0,0 

Abr 0 0,0 0,0 0,0 

Mai 0 0,0 0,0 0,0 

Jun 0 0,0 0,0 0,0 

Jul 0 0,0 0,0 0,0 

Ago 1 0,5 0,1 0,1 

Set 2 1,0 0,1 0,1 

Out 5 2,5 0,3 0,3 

Nov 5 2,5 0,3 0,3 

Dez 0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 13 6,5 0,8 0,8 

 

 

Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Aztreonam 1000 0,6 0,7 

Mês 
Frascos 

Ampola 
Quantidade (g) LI LS 

Jan 0 0,0 0,0 0,0 

Fev 182 182,0 109,2 127,4 

Mar 104 104,0 62,4 72,8 

Abr 0 0,0 0,0 0,0 

Mai 15 15,0 9,0 10,5 

Jun 0 0,0 0,0 0,0 

Jul 0 0,0 0,0 0,0 

Ago 0 0,0 0,0 0,0 

Set 0 0,0 0,0 0,0 

Out 104 104,0 62,4 72,8 

Nov 47 47,0 28,2 32,9 

Dez 0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 452 452,0 271,2 316,4 
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Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Cefazolina 1000 0,7 0,8 

Mês 
Frascos 

Ampola 
Quantidade (g) LI LS 

Jan 1296 1296,0 907,2 1036,8 

Fev 338 338,0 236,6 270,4 

Mar 520 520,0 364,0 416,0 

Abr 465 465,0 325,5 372,0 

Mai 272 272,0 190,4 217,6 

Jun 479 479,0 335,3 383,2 

Jul 854 854,0 597,8 683,2 

Ago 865 865,0 605,5 692,0 

Set 804 804,0 562,8 643,2 

Out 729 729,0 510,3 583,2 

Nov 954 954,0 667,8 763,2 

Dez 683 683,0 478,1 546,4 

TOTAL 8259 8259,0 5781,3 6607,2 

 

 

Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Cefepima 1000 0,85 0,85 

Mês 
Frascos 

Ampola 
Quantidade (g) LI LS 

Jan 75 75,0 63,8 63,8 

Fev 7 7,0 6,0 6,0 

Mar 21 21,0 17,9 17,9 

Abr 90 90,0 76,5 76,5 

Mai 3 3,0 2,6 2,6 

Jun 0 0,0 0,0 0,0 

Jul 0 0,0 0,0 0,0 

Ago 6 6,0 5,1 5,1 

Set 161 161,0 136,9 136,9 

Out 0 0,0 0,0 0,0 

Nov 28 28,0 23,8 23,8 

Dez 37 37,0 31,5 31,5 

TOTAL 428 428,0 363,8 363,8 
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Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Ceftazidima 1000 0,8 0,9 

Mês 
Frascos 

Ampola 
Quantidade (g) LI LS 

Jan 74 74,0 59,2 66,6 

Fev 144 144,0 115,2 129,6 

Mar 3 3,0 2,4 2,7 

Abr 0 0,0 0,0 0,0 

Mai 12 12,0 9,6 10,8 

Jun 12 12,0 9,6 10,8 

Jul 0 0,0 0,0 0,0 

Ago 18 18,0 14,4 16,2 

Set 0 0,0 0,0 0,0 

Out  0,0 0,0 0,0 

Nov 0 0,0 0,0 0,0 

Dez 37 37,0 29,6 33,3 

TOTAL 300 300,0 240,0 270,0 

 

 

Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Ceftriaxona 1000 0,33 0,67 

Mês 
Frascos 

Ampola 
Quantidade (g) LI LS 

Jan 0 0,0 0,0 0,0 

Fev 10 10,0 3,3 6,7 

Mar 0 0,0 0,0 0,0 

Abr 2 2,0 0,7 1,3 

Mai 0 0,0 0,0 0,0 

Jun 23 23,0 7,6 15,4 

Jul 25 25,0 8,3 16,8 

Ago 57 57,0 18,8 38,2 

Set 2 2,0 0,7 1,3 

Out 32 32,0 10,6 21,4 

Nov 33 33,0 10,9 22,1 

Dez 0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 184 184,0 60,7 123,3 
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Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Ciprofloxacino 200 0,5 0,7 

Mês Bolsa Quantidade (g) LI LS 

Jan 2532 506,4 253,2 354,5 

Fev 2016 403,2 201,6 282,2 

Mar 1210 242,0 121,0 169,4 

Abr 1031 206,2 103,1 144,3 

Mai 706 141,2 70,6 98,8 

Jun 1126 225,2 112,6 157,6 

Jul 1015 203,0 101,5 142,1 

Ago 1241 248,2 124,1 173,7 

Set 946 189,2 94,6 132,4 

Out 1041 208,2 104,1 145,7 

Nov 1124 224,8 112,4 157,4 

Dez 1052 210,4 105,2 147,3 

TOTAL 15040 3008,0 1504,0 2105,6 

 

 

Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Claritromicina 500 0,2 0,4 

Mês 
Frascos 

Ampolas 
Quantidade (g) LI LS 

Jan 0 0,0 0,0 0,0 

Fev 2 1,0 0,2 0,4 

Mar 0 0,0 0,0 0,0 

Abr 0 0,0 0,0 0,0 

Mai 6 3,0 0,6 1,2 

Jun 0 0,0 0,0 0,0 

Jul 0 0,0 0,0 0,0 

Ago 0 0,0 0,0 0,0 

Set 0 0,0 0,0 0,0 

Out 0 0,0 0,0 0,0 

Nov 0 0,0 0,0 0,0 

Dez 0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 8 4,0 0,8 1,6 
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Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Clindamicina 600 0,1 0,1 

Mês Ampolas Quantidade (g) LI LS 

Jan 142 85,2 8,5 8,5 

Fev 238 142,8 14,3 14,3 

Mar 4 2,4 0,2 0,2 

Abr 16 9,6 1,0 1,0 

Mai 190 114,0 11,4 11,4 

Jun 0 0,0 0,0 0,0 

Jul 230 138,0 13,8 13,8 

Ago 280 168,0 16,8 16,8 

Set 26 15,6 1,6 1,6 

Out 0 0,0 0,0 0,0 

Nov 66 39,6 4,0 4,0 

Dez 172 103,2 10,3 10,3 

TOTAL 1364 818,4 81,8 81,8 

 

 

Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Daptomicina 500 0,78 0,78 

Mês 
Frascos 

Ampola 
Quantidade (g) LI LS 

Jan 19 9,5 7,4 7,4 

Fev 0 0,0 0,0 0,0 

Mar 45 22,5 17,6 17,6 

Abr 164 82,0 64,0 64,0 

Mai 119 59,5 46,4 46,4 

Jun 154 77,0 60,1 60,1 

Jul 89 44,5 34,7 34,7 

Ago 83 41,5 32,4 32,4 

Set 165 82,5 64,4 64,4 

Out 103 51,5 40,2 40,2 

Nov 92 46,0 35,9 35,9 

Dez 99 49,5 38,6 38,6 

TOTAL 1132 566,0 441,5 441,5 
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Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Ertapenem 1000 0,38 0,38 

Mês 
Frascos 

Ampola 
Quantidade (g) LI LS 

Jan 235 235,0 89,3 89,3 

Fev 148 148,0 56,2 56,2 

Mar 102 102,0 38,8 38,8 

Abr 165 165,0 62,7 62,7 

Mai 214 214,0 81,3 81,3 

Jun 155 155,0 58,9 58,9 

Jul 237 237,0 90,1 90,1 

Ago 73 73,0 27,7 27,7 

Set 88 88,0 33,4 33,4 

Out 148 148,0 56,2 56,2 

Nov 253 253,0 96,1 96,1 

Dez 149 149,0 56,6 56,6 

TOTAL 1967 1967,0 747,5 747,5 

 

 

Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Gentamicina 80 0,65 1 

Mês Ampolas Quantidade (g) LI LS 

Jan 159 12,7 8,3 12,7 

Fev 428 34,2 22,3 34,2 

Mar 206 16,5 10,7 16,5 

Abr 24 1,9 1,2 1,9 

Mai 3 0,2 0,2 0,2 

Jun 19 1,5 1,0 1,5 

Jul 48 3,8 2,5 3,8 

Ago 0 0,0 0,0 0,0 

Set 3 0,2 0,2 0,2 

Out 20 1,6 1,0 1,6 

Nov 36 2,9 1,9 2,9 

Dez 110 8,8 5,7 8,8 

TOTAL 1056 84,5 54,9 84,5 
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Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Imipenem 500 0,7 0,7 

Mês 
Frascos 

Ampola 
Quantidade (g) LI LS 

Jan 113 56,5 39,6 39,6 

Fev 128 64,0 44,8 44,8 

Mar 132 66,0 46,2 46,2 

Abr 27 13,5 9,5 9,5 

Mai 22 11,0 7,7 7,7 

Jun 0 0,0 0,0 0,0 

Jul 0 0,0 0,0 0,0 

Ago 0 0,0 0,0 0,0 

Set 0 0,0 0,0 0,0 

Out 0 0,0 0,0 0,0 

Nov 80 40,0 28,0 28,0 

Dez 185 92,5 64,8 64,8 

TOTAL 687 343,5 240,5 240,5 

 

 

Nome do 

antibiótico Concentração (mg) 
T1 T2 

Levofloxacino 500 0,87 0,87 

Mês Bolsa Quantidade (g) LI LS 

Jan 53 26,5 23,1 23,1 

Fev 88 44,0 38,3 38,3 

Mar 48 24,0 20,9 20,9 

Abr 136 68,0 59,2 59,2 

Mai 91 45,5 39,6 39,6 

Jun 60 30,0 26,1 26,1 

Jul 60 30,0 26,1 26,1 

Ago 116 58,0 50,5 50,5 

Set 152 76,0 66,1 66,1 

Out 12 6,0 5,2 5,2 

Nov 51 25,5 22,2 22,2 

Dez 63 31,5 27,4 27,4 

TOTAL 930 465,0 404,6 404,6 
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Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Linezolina 600 0,3 0,3 

Mês Bolsa Quantidade (g) LI LS 

Jan 136 81,6 24,5 24,5 

Fev 49 29,4 8,8 8,8 

Mar 159 95,4 28,6 28,6 

Abr 160 96,0 28,8 28,8 

Mai 176 105,6 31,7 31,7 

Jun 216 129,6 38,9 38,9 

Jul 121 72,6 21,8 21,8 

Ago 303 181,8 54,5 54,5 

Set 355 213,0 63,9 63,9 

Out 195 117,0 35,1 35,1 

Nov 275 165,0 49,5 49,5 

Dez 142 85,2 25,6 25,6 

TOTAL 2287 1372,2 411,7 411,7 

 

 

Nome do antibiótico Concentração (mg) T T2 

Meropenem 500 0,5 0,75 

Mês 
Frascos 

Ampola 
Quantidade (g) LI LS 

Jan 878 439,0 219,5 329,3 

Fev 981 490,5 245,3 367,9 

Mar 1272 636,0 318,0 477,0 

Abr 901 450,5 225,3 337,9 

Mai 67 33,5 16,8 25,1 

Jun 1036 518,0 259,0 388,5 

Jul 710 355,0 177,5 266,3 

Ago 1068 534,0 267,0 400,5 

Set 1666 833,0 416,5 624,8 

Out 1245 622,5 311,3 466,9 

Nov 1756 878,0 439,0 658,5 

Dez 1737 868,5 434,3 651,4 

TOTAL 13317 6658,5 3329,3 4993,9 
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Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Oxacilina 500 0,4 0,7 

Mês 
Frascos 

Ampola 
Quantidade (g) LI LS 

Jan 8757 4378,5 1751,4 3065,0 

Fev 6679 3339,5 1335,8 2337,7 

Mar 4891 2445,5 978,2 1711,9 

Abr 3848 1924,0 769,6 1346,8 

Mai 2341 1170,5 468,2 819,4 

Jun 7716 3858,0 1543,2 2700,6 

Jul 7212 3606,0 1442,4 2524,2 

Ago 7992 3996,0 1598,4 2797,2 

Set 6774 3387,0 1354,8 2370,9 

Out 6297 3148,5 1259,4 2204,0 

Nov 4260 2130,0 852 1491,0 

Dez 2721 1360,5 544,2 952,4 

TOTAL 69488 34744,0 13897,6 24320,8 

 

 

Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Piperacilina 4000 0,68 0,68 

Mês 
Frascos 

Ampola 
Quantidade (g) LI LS 

Jan 861 3444,0 2341,9 2341,9 

Fev 671 2684,0 1825,1 1825,1 

Mar 860 3440,0 2339,2 2339,2 

Abr 792 3168,0 2154,2 2154,2 

Mai 465 1860,0 1264,8 1264,8 

Jun 929 3716,0 2526,9 2526,9 

Jul 767 3068,0 2086,2 2086,2 

Ago 1117 4468,0 3038,2 3038,2 

Set 786 3144,0 2137,9 2137,9 

Out 851 3404,0 2314,7 2314,7 

Nov 861 3444,0 2341,9 2341,9 

Dez 336 1344,0 913,9 913,9 

TOTAL 9296 37184,0 25285,1 25285,1 
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Nome do 

antibiótico 

Concentração 

(mg) Conversão 
T1 T2 

Polimixina B 500000 0,0004 0,04 

Mês 
Frascos 

Ampola 
UI 

Quantidade 

(mg) 

Quantidade 

(g) 
LI LS 

Jan 362 181000 18,1 0,018 0,0000072 0,00072 

Fev 305 152500 15,3 0,015 0,0000061 0,00061 

Mar 270 135000 13,5 0,014 0,0000054 0,00054 

Abr 266 133000 13,3 0,013 0,0000053 0,00053 

Mai 214 107000 10,7 0,011 0,0000043 0,00043 

Jun 287 143500 14,4 0,014 0,0000057 0,00057 

Jul 190 95000 9,5 0,010 0,0000038 0,00038 

Ago 184 92000 9,2 0,009 0,0000037 0,00037 

Set 430 215000 21,5 0,022 0,0000086 0,00086 

Out 336 168000 16,8 0,017 0,0000067 0,00067 

Nov 324 162000 16,2 0,016 0,0000065 0,00065 

Dez 126 63000 6,3 0,006 0,0000025 0,00025 

TOTAL 3294 1647000 164,7 0,16 0,000066 0,0066 

*1 mg de polimixina B equivale a 10.000 UI. 

 

 

Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Sulfametoxazol 400 0,07 0,127 

Mês Ampolas Quantidade (g) LI LS 

Jan 32 12,8 0,9 1,6 

Fev 183 73,2 5,1 9,3 

Mar 320 128 9,0 16,3 

Abr 0 0 0,0 0,0 

Mai 0 0 0,0 0,0 

Jun 48 19,2 1,3 2,4 

Jul 28 11,2 0,8 1,4 

Ago 0 0 0,0 0,0 

Set 26 10,4 0,7 1,3 

Out 0 0 0,0 0,0 

Nov 0 0 0,0 0,0 

Dez 0 0 0,0 0,0 

TOTAL 637 254,8 17,8 32,4 
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Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Trimetoprima 80 0,17 0,424 

Mês Ampolas Quantidade (g) LI LS 

Jan 32 2,6 0,4 1,1 

Fev 183 14,6 2,5 6,2 

Mar 320 25,6 4,4 10,9 

Abr 0 0,0 0,0 0,0 

Mai 0 0,0 0,0 0,0 

Jun 48 3,8 0,65 1,6 

Jul 28 2,2 0,38 0,95 

Ago 0 0,0 0,0 0,0 

Set 26 2,1 0,35 0,88 

Out 0 0,0 0,0 0,0 

Nov 0 0,0 0,0 0,0 

Dez 0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 637 51,0 8,7 21,6 

 

 

Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Teicoplanina 400 0,8 0,8 

Mês 
Frascos 

Ampola 
Quantidade (g) LI LS 

Jan 132 52,8 42,2 42,2 

Fev 148 59,2 47,4 47,4 

Mar 154 61,6 49,3 49,3 

Abr 95 38,0 30,4 30,4 

Mai 211 84,4 67,5 67,5 

Jun 444 177,6 142,1 142,1 

Jul 522 208,8 167,0 167,0 

Ago 204 81,6 65,3 65,3 

Set 189 75,6 60,5 60,5 

Out 145 58,0 46,4 46,4 

Nov 260 104,0 83,2 83,2 

Dez 305 122,0 97,6 97,6 

TOTAL 2809 1123,6 898,9 898,9 
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Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Tigeciclina 50 0,59 0,59 

Mês 
Frascos 

Ampola 
Quantidade (g) LI LS 

Jan 152 7,6 4,5 4,5 

Fev 107 5,4 3,2 3,2 

Mar 164 8,2 4,8 4,8 

Abr 140 7,0 4,1 4,1 

Mai 149 7,5 4,4 4,4 

Jun 162 8,1 4,8 4,8 

Jul 66 3,3 1,9 1,9 

Ago 85 4,3 2,5 2,5 

Set 164 8,2 4,8 4,8 

Out 185 9,3 5,5 5,5 

Nov 184 9,2 5,4 5,4 

Dez 43 2,2 1,3 1,3 

TOTAL 1601 80,1 47,2 47,2 

 

 

Nome do antibiótico Concentração (mg) T1 T2 

Vancomicina 500 0,4 1 

Mês 
Frascos 

Ampola 
Quantidade (g) LI LS 

Jan 1335 667,5 267,0 667,5 

Fev 2361 1180,5 472,2 1180,5 

Mar 2413 1206,5 482,6 1206,5 

Abr 1600 800,0 320,0 800,0 

Mai 1182 591,0 236,4 591,0 

Jun 1009 504,5 201,8 504,5 

Jul 1129 564,5 225,8 564,5 

Ago 1817 908,5 363,4 908,5 

Set 1561 780,5 312,2 780,5 

Out 1841 920,5 368,2 920,5 

Nov 2942 1471,0 588,4 1471,0 

Dez 1802 901,0 360,4 901,0 

TOTAL 20992 10496,0 4198,4 10496,0 

 

 

Legendas: T1= Taxa de eliminação mínima 

 T2= Taxa de eliminação máxima 

 LI= Limite inferior 

 LS= Limite superior 
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