
Resumo 

Os Resíduos Líquidos Orgânicos Hospitalares Contaminados (RLOHC) pertencentes ao Grupo llI, 

mais concretamente o sangue, a urina, os exsudados, leite materno, plasma e soro, constituem um 

enorme problema relativamente à sua eliminação. Actualmente estes resíduos, na maior parte das 

instituições, são tratados por incineração (diminuindo a vida útil das incineradoras) ou lançados na 

rede do saneamento público (implicando esta operação o seu constante manuseamento pelo pessoal 

de saúde) e possível contaminação de solos e redes, lençóis de água, conduzindo ao aparecimento 

de doenças e quadros infecciosos que podem ser graves.  

Este trabalho acompanhou o desenvolvimento de uma máquina protótipo (SANPAC-L) que permite o 

tratamento dos resíduos mencionados anteriormente, aplicando conceitos de descontaminação 

química (usando como solução descontaminante o hipoclorito de sódio comercial com 5.5% em cloro 

livre, vulgarmente conhecida por líxivia doméstica) minimizando assim o manuseamento das 

embalagens que contêm este tipo de líquidos contaminados. Os RLOHC, devido à sua natureza, para 

além de serem constituídos por uma elevada quantidade de matéria orgânica (proteínas), contêm 

também bactérias, vírus e outro tipo de microrganismos. A matéria orgânica, reage de uma forma 

intensa com o cloro da solução, consumindo-o. Ao utilizar este tipo de desinfectante químico para 

proceder à descontaminação dos RLOHC com o protótipo SANPAC-L, pretendeu-se verificar a 

ocorrência de uma dada quantidade de cloro livre que persiste como excedentária, ao fim de um 

determinado tempo de tratamento, como resultado da sua não combinação com a matéria orgânica, 

assegurando assim uma descontaminação eficaz.  

Para atingir os objectivos propostos fez-se o seguinte:  

a) estudo das concentrações das soluções descontaminantes usando diferentes efluentes (urina, 

plasma e sangue humanos), na presença de diversas estirpes microbiológicas de acordo com as 

Normas AFNOR NF T 72-170, NF T 72-171, NF T 72-201 e NF T 72- 230.  

b) fizeram-se ensaios para testar a eficácia de dois sistemas de discos de corte (abrasivos e 

metálicos), com diversos materiais (vidro e plástico) a instalar no protótipo.  

c) fizeram-se ensaios com o protótipo com diferentes materiais simulando diversas embalagens, 

tentando simular as produzidas diariamente no ambiente hospitalar.  

d) selecção do tipo de bomba doseadora a incluir no protótipo para doseamento da solução 

descontaminante.  

Os resultados deste trabalho foram os seguintes:  

a) foram encontradas as concentrações necessárias e suficientes da solução descontaminante para 

proceder a níveis de descontaminação elevados, para tempos de reacção de 2, 5, 10 e 15 minutos, 

entre o descontaminante e os efluentes a descontaminar.  



b) a partir dos resultados anteriores foram introduzidas diversas alterações na máquina protótipo, de 

forma a aumentar a eficácia do seu funcionamento.  

Chegou-se à conclusão que as soluções que permitem uma descontaminação eficaz, para um tempo 

de reacção de 2 e 5 minutos, são as soluções LX-4, LX-15 e LX-50 (Soluções com 4, 15 e 50% de 

lixívia comercial). Estas soluções permitiram a descontaminação de bactérias vegetativas e fungos, 

para os efluentes a tratar à base de urina e/ou plasma. A solução LX-80 (solução com 80% de lixívia 

comercial) mostrou funcionar como esterilizante na presença de urina, plasma ou sangue, uma vez 

que eliminou 100% as bactérias esporuladas.  

Abstract 

Contaminated Organic Liquid Waste from Hospitals are considered, according to the Portuguese law 

as Group III residues, and include blood, urine, exsuded liquids, breast milk, plasma and serum, all of 

which are considered as very problematic in terms of de-contamination.  

Presently, these residues in most hospitals are being incinerated, causing damages to incinerator. 

Alternativelly, they are sent directly to public sewage systems, thus being constantly and dangerously 

manipulated by the hospital staff and invading soils, water stream, eventually leading to the spreading 

of very serious diseases.  

This work has followed the development of a prototype machine (named SANPAC-L) which allows for 

the treatment of the above mensioned residues, using chemical de-contamination based on 

commercial sodium hypochloride solutions, containing 5.5% of free chlorine. Such treatment will 

minimize the handless of containers with contaminated liquids.  

These residues contain not only a very high amount of organic materiaIs (proteins), but also bacteria, 

virus and other type of micro-organisms. Organic materials react intensively with the free chlorine from 

solutions, consuming it. By using such de-contaminant solutions to treat these contaminated liquid 

waste with SANPAC-L prototype, it is expected to find a certain amount of free chlorine non-consumed 

after the treatment by the solution used for the treatment after a certain period of time, thus ensuring 

the efficiency of the de-contamination.  

To achieve the proposed aims, the following steps were taken:  

a) studies of the de-contaminant concentrations, according to AFNOR standards NF T 72-170, NF T 

72-171, NF T 72-201 e NF T 72-230, for several types of residues (urine, plasma and human blood), in 

the presence of a selection of microbiological species.  

b) tests on the efficiency of 2 disrupting systems (cutting discs and gear wheels), with several typs of 

containers (plastic and glass) to be used in the prototype.  

c) tests with the prototype to simulate the hospital environmental conditions;  



d) tests to select adequate pumping systems for the prototype to apply the adequate dosation to the 

de-contaminant solution.  

The main results were the following:  

a) the de-contaminant solution concentrations adequate to obtain high de-contamination levels were 

obtained for reaction times of 2, 5, 10 and 15 minutes.  

b) From the above results several changes were introduced in the prototype to increase its efficiency.  

The solutions which allow a more efficient decontamination for 2 and 5 minutes of reaction were the 

LX-4, LX-15 e LX-50 solutions (containing 4, 15 and 50% of bleach respectively, with 5.5 % free 

chlorine, allowing the elimination of vegetative bacteriae and fungae), for urine and plasma. The LX-80 

solution (80% of bleach) allowed the sterilization of solutions with urine, plasma and blood, since it 

eliminated 100% of the sporulated bacteriae.  


