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RESUMO 
 

 
 

O objeto central desta pesquisa foi analisar a gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS) 
em unidades hospitalares localizadas na cidade de Aracaju/SE. Especificamente, buscou: 
descrever os procedimentos de segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, 
transporte, tratamento e disposição final dos RSS; analisar o grau de conhecimento dos 
funcionários das unidades hospitalares sobre a gestão desses resíduos e efetuar análise 
comparativa das práticas de gestão dos RSS nas unidades hospitalares, verificando sua 
conformidade com a Resolução nº 306/2004 da ANVISA. Tratou-se de uma pesquisa 
descritivo-exploratória, cuja estratégia de pesquisa adotada foi estudo de casos múltiplos. A 
coleta de dados foi realizada através de aplicação de questionário semiestruturado, observação 
in loco, com auxílio de roteiro e com análise de documentos. A população pesquisada foi 
formada por 285 profissionais pertencentes à equipe clínica (médicos, enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de enfermagem) e higienizadores dos três hospitais analisados, definidos através da 
técnica de amostragem não probabilística por cotas. Os dados foram analisados com o auxílio 
do software SPSS, da análise de conteúdo e da triangulação dos dados. Verificou-se que todas 
as unidades de saúde pesquisadas apresentam problemas com relação à segregação 
inadequada dos resíduos. Os três hospitais pesquisados possuem os mesmos procedimentos 
com relação à segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e 
disposição final dos RSS. Em dois estabelecimentos, os locais utilizados para o 
armazenamento externo dos resíduos não atendem às normas vigentes. Os hospitais privados 
apresentam o plano de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (PGRSS) 
devidamente atualizado e estruturado e procuram atender às normas vigentes e sua correta 
aplicabilidade. Constatou-se, entretanto, que os profissionais entrevistados, em todos os 
hospitais, possuem reduzido grau de conhecimento sobre as questões relacionadas à gestão 
dos RSS realizada pelas unidades de saúde. De um modo geral, verificou-se que os 
estabelecimentos avaliados necessitam implantar uma política de capacitação, com utilização 
de mecanismos atrativos e eficientes para o treinamento dos profissionais envolvidos no 
manejo dos RSS.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos de Serviços de Saúde. Gestão de Resíduos. Hospitais de 
Aracaju. Grau de Conhecimento do PGRSS 
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ABSTRACT 

         

The object of this research was to analyze the waste management of health services in 
hospitals located in the city of Aracaju/SE. Specifically, sought to describe the procedures for 
segregation, packaging, collection, storage, transportation, treatment and final disposal of the 
solid waste management, analyze the degree of officials knowledge of the hospitals on the 
management of such wastes and perform comparative analysis of management practices in 
hospitals RSS, verifying their compliance with Resolution No. 306/2004 of ANVISA.  This is 
a descriptive and exploratory study, whose research strategy adopted was multiple case study. 
Data collection was conducted through semi-structured questionnaire application, on-site 
observation, with the help of script and document analysis. The research population consisted 
of 285 professionals from the clinical staff (doctors, nurses, technicians and nursing 
assistants) and hygienist of the three hospitals studied, defined by non-probability sampling 
by quotas.  Data were analyzed with SPSS software, content analysis and triangulation of 
data. It was found that all healthcare facilities searched showed problems related to 
inadequate segregation of waste. The three hospitals surveyed have the same procedures with 
respect to segregation, packing, collection, storage, transportation, treatment and final 
disposal of the solid waste management. In two establishments, the locations used for external 
storage of waste do not meet current standards.  Private hospitals had the solid waste 
management plan duly updated and structured and seek to meet current standards and their 
applicability correct. It was noted, however, that the respondents, in all hospitals, have low 
level of knowledge about issues related to the management of solid waste management held 
by health facilities. In general, it was found that establishments assessed implement a policy 
requiring training, using attractive and efficient mechanisms for training of professionals 
involved in the management of solid waste management. 

 

KEYWORDS: Waste Health Service. Waste Management. Hospitals of Aracaju. Degree of 
Knowledge on Solid Waste Management Plan. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As questões arroladas aos aspectos ambientais em uma instituição hospitalar são de 

importância considerável no contexto da conservação da qualidade de vida de uma sociedade. 

Os impactos ambientais originados pelo gerenciamento inadequado dos resíduos gerados 

pelas unidades hospitalares podem alcançar volumosas proporções, desde elevados índices de 

infecção hospitalar até a incidência de epidemias e/ou endemias decorrentes a contaminações 

dos lençóis freáticos pelos vários tipos de materiais existentes nos resíduos de serviços de 

saúde (RSS). 

Esses resíduos são constituídos de uma ampla variedade de elementos, alguns 

semelhantes aos domésticos e outros, específicos e intrínsecos aos setores da saúde. Tais 

resíduos são compostos, em geral, por elementos e materiais rejeitados ou descartados nos 

processos, operações e procedimentos voltados aos ramos da medicina, farmácia, 

enfermagem, veterinária e áreas de atuação congêneres, compreendendo as atividades de 

prevenção, diagnóstico, controle, nutrição, dietética e de tratamento de doenças. 

No cenário nacional, as opiniões divergem sobre o risco de periculosidade desses 

resíduos; na sua maioria, são relacionadas à ausência de dados que corroborem que esse 

material cause doenças nas pessoas que desenvolvem qualquer tipo de atividade ligada aos 

serviços de saúde (ZANON, 2002). Entretanto, alguns estudos relatam a existência de riscos 

infecciosos associados aos RSS, principalmente a material perfurocortante, como principal 

perigo à saúde dos funcionários (FERREIRA, 2002). Os autores alegam, ainda, que a adoção 

de precauções mais prudentes referentes ao material perfurocortante deve-se à maior 

possibilidade da transmissão de doenças (Hepatite B) ocorrer por meio da relação com o 

sangue contaminado do que por enfermidades de origem aerógena. 

Para Salkin (2001), a segregação dos resíduos na fonte de geração minimizará a 

quantidade de material potencialmente infeccioso que inevitavelmente atingirá o solo. O autor 

adverte ainda que várias medidas já poderiam ser praticadas no intuito de reduzir uma carga 

considerável de doenças. Rebello (2003) observa que o gerador de resíduos de serviços de 

saúde, ao desempenhar as normas de biossegurança, estará precavendo acidentes para o ser 

humano e para o meio ambiente, conforme é sua função. Atualmente, existe legislação 
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federal, a exemplo da Lei nº 12.305/2010, que instituiu a nova Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, extremamente rigorosa com a responsabilidade do estabelecimento gerador pelos 

resíduos produzidos. Antes da promulgação da referida Lei, os estabelecimentos de saúde 

contavam apenas com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 306, publicada em 2004 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), para orientá-los sobre o manejo 

adequado desses resíduos. 

Ao contrário de outros segmentos empresariais, que já progrediram no assunto, o 

campo da saúde necessita de iniciativas que colaborem para uma nova realidade em que a 

preocupação com o desenvolvimento sustentável seja uma das bases para a manutenção e 

melhora da qualidade de vida das pessoas. 

Para Naime e Garcia (2004), a pouca quantidade de informações disponíveis sobre o 

tema é um dos principais motivos para a ausência de bons projetos que ocasionem melhoras 

no setor. Durante o manejo dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, merecem atenção 

especial suas fases de segregação, acondicionamento, armazenamento, tratamento e 

disposição final.  

Diante do contexto exposto, esta pesquisa encontra-se centrada num questionamento:  

De que forma os resíduos de serviços de saúde são gerenciados nos hospitais de 

Sergipe? 

Para responder a esse questionamento, o estudo proposto teve como objetivo analisar 

a gestão dos resíduos de serviços de saúde em unidades hospitalares localizadas na 

cidade de Aracaju/SE.  

Com base no objetivo geral, foram estabelecidos estes objetivos específicos: 

 descrever os procedimentos de segregação dos resíduos de serviços de saúde 

utilizados nas unidades hospitalares pesquisadas; 

 levantar as práticas de acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte e 

tratamento dos resíduos de serviços de saúde utilizadas nas unidades hospitalares 

pesquisadas; 

 identificar o grau de conhecimento dos funcionários das unidades hospitalares sobre 

a gestão dos resíduos de serviços de saúde; 
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 efetuar análise comparativa das práticas de gestão dos resíduos de serviços de saúde 

nas unidades hospitalares, verificando sua conformidade com a RDC nº 306/2004 

da ANVISA; 

 analisar a destinação final dada aos resíduos de serviços de saúde gerados pelas 

unidades hospitalares pesquisadas. 

Os relatórios intitulados Panorama dos Resíduos Sólidos elaborados pela Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), sobre o 

gerenciamento de resíduos sólidos, em particular os resíduos de serviços de saúde, 

demonstram que, apenas nos anos de 2008 a 2010, houve um acréscimo de 609% (560 

toneladas) na quantidade de RSS coletados no Estado de Sergipe, conforme pode ser visto na 

tabela 01. 

 

Tabela 01 - Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde na Região Nordeste nos anos de 
2008, 2009 e 2010 
Região Nordeste 2008 2009 2010 
Estados RSS Coletado (t/ano)/ 

Índice (Kg/hab/ano) 
RSS Coletado (t/ano)/ 
Índice (kg/hab/ano) 

RSS Coletado (t/ano)/ 
Índice (kg/hab/ano) 

Alagoas  582/0,285 898/0,436 1.008/0,439 
Bahia 12.808/1,415 13.158/1,334 13.599/1,346 
Ceará 4.433/0,692 4.571/0,705 4.569/0,720 
Maranhão 3.597/0,877 3.735/0,902 3.981/0,961 
Paraíba 1.206/0,417 2.069/0,710 2.226/0,784 
Pernambuco 2.524/0,379 2.812/0,419 3.152/0,447 
Piauí 1.850/0,969 1.778/0,924 1.965/0,958 
Rio Grande do 
Norte 

2.503/1,118 2.077/0,918 2.303/0,934 

Sergipe 92/0,056 614/0,370 652/0,429 
TOTAL 30.594/0,813 31.712/0,834 33.455/0,862 
Fonte: ABRELPE (2008; 2009; 2010), adaptado pela autora.  

 

As resoluções do CONAMA e da ANVISA aplicáveis aos RSS preconizam que 

determinadas classes de resíduos de serviços de saúde precisam de tratamento ante a sua 

disposição final. Porém apenas 65,84% (22.027 toneladas) dos RSS gerados no Nordeste 

recebem algum tipo de tratamento que pode ser considerado adequado, seja através de 

sistemas de autoclave ou mesmo a incineração, como pode ser observado nas tabelas 01 e 02. 

Alguns estados, a exemplo de Sergipe, não possuem capacidade instalada de 

tratamento para esses resíduos, conforme ilustra a tabela 02. Tal fato revela uma situação 
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preocupante, uma vez que os RSS coletados são encaminhados diretamente para os lixões, 

aterros sanitários, que não são construídos nem licenciados para receber esse tipo de resíduos, 

ou são queimados a céu aberto. Tais procedimentos contrariam as normas vigentes e 

apresentam riscos para a população, a saúde pública e o meio ambiente. 

 

Tabela 02 - Capacidade instalada de tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde na 
Região Nordeste em 2010  

Região Nordeste 
Capacidade Instalada (t/ano) de Tratamento dos RSS versus Tecnologia 

Utilizada 
Estados Autoclave Incineração Micro-ondas TOTAL 
Alagoas - 780 - 780 
Bahia 3.120 780 - 3.900 
Ceará - 3.120 - 3.120 
Maranhão - 2.340 - 2.340 
Paraíba - 780 - 780 
Pernambuco - 5.304 - 5.304 
Piauí 2.184 780 - 2.964 
Rio Grande do 
Norte 

- 2.839 - 2.839 

Sergipe - - - - 
TOTAL 5.304 16.723 - 22.027 

Fonte: ABRELPE (2010), adaptado pela autora. 

 

É importante que as autoridades, nas esferas municipal, estadual e federal, que 

conjuntamente têm a responsabilidade pela proteção da saúde pública e do meio ambiente, 

dediquem maior atenção a esta grave questão e direcionem ações para uma adequada gestão 

da totalidade desses resíduos (ABRELPE, 2010). 

Vale ressaltar, também, o papel fundamental do poder público como órgão fiscalizador 

dos geradores quanto a sua corresponsabilidade pelo manuseio e destinação final dada aos 

RSS, buscando assim o aprimoramento da gestão desses resíduos nos estabelecimentos de 

saúde. 

Isso mostra a urgência no desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de 

tratamento de RSS no Estado de Sergipe. Esta é a ação base, para que, no futuro, possa ser 

efetivada a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, abrangendo desde o tratamento 

de efluentes até a minimização do uso dos recursos naturais existentes no Estado.  

Este trabalho está dividido em seis partes. A primeira, Introdução, explica a 

problemática, os objetivos e a justificativa da pesquisa; a segunda refere-se à Fundamentação 
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Teórica e aos estudos realizados sobre o tema. A terceira descreve a Metodologia que foi 

utilizada para alcançar os objetivos propostos pela pesquisa, seguido dos resultados, que estão 

divididos em dois capítulos. O primeiro deles apresenta as unidades hospitalares pesquisadas 

e a situação atual do gerenciamento dos seus resíduos de serviços de saúde, o segundo aborda 

o conhecimento dos profissionais envolvidos no manejo dos resíduos de serviços de saúde. 

Finalizando, seguem-se as conclusões e as considerações finais. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

Este capítulo está fundamentado na análise de artigos e trabalhos científicos, técnicos e 

legais desenvolvidos sobre o tema resíduos sólidos e, particularmente, os resíduos de serviços 

de saúde. 

 

1.1 O Meio Ambiente, a Sustentabilidade e as Organizações 

 

Os estudos relacionados ao meio ambiente foram intensificados a partir das últimas 

décadas do século XX, entrando decisivamente na pauta dos governos de muitos países e de 

diversos setores da sociedade civil organizada (BARBIERI, 2004). 

Para Naime (2005), os seres humanos costumam despertar para uma realidade quando 

submetidos a situações-limite. Como exemplo, cita-se a explosão em uma plataforma de 

petróleo no Golfo do México (EUA) em abril de 2010, que matou onze pessoas. 

Independentemente da vazão, foi considerado, até então, o maior desastre ambiental da 

história da indústria petrolífera, o que gera consequências catastróficas para o meio ambiente, 

despertando a consciência humana para a compreensão de que nós fazemos parte e estamos 

integrados em um mundo natural. 

Partindo do conceito de desenvolvimento sustentável pelo Relatório Brundtland, pode-

se observar que tal definição não diz respeito somente ao impacto da atividade econômica no 

meio ambiente. Desenvolvimento sustentável se reflete especialmente às implicações dessa 

relação na qualidade de vida e no bem-estar da sociedade, tanto presente quanto futura. 

Atividade econômica, meio ambiente e bem-estar da sociedade compõem o tripé básico no 

qual se ampara a ideia de desenvolvimento sustentável. 

Assim, o desenvolvimento sustentável é uma das maneiras de sobrevivência que 

raciocina na direção da progressão conjunta do meio ambiente e da sociedade. O termo 

"desenvolvimento sustentável" passou a ser difundido a partir da década de 80, coincidindo 

com o início da preocupação com a preservação do meio ambiente para continuidade viável 

da sociedade.  
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Antes disso, Sachs (1986) publicou o conceito de ecodesenvolvimento, enunciando 

que este abrangeria cinco dimensões: a social, a econômica, a ecológica, a espacial/geográfica 

e a cultural. 

Segundo Kraemer e Tinoco (2004), o conceito de desenvolvimento sustentável 

apresenta certos pontos básicos que devem contemplar o crescimento econômico, a maior 

percepção com os resultados sociais decorrentes e o equilíbrio ecológico na utilização dos 

recursos naturais, sempre de maneira amplamente harmônica. Para Montibeller Filho (2001, 

p.17), “o desenvolvimento sustentável apresenta um conceito amplo, o que permite 

apropriações diferenciadas e ideologizadas por segmentos sociais de interesse”. 

 Está inserido nesses conceitos, conforme a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que 

discorre sobre a política nacional de meio ambiente, alterada pela Lei 7.804, de 18 de julho de 

1989:  

[...] a deterioração da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou 
indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem 
condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem negativamente a biota 
(conjunto dos seres vivos de um ecossistema) e as condições estéticas ou sanitárias 
do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 
ambientais estabelecidos. (BRASIL, 1989). 

A preocupação com os resíduos começou a ganhar destaque a partir da Agenda 21, 

documento ratificado pelos 179 países participantes da RIO - 92, e é considerado um 

instrumento de planejamento voltado para a construção de sociedades sustentáveis, em 

diferentes localidades geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social 

e eficiência econômica. Na seção destinada à conservação e gestão dos recursos para o 

desenvolvimento (Seção II – Capítulo 21), é elencada uma série de propostas para a gestão 

dos resíduos sólidos, entre elas, a redução dos resíduos com o objetivo de influenciar nos 

padrões de produção e consumo; incentivo ao reuso e reciclagem do material; criação de 

padrões internacionais para o tratamento e a disposição desses resíduos; e a transferência e o 

desenvolvimento de tecnologias limpas (SCHNEIDER et al., 2004).    

No Brasil, duas formas de mecanismos de mercado induzem à boa prática na questão 

dos resíduos: os ganhos financeiros criados por cadeias e redes de reciclagem ou reutilização 

de material, com geração de renda para as classes excluídas da população, por falta de 

qualificação profissional ou exclusão social global; e a necessidade de aperfeiçoar as práticas 

produtivas por indução de mercado, sendo as mais clássicas as reivindicações de clientes que 

priorizam empresas e/ou produtos que atendam às normatizações da série ISO 9.000 e 14.000.  
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No entanto, esses dois mecanismos pouco englobam o sistema de gestão dos resíduos  

de serviços de saúde. Como forma de auxiliar o cumprimento da legislação ambiental, 

existem muitas resoluções, portarias e outros documentos legais do Instituto Brasileiro dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) entre outros.  

A problemática dos resíduos de serviços de saúde (RSS), aliada à sustentabilidade, 

pode estar relacionada a uma questão cultural, uma vez que o modo como o homem versa 

sobre a geração do lixo é uma consequência cultural de um país em desenvolvimento, cujos 

padrões culturais giram em torno da educação, costumes, compromisso, responsabilidade, 

seriedade, consciência ambiental e outros instintos que foram parcialmente anulados ao longo 

da sua evolução (BORGES e PINTO, 2009). 

 

1.2 Resíduos Sólidos: Definição e Classificação  

 

O homem jamais produziu tantos despejos como no século XX e nunca teve que 

conviver com tantos problemas. O volume de lixo com que a humanidade tem que habituar-se 

é um dos resultados causados pelos novos padrões culturais infligidos pela sociedade 

industrial (SCHNEIDER et al., 2004).  

A partir de meados do século XX, a sociedade passa a ser marcada pelos padrões de 

consumo, caracterizando-se pelo desejo da aquisição “do supérfluo”, do excedente, do luxo. 

Assim, como também se estrutura pela insaciabilidade, insatisfação constante, na qual uma 

necessidade preliminarmente satisfeita gera quase automaticamente outra necessidade, num 

ciclo inesgotável, num “continuum” que expressa claramente que, ao final do ato, consumista 

é o próprio desejo de consumo (CAMPBELL, 2001).     

Atualmente, o homem atravessa um momento único na história quando se vê obrigado 

a reconhecer os impasses causados pela própria cultura, a qual, durante o decorrer dos 

séculos, legou situações de desequilíbrio ambiental e ecologicamente inviáveis. A 

sobrevivência da nossa civilização depende do desenvolvimento de novas formas de vida 

social que preservem a dignidade humana e o equilíbrio entre o homem e o seu meio 

(SCHNEIDER et al., 2004). 
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Ainda para os autores, o gerenciamento dos resíduos produzidos pela sociedade 

moderna é uma necessidade incontestável e urgente e que demanda não apenas a organização 

e a sistematização das fontes geradoras, mas o despertar de uma consciência coletiva quanto 

às responsabilidades individuais no tratamento desse assunto.  

Domenéch (1993) define resíduo como tudo que é produzido como consequência não 

almejada de uma atividade humana e, em geral, de qualquer ser vivo. Para Logarezzi (2004), 

tanto o lixo como os resíduos são restos de uma atividade qualquer e os que definem como 

lixo ou resíduo são os valores econômicos, sociais e ambientais que se impõem a eles. Desse 

modo, ao descartar os resíduos sem preservar seus valores potenciais, esses se transformam 

em lixo, adquirindo aspectos de inutilidade, sujidade, imundície, estorvo e riscos. 

No Brasil, a preocupação com os resíduos sólidos iniciou-se em meados do século 

XIX, quando o então Imperador Dom Pedro II assinou a primeira concessão para a coleta de 

resíduos sólidos na Capital da Província do Rio de Janeiro. Desde sua concessão até a década 

de cinquenta, não foi registrada nenhuma grande mudança na forma de manejar os resíduos 

sólidos (coleta, tratamento e disposição final), salvo a inauguração, em 1871, do incinerador 

que queimava parte dos resíduos sólidos gerados na Comarca de Manaus (BRASIL, 2002).  

No século XX, o grande marco legal com respeito à geração e à disposição final dos 

resíduos sólidos foi a promulgação da Constituição Federal em 1988, passando a questão dos 

resíduos sólidos a ser matéria constitucional em vários dos seus artigos direcionados, 

especialmente, ao meio ambiente e à saúde ambiental (BRASIL, 2002). 

A Norma Brasileira – NBR 10.004/2004 elaborada pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) dá a seguinte definição a Resíduos Sólidos: 

Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem 
industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 
Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 
água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem 
como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso 
soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 
disponível. (ABNT, 2004). 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, contida na Lei 12.305/2010, ampliou o 

conceito de resíduo sólido, conceituando-o como: 
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Todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se 
está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases 
contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso 
soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 
disponível.  (BRASIL, 2010). 

De acordo com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT/ Cempre (2003), os 

resíduos sólidos podem ser classificados pelas seguintes formas:  

a) natureza física: secos ou molhados; 

b) composição química: matéria orgânica e matéria inorgânica; 

c) riscos potenciais ao meio ambiente; 

d) origem 

A NBR 10.004/2004 classifica os resíduos sólidos quanto aos riscos potenciais, ao 

meio ambiente e à saúde, como: 

Classe I – Perigosos: são resíduos que apresentam uma ou mais característica, como a 

inflamabilidade, reatividade, toxidade ou patogenicidade1; 

Classe II – Não perigosos, que se subdividem em: 

- Classe II A - Não inertes: são os resíduos que podem apresentar propriedades como 

a solubilidade na água, a combustibilidade ou a biodegradabilidade; 

- Classe II B – Inertes: são os resíduos que quando submetidos a um contato dinâmico 

e estático com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, 

não apresentarem nenhum de seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, 

excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 

No artigo 13 da Lei 12.305/2010, os resíduos sólidos apresentam a seguinte 

classificação: 

I – quanto à origem: 

                                                           
1 Segundo a NBR 10.004 (ABNT, 2004), um resíduo é considerado patogênico se uma amostra representativa dele, 
obtida de acordo com a NBR 10.007, contiver, ou se houver suspeita de conter, micro-organismos patogênicos, 
proteínas virais, ácido desoxirribonucleico (ADN) ou ácido ribonucleico (ARN) recombinantes, organismos 
geneticamente modificados, plasmídios, cloroplastos, mitocrôndrias ou toxinas capazes de produzir doenças em 
homens, animais ou vegetais. 



Capítulo 1 – Fundamentação Teórica   13 

 

 

 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 
urbanas;  
b) resíduos de limpeza urbana: os provenientes da varrição, limpeza de logradouros 
e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os produzidos 
nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;  
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 
atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;  
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 
industriais;  
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 
definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama 
e do SNVS (grifo nosso); 
h) resíduos da construção civil: os originados nas construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 
escavação de terrenos para obras civis;  
i) resíduos agrossilvopastoris: os produzidos nas atividades agropecuárias e 
silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;  
j) resíduos de serviços de transportes: os provenientes de portos, aeroportos, 
terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  
k) resíduos de mineração: os originados na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios; (BRASIL, 2010). 

 

II – quanto à periculosidade: 

a) resíduos perigosos: aqueles que, em virtude de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo 
risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou 
norma técnica;  
b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”. (BRASIL, 2010). 
 

Embora os resíduos de serviços de saúde ocupem, entre os resíduos urbanos gerados, 

um pequeno percentual de produção (cerca de 2%), representam um aspecto importante na 

gestão, por sua capacidade de contaminação do ambiente e pelo risco à saúde pública. 

Segundo a NBR 10.004, esses resíduos podem ser classificados, devido a sua patogenidade, 

como pertencentes à Classe I – Resíduos Perigosos (TAKAYANAGUI, 2005).   

 

1.3 Resíduos de Serviços de Saúde 

 

O termo hospital deriva do latim hospitium que significa o local onde se hospedam as 

pessoas. Os primeiros hospitais foram fundados como lugares de isolamento, onde a caridade 

se exercia como um dos fundamentos do cristianismo. Em geral, eram destinados aos pobres, 

às mulheres desamparadas, aos idosos e doentes terminais e ficavam sob os cuidados de 
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frades e religiosos. Os doentes com maiores recursos financeiros eram tratados em suas 

residências e a relação médico-paciente era independente da organização hospitalar 

(OLIVEIRA, 2002). 

A autora alega que o papel e as funções do hospital foram revolucionados graças aos 

avanços tecnológicos e ao surgimento da medicina científica nos fins do século XIX e início 

do século XX, quando o hospital deixa de ser um lugar aonde os pobres e doentes eram 

levados para morrer e transforma-se no mais importante estabelecimento para o tratamento 

das enfermidades, oferecendo aos médicos condições de infraestrutura que não podiam ser 

levadas à residência dos pacientes. Apenas no século XX, o hospital expande suas fronteiras 

passando a servir a toda comunidade, preocupando-se com o bem-estar e com a saúde da 

população.  

Nas últimas décadas, o conceito de hospital sofreu algumas variações em decorrência 

do papel que lhe foi atribuído dentro dos sistemas de saúde da maioria dos países e, também, 

em consequência da necessidade de sobrevivência institucional, em momentos nos quais a 

demanda pelos serviços é crescente, os custos de operacionalização são altíssimos, e os 

orçamentos governamentais para a saúde são desproporcionalmente baixos. A missão básica 

do hospital é voltada para a recuperação da saúde e, para isso, é necessário que sejam 

empreendidos empenhos administrativos, técnico-científicos e de pesquisa, sob a 

responsabilidade de um quadro de profissionais devidamente preparados e selecionados 

(MALAGÓN-LONDOÑO, 2010). 

Bittar (1996 apud OLIVEIRA, 2002) alega que o hospital é uma organização 

complexa, onde atividades industriais são combinadas com ciência, tecnologia e 

procedimentos empregados em humanos, com elementos sociais, culturais e educacionais, 

intervindo na estrutura, no processo e nos resultados. 

De acordo com Malagón-Londoño (2010, p. 5), a Organização Mundial de Saúde –

OMS - define o hospital como: 

Parte integrante da organização médica social, cuja função é proporcionar à 
população atenção médica completa, tanto preventiva como curativa, e cujos 
serviços de consultas externas (ambulatório) alcança a família em seu lar. O hospital 
também é um centro de preparação e treinamento de profissionais de saúde, assim 
como um campo de pesquisa biossocial.  

Os autores afirmam que a gestão hospitalar moderna apresenta algumas características 

distintas daquelas apresentadas anteriormente. Nessa gestão, o hospital é criado como uma 

empresa prestadora de serviços de saúde, permanentemente disponível para atender a todas as 
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expectativas e demandas do paciente. Outrossim, o hospital precisa funcionar em um mercado 

de competência com alicerce na qualidade. Essa aptidão deve ser constituída nos seguintes 

pilares: planejamento, organização, satisfação do trabalhador, orçamento, avaliação da gestão, 

disponibilidade de retroalimentação (feedback) e ética. 

Em poucas palavras, a administração hospitalar pode ser interpretada como um 

processo que transforma um grupo de insumos (necessidades, demanda e recursos) num grupo 

de produtos ou resultados (serviços prestados aos clientes, planos para novos serviços e 

outros) com sucesso ou fracasso, oferecendo um feedback para realimentação do processo. Os 

resíduos oriundos dos estabelecimentos de saúde são considerados um dos resultados 

originados pelo processo de transformação dos insumos (OLIVEIRA, 2002). 

A designação atribuída aos resíduos provenientes dos estabelecimentos que oferecem 

serviços de saúde era controversa. Alguns termos foram usados indistintamente como 

sinônimos: resíduo sólido hospitalar, resíduo hospitalar, resíduo biomédico, resíduo médico, 

resíduo clínico, resíduo infeccioso ou infectante, resíduo patogênico, ou mais habitualmente 

resíduo hospitalar. A evolução sofrida pela nomenclatura, com o passar do tempo e com a 

maturação da questão, demonstra que, inicialmente, os resíduos eram chamados de resíduos 

hospitalares, e a denominação sólidos era empregada quando se desejava limitar o estudo da 

parcela sólida dos resíduos dentro das instalações hospitalares (SCHNEIDER et al., 2004).  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) adotou a denominação resíduos 

de serviços de saúde para as normas brasileiras de terminologia, classificação, manuseio e 

coleta de resíduos, os quais foram definidos como os “resíduos resultantes das atividades 

praticadas pelos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde”. (ABNT, 1993, p. 3). 

Essa nomenclatura é a que melhor se adapta à realidade do problema, uma vez que 

engloba os resíduos originários das diversas fontes geradoras: hospitais, clínicas médicas, 

veterinárias e odontológicas, farmácias, ambulatórios, postos de saúde, laboratórios de 

análises clínicas e análises de alimentos, empresas de biotecnologia, casas de repouso e 

funerárias. Com a resolução do CONAMA nº 05/1993, essa denominação passou a incluir, 

também, os resíduos oriundos dos portos e aeroportos e terminais rodoviários e ferroviários 

(SCHNEIDER et al., 2004). 

Para a ANVISA (RDC nº 306/2004) e o CONAMA (RDC nº 358/2005), os RSS são 

definidos como “aqueles procedentes de atividades relacionadas com o atendimento à saúde 

humana ou animal que, por suas características, demandam por processos diferenciados em 
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seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio ante a sua disposição final”. (ANVISA, 2004; 

CONAMA, 2005). 

A Resolução nº 306/2004 da ANVISA, adotou outra denominação para tornar mais 

especifica a referência aos resíduos pelos profissionais que trabalham com eles. Os geradores 

dos resíduos de serviços de saúde são definidos: 

Como todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, 
inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios 
analíticos de produtos para a saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se 
realizem atividades de embalsamento, serviço de medicina legal, drogarias, 
farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na 
área da saúde, centro de controle de zoonoses; distribuidores de produtos 
farmacêuticos, importadores, distribuidores, produtores de materiais e controles para 
diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de 
acupuntura, serviços de tatuagem, entre outros similares. (ANVISA, 2004). 

 O gerenciamento adequado dos RSS organiza-se em um conjunto de procedimentos 

de gestão, planejados e implantados a partir de embasamentos científicos e técnicos, 

normativos e legais, com a finalidade de minimizar a produção de resíduos e proporcionar, 

aos resíduos gerados, uma destinação segura e eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, 

à preservação da saúde, dos recursos naturais e do meio ambiente (BRASIL, 2006). 

 Esse gerenciamento deve estar fundamentado em condições ambientais adequadas, 

considerando todos os elementos envolvidos desde a fonte geradora até a disposição segura, 

bem como em aspectos de reciclagem máxima dos resíduos, buscando incluir mudanças no 

padrão de produção e consumo (SCHNEIDER et al., 2004). 

 

1.3.1 Classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde 

No Brasil, a classificação dos RSS só foi possível a partir da década de 90 quando o 

Centro de Vigilância Sanitária (CVS) da Secretaria de Estado da Saúde, de São Paulo 

publicou um guia para o gerenciamento desses resíduos, classificando-os em três grupos: 

infectantes, especiais (incluindo os farmacêuticos, radioativos e químicos perigosos) e 

comuns. Embora o guia não possuísse cunho legal, foi considerado um importante 

instrumento de orientação aos serviços de saúde (TAKAYANAGUI, 2005). 

Apenas com a publicação da Resolução nº 05/1993 do CONAMA, o país passou a 

contar com uma norma legal de classificação dos resíduos que passaram, desde então, a ser 

divididos em quatro grupos: 
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 Grupo A (infectantes): engloba os resíduos que apresentam risco potencial à saúde 

pública e ao meio ambiente devido à presença de agentes biológicos2; 

 Grupo B (químicos): constituído pelos materiais que apresentam risco potencial à 

saúde pública e ao meio ambiente devido às suas características químicas3; 

 Grupo C (radioativos): constituído por rejeitos radioativos4;  

 Grupo D (comuns): engloba os demais tipos de resíduos que não se enquadram nos 

anteriores. 

A Resolução nº 283/2001 do CONAMA manteve a mesma classificação dos RSS, 

acrescentando-se aos resíduos do grupo A: vacina vencida ou inutilizada, membrana filtrante 

de equipamento médico hospitalar e de pesquisa, entre outros similares, objetos 

perfurocortantes, provenientes de estabelecimentos de saúde, resíduos contaminados com 

excreções, secreções e líquidos orgânicos procedentes de pacientes, resíduos de sanitários de 

paciente, lodo de estação de tratamento de esgoto de unidades de saúde e resíduos 

provenientes de áreas endêmicas determinadas pela autoridade de saúde competente 

(TAKAYANAGUI, 2005). 

Entretanto, a RDC nº 306/2004 da ANVISA passou a classificar os RSS em cinco 

grupos, segregando os resíduos perfurocortantes, anteriormente classificados como 

infectantes, em um novo grupo, a saber: 

 Grupo A1: 

 culturas e estoques de micro-organismos resíduos de fabricação de produtos 

biológicos, exceto os hemoderivados; meios de cultura e instrumentais utilizados 

                                                           
2
 Enquadram-se neste grupo, entre outros: sangue e hemoderivados, animais usados em experimentação, bem 

como materiais que tenham entrado em contato com eles, excreções, secreções e líquidos orgânicos, meios de 
cultura, tecidos, órgãos, fetos e peças anatômicas, filtros de gases aspirados de áreas contaminadas, resíduos 
advindos de áreas de isolamento, restos alimentares de unidade de isolamento, resíduos de laboratórios de 
análises clínicas, resíduos de unidades de internação e de enfermaria, objetos perfurantes ou cortantes, capazes 
de causar punctura ou corte, tais como lâminas de barbear, bisturi, agulhas, escalpes, vidros quebrados, etc., 
provenientes de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. 
3 Enquadram-se neste grupo, entre outros: drogas quimioterápicas e produtos por elas contaminados, resíduos 
farmacêuticos (medicamentos vencidos, interditados ou não utilizados), demais produtos considerados perigosos, 
conforme classificação NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). 

4
 Enquadram-se aqui os materiais radioativos ou contaminados com radionucleídeos, provenientes de 

laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina e radioterapia, segundo RDC do Conselho Nacional de 
Energia Nuclear. 
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para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de 

manipulação genética; 

 resíduos oriundos de atividades de vacinação com micro-organismos vivos ou 

atenuados, incluindo frascos de vacinas com prazo de validade vencido, com 

conteúdo inutilizado, vazios ou com restos do produto; 

 resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou 

certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, micro-organismos 

com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença 

emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de 

transmissão seja desconhecido; 

 bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por 

contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e 

aquelas oriundas de coleta incompleta; sobras de amostras de laboratório contendo 

sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e material resultantes do processo de 

assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 

 Grupo A2: 

 carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais 

submetidos a processos de experimentação com inoculação de micro-organismos, 

bem como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores 

de micro-organismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, 

que foram submetidos ou não a estudo anátomo-patológico ou confirmação 

diagnóstica. 

 Grupo A3: 

 peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais 

vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou 

idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal 

e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiares. 

 Grupo A4: 

 kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores; filtros de ar e gases aspirados 

de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de 

pesquisa, entre outros similares; sobras de amostras de laboratório e seus 
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recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que não 

contenham nem sejam suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem 

apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou micro-

organismo causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente 

importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita 

de contaminação com príons. 

 resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro 

procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo; recipientes e 

material resultante do processo de assistência à saúde, que não contenha sangue ou 

líquidos corpóreos na forma livre; peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros 

resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos 

anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica; 

 carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não 

submetidos a processos de experimentação com inoculação de micro-organismos, 

bem como suas forrações; cadáveres de animais provenientes de serviços de 

assistência; bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. 

 Grupo A5 

 órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, material perfurocortante ou escarificantes e 

demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com 

suspeita ou certeza de contaminação com príons. 

 Grupo E 

 material perfurocortante ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, 

escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, 

lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; 

espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos 

de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 
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1.3.2 Manuseio e Descarte dos Resíduos de Serviços de Saúde   

   

O manuseio dos RSS abrange várias atividades que compreendem: segregação, 

acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento temporário, coleta e 

transporte externo, tratamento e disposição final, cujo processo pode ser visualizado na figura 

01. 

 

 

Figura 01 - Procedimentos e fluxos, intra e extraunidade, no modelo de gerenciamento 
dos RSS  
Fonte: Batista (2010, p. 38) 

 

 

Um sistema organizado de manuseio dos resíduos de serviços de saúde é composto 

pelas seguintes etapas: 
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a) Separação ou Segregação.  

Consiste na separação dos resíduos no momento e no local de sua geração, de acordo 

com as propriedades físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos 

(ANVISA, 2004).  

A segregação reduz a quantidade de resíduos que necessita de cuidados especiais, pois 

os resíduos infectantes, mesmo em pequena quantidade, quando não separados, acabam por 

comprometer a massa total de resíduos, sendo necessário tratar o todo como resíduo 

infectante. A separação dos resíduos deve ser realizada no local de origem, separando partes 

infecciosas de outras partes perigosas, permitindo a reciclagem de alguns materiais e o 

encaminhamento à coleta municipal da parte considerada comum ou que não ofereça risco à 

saúde pública e ao meio ambiente (SCHNEIDER et al., 2004). 

Para Brasil (2002, p. 258), os principais objetivos da segregação são: 

 minimizar a contaminação de resíduos considerados comuns; 

 permitir a adoção de procedimentos específicos para o manejo de cada grupo 

de resíduos; 

 possibilitar o tratamento específico para cada categoria de resíduo; 

 reduzir os riscos para a saúde; 

 diminuir os custos no manejo dos resíduos; 

 reciclar ou reaproveitar parte dos resíduos comuns (grupo D). 

  

b) Acondicionamento 

Segundo o Centro Pan-Americano de Engenharia Sanitária e Ciências Ambientais 

(1997), o acondicionamento consiste em controlar os riscos para a saúde e facilitar as 

operações de coleta, armazenamento externo e transporte, sem causar prejuízo às atividades 

desenvolvidas pelo estabelecimento. Além disso, deve estar de acordo com o tipo de resíduo, 

observando-se que materiais cortantes, perfurantes ou líquidos devem ser acondicionados em 

recipientes rígidos e resistentes (SCHNEIDER et al., 2004). O tamanho, o peso, a cor, a 

forma e o material devem garantir uma correta identificação, facilitar no transporte e na 

limpeza, ser herméticos para evitar exposições desnecessárias e estar integrados às condições 

físicas do local. 
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Para o Centro Pan-Americano de Engenharia Sanitária e Ciências Ambientais (1997), 

algumas recomendações devem ser implantadas: 

 uso de recipientes: devem obedecer a especificações técnicas, tais como: 

hermetismo, resistência a material perfurocortante, estabilidade, forma adequada, 

facilidade de lavagem, peso leve e facilidade de transporte. Os materiais 

recomendados são os de aço inoxidável, polietileno de alta densidade e fibra de 

vidro, além de outros materiais rígidos;  

 uso de sacos: devem possuir as seguintes características: 

 espessura e tamanho apropriados - de acordo com a composição e o peso 

do resíduo; 

 resistência - para facilitar a coleta e o transporte sem riscos; 

 material apropriado - recipientes de polipropileno ou de polietileno. Devem 

ser opacos para evitar a visibilidade do conteúdo; 

 impermeabilidade – para impedir a introdução ou eliminação de líquidos 

dos resíduos. 

 uso de outras embalagens: os materiais perfurocortantes necessitam de uma 

embalagem rígida. Geralmente são utilizados recipientes e frascos de tamanho 

pequeno e materiais de plástico, papelão ou metal. Para os resíduos especiais, a 

embalagem depende das características físico-químicas e da periculosidade. Esses 

invólucros devem agrupar características de impermeabilidade, hermetismo, 

inviolabilidade, com o objetivo de dificultar ao máximo sua abertura e o manuseio 

do seu conteúdo; 

 uso de cores, símbolos e sinalização: os recipientes, os sacos e os locais onde são 

colocados os resíduos devem possuir um código de cores e indicações visíveis 

sobre o tipo de resíduo e o risco que representam, obedecendo às normas de cada 

país (por exemplo, branco para infectantes, preto para comuns e verde para 

recicláveis). 
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Figura 02 – Símbolos de risco radioativo e infectante 
Fonte: ABNT (2004) 
 

c) Coleta e Transporte Interno 

As operações de coleta podem ser divididas em: coleta interna, que consiste no 

recolhimento do lixo das lixeiras, no fechamento do saco e no seu transporte até a sala de 

resíduos ou expurgos; coleta externa, que consiste na coleta do estabelecimento gerador até o 

local de tratamento e/ou disposição final; cabia, exclusivamente, à administração pública 

municipal, mas apenas com a Resolução nº 05/1993 do CONAMA, passou a ser de encargo 

do gerador; e coleta especial, indicada para os resíduos de alto risco de transporte, exigindo a 

presença de técnicos especializados e rotinas separadas dos demais tipos de coleta 

(SCHNEIDER et al., 2004).   

A coleta interna dos RSS deve ser esquematizada de acordo com os tipos de resíduos, 

volume gerado, roteiros (itinerários), dimensionamento dos abrigos, regularidade e frequência 

dos horários de coleta externa. Deve ser observado, também, o quantitativo de funcionários 

disponíveis, número de carros de coleta, equipamentos de proteção individuais (EPIs) e as 

outras ferramentas e utensílios necessários (BRASIL, 2006). 

O transporte interno dos resíduos deve ser executado em rotas específicas e 

planejadas, utilizando o menor percurso entre as fontes geradoras. Os resíduos devem ser 

transportados devidamente acondicionados em seus recipientes, em carrinhos de coleta 

exclusivos para esse fim, que devem ser constituídos de material rígido, lavável, impermeável 

e providos de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas 

arredondados, rodas revestidas de material que minimize os ruídos, além de ser identificados 

com o símbolo correspondente ao risco do material nele acondicionado (BRASIL, 2006).   
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d) Armazenamento 

O armazenamento consiste na estocagem dos resíduos de forma segura em locais 

apropriados do estabelecimento e pode ser dividido em armazenamento temporário e 

armazenamento externo. 

O temporário versa sobre a guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já 

acondicionados, em local próximo aos pontos de geração, visando “agilizar a coleta dentro do 

estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à 

disponibilização para a coleta externa” (BRASIL, 2006, p. 46). 

O armazenamento temporário deve ser feito em local exclusivo e devidamente 

identificado como sala de resíduo ou expurgo, atendendo às exigências legais para este tipo de 

ambiente (pisos e paredes lisas e laváveis, iluminação artificial, arejamento, etc). O número de 

salas de expurgo será definida em “função do porte, quantidade de resíduos, distância entre os 

pontos de geração e layout do estabelecimento” (BRASIL, 2006, p. 46). 

O armazenamento externo consiste na disposição dos resíduos em abrigo, em 

recipientes coletores adequados, em ambiente exclusivo e com acesso facilitado para os 

veículos coletores, no aguardo da realização da etapa de coleta externa. No local de 

armazenamento externo, “os resíduos devem estar separados de acordo com o grupo a que 

pertencem, para evitar mistura e focos de contaminação” (BRASIL, 2002, p. 266).    

e) Coleta e Transporte Externo 

A coleta externa consiste na retirada dos RSS do abrigo de resíduos (armazenamento 

externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, usando-se de técnicas que garantam 

a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos funcionários, da 

população e do meio ambiente, devendo atender às orientações dos órgãos de limpeza urbana 

municipal (BRASIL, 2006). 

Segundo BRASIL (2002, p. 269), os responsáveis pela coleta externa dos RSS devem 

considerar os seguintes fatores: 

 roteiros, frequência e horários; 

 características dos meios de transporte; 

 carga e descarga; 

 manutenção e desinfecção de equipamentos e utensílios; 

 medidas de segurança; 
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 capacitação do pessoal envolvido; 

 exigências legais, tais como licenciamento, responsabilidade técnica, etc.  

Com relação ao transporte externo, deve-se utilizar o trajeto mais curto possível, 

evitando as vias e horários de maior trânsito, com o propósito de reduzir os efeitos negativos 

em caso de acidentes e derramamentos.  

f) Tratamento dos RSS 

O tratamento dos resíduos de serviços de saúde pode ser definido como qualquer 

processo manual, mecânico, físico, químico ou biológico que modifique as características dos 

resíduos, com o objetivo de reduzir os riscos à saúde, ao meio ambiente, à segurança e à saúde 

do trabalhador. 

A Resolução nº 306/2004 da ANVISA conceitua o tratamento dos RSS como a 

aplicação de método, técnica ou processo que modifique as peculiaridades dos riscos inerentes 

aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de acidentes de trabalho ou 

de dano ao meio ambiente, podendo ser aplicado no próprio estabelecimento gerador ou em 

outro estabelecimento, observando-se as condições de segurança para o transporte entre o 

estabelecimento gerador e o local do tratamento (BRASIL, 2006).  

Vale destacar, que o sistema para tratamento de resíduos de serviços de saúde deve ser 

objeto de licenciamento ambiental de acordo com a Resolução CONAMA nº. 237/1997 e é 

passível de fiscalização e de controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente 

(BRASIL, 2006).   

Para Takayanagui (2005, p. 348-353), as formas de tratamento dos RSS mais 

conhecidas e utilizadas são: 

 Desinfecção Química - os RSS são submetidos à ação de substâncias químicas 
para destruição de agentes infecciosos. Os resíduos líquidos resultantes desse 
processo podem ser despejados em sistemas de esgoto, e os resíduos secos são 
dispostos em aterro sanitário. 

 Esterilização a vapor (autoclaves) - processo em que se aplica o vapor saturado 
sob pressão superior à atmosférica com o objetivo de obter a esterilização. Os 
resíduos tratados por esse processo podem ser descartados em aterros sanitários, 
juntamente com os resíduos domiciliares. 

 Esterilização por gases - consiste na injeção de um agente químico, sob a forma 
de gás, numa câmara fechada.  

 Inativação Térmica - processo de aquecimento do resíduo a temperaturas que 
destroem grandes volumes de resíduos líquidos, que são colocados sobre uma 
chama, em temperaturas predeterminadas, por um período específico de tempo. 

 Incineração - consiste na oxidação do material a altas temperaturas, sob 
condições controladas, convertendo material combustível, como os RSS, em 
resíduos não combustíveis (escórias e cinzas) com emissão de gases.  

 Radiações ionizantes – utiliza radiações gama, a partir do Cobalto (Co) 60 e 
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ultravioleta, para destruir os microrganismos infecciosos, sendo recomendado 
para o tratamento de águas residuais.  

 Uso de micro-ondas - consiste na trituração dos resíduos, que são anteriormente 
umedecidos com água aquecida entre 90 e 150 ºC, passando para outra câmara 
em que sofrerão, por um período de quinze a trinta minutos, a ação de micro-
ondas, reduzindo entre 60 e 90% o volume dos resíduos, além de descaracterizá-
los. 

 Uso de tocha de plasma - é a mais nova tecnologia utilizada para o tratamento 
dos RSS e consiste na introdução de um gás ionizado – nitrogênio (N), argônio 
(Ar), ou monóxido de carbono (CO) -, que irá se transformar em uma tocha de 
plasma por meio do uso de energia elétrica, dentro de um forno revestido de 
sílica (SiO2), alumina (Al203) e magnesita (MgO) para resistir às altas 
temperaturas produzidas.  
 

g) Destinação final dos RSS 

A disposição final é a última etapa do sistema de resíduos de serviços de saúde e 

consiste na acomodação definitiva dos resíduos no solo ou em locais previamente preparados. 

De acordo com a legislação brasileira, a disposição deve satisfazer a critérios técnicos de 

construção e operação, para os quais é exigido o licenciamento ambiental, conforme 

Resolução CONAMA nº 237/1997 (BRASIL, 2006). 

Para a Resolução de nº 283/01 do CONAMA, a destinação final dos RSS constitui-se 

no conjunto de instalações, processos e procedimentos que objetivam a destinação 

ambientalmente adequada dos resíduos, obedecendo às exigências dos órgãos ambientais 

competentes, assegurando a proteção ao meio ambiente e à saúde pública.  De acordo com o 

Manual de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de saúde (Brasil, 2006, p. 56-57), as 

formas mais empregadas para a disposição final dos RSS são: 

 Aterro Sanitário: esse método consiste na compactação dos resíduos em camada 
sobre o solo devidamente impermeabilizado e no controle dos efluentes líquidos 
e gasosos. Seu recobrimento é feito diariamente com camadas de solo, 
compactada com 20cm de espessura, para evitar o aparecimento e proliferação de 
vetores (insetos, roedores, etc), e a contaminação das águas superficiais e 
subterrâneas. 

 Lixão ou vazadouro: caracteriza-se pelo simples descarte dos resíduos sobre o 
solo, sem as devidas medidas de proteção à saúde e ao meio ambiente; 
considera-se um método totalmente inadequado para a disposição de resíduos 
sólidos por ser altamente prejudicial à saúde e ao meio ambiente, em razão do 
mau cheiro, do aparecimento de vetores, da presença de catadores (inclusive 
crianças), riscos de explosão (devidos à emissão de gases) e a contaminação das 
águas superficiais e subterrâneas. 

 Aterro Controlado: os resíduos são descarregados no solo, com recobrimento, 
diariamente, de camada de material inerte; esse método não evita os problemas 
de poluição, uma vez que não possui sistemas de drenagem, impermeabilização, 
tratamento de líquidos e gases. 

 Valas Sépticas: consiste no preenchimento de valas escavadas 
impermeabilizadas, com largura e profundidade proporcionais à quantidade de 
resíduos a ser aterrada.      
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1.3.3 Responsabilidades Relacionadas aos Resíduos de Serviços de Saúde 

 

De acordo com a Resolução de nº 306/04 da ANVISA, o gerenciamento dos RSS 

constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir 

de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com a finalidade de reduzir a geração de 

resíduos e proporcionar aos resíduos produzidos uma destinação apropriada, de forma 

eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a salvaguarda da saúde pública, dos recursos 

naturais e do meio ambiente. Esse gerenciamento deve abranger todas as etapas de 

planejamento dos recursos físicos e materiais, e da capacitação de todas as pessoas envolvidas 

no manejo desses resíduos.  

O processo de gerenciamento dos RSS envolve, a depender da etapa, duas fases 

distintas: quando relacionado à instituição geradora – serviços de saúde – pode ser chamado 

de Sistema de Gerenciamento Interno (SGI), e, quando relacionado aos procedimentos de 

coleta externa, transporte, tratamento e disposição final, pode ser nomeado de Sistema de 

Gerenciamento Externo - SGE (TAKAYANAGUI, 2005).    

Toda instituição geradora deve elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de saúde (PGRSS), baseado nas características dos resíduos produzidos, 

estabelecendo as diretrizes de manejo de RSS e obedecendo aos critérios estabelecidos pelos 

órgãos federais, estaduais e municipais de vigilância sanitária e meio ambiente (BRASIL, 

2006).  

É importante destacar que, na elaboração deste plano, devem ser consideradas as 

características de cada estabelecimento, as regulamentações e normas vigentes, apontando as 

alternativas e o gerenciamento viáveis, os recursos indispensáveis e o pessoal necessário e 

responsável pela sua implementação (BRASIL, 2006).  Para a Resolução de nº 306/04 da 

ANVISA, o PGRSS é um documento que assinala e descreve as ações referentes ao manejo 

dos resíduos sólidos (geração, segregação, acondicionamento, transporte, tratamento e 

disposição final), observadas suas particularidades e riscos, no âmbito dos estabelecimentos, 

bem como as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente. 

A elaboração, o desenvolvimento e a implantação do PGRSS devem envolver os 

setores de higienização e limpeza, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), as 

comissões internas de biossegurança, os Serviços de Engenharia de Segurança e Medicina no 

Trabalho (SESMT) e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), onde houver a 
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obrigatoriedade de existência desses serviços, abrangendo todo o estabelecimento, em 

conformidade com as legislações de saúde, ambiental e de normas da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear – CNEN (BRASIL, 2006). 

 

1.3.4 A Biossegurança nos Resíduos de Serviços de Saúde 

 

O termo biossegurança pode ser definido como um conjunto de ações voltadas para a 

prevenção, minimização ou eliminação de riscos intrínsecos às atividades de pesquisa, 

produção, ensino, desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços, visando à saúde do 

homem, dos animais, à preservação do meio ambiente e à qualidade dos resultados 

(BATISTA, 2010). 

De acordo com a Fundação Estadual do Meio Ambiente (2008), os RSS, quando 

geridos de forma correta, não resultam em danos à saúde pública e ao meio ambiente. 

Entretanto, quando são manuseados de forma incorreta ou quando não são devidamente 

acondicionados e descartados, especialmente em situações que favorecem a entrada de 

agentes de risco no organismo, eleva-se o potencial de periculosidade desses resíduos.  

Ainda para a Fundação, os principais riscos aos quais os trabalhadores que lidam com 

os RSS estão expostos são: 

Risco biológico - possibilidade de um evento adverso em virtude da presença de um 

agente biológico. Para o desenvolvimento de uma doença infecciosa, faz-se necessário: 

presença e quantidade suficiente do agente infeccioso, hospedeiro suscetível e a porta de 

entrada do agente hospedeiro. 

Para Takayanagui (2005, p. 332), o ambiente hospitalar é um “local onde existe uma 

grande probabilidade de se encontrar um amontoado de hospedeiros susceptíveis e, também, 

uma infinidade de agentes patogênicos (tóxicos e/ou infecciosos), além de possuir condições 

adequadas à circulação e ao acréscimo dos agentes infecciosos”.  

Risco físico - exposição a agentes físicos como: temperaturas elevadas, radiação 

ionizante e não ionizante, ruído, vibração, iluminação insuficiente ou excessiva e umidade.   
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Risco químico - exposição a agentes químicos como: poeiras, névoas, vapores, gases, 

mercúrio e produtos químicos em geral. Seus principais causadores são: quimioterápicos, 

amalgamadores, desinfetantes químicos e gases medicinais. 

Risco ergonômico - ocasionados por agentes ergonômicos como: postura incorreta, 

levantamento e transporte de cargas pesadas e ritmo de trabalho excessivo, que podem 

ocasionar transtornos músculo-articulares diversos. 

Risco de acidente – exposição dos profissionais a agentes mecânicos ou que 

propiciem acidentes, a exemplo de: escalpes, seringas, tesouras, abrigo de resíduos com 

espaço físico subdimensionado ou arranjo físico inadequado, ausência de EPI e acesso 

inadequado ao abrigo de resíduos pelo pessoal da coleta externa. 

A adoção de algumas ações pode reduzir e até mesmo eliminar os riscos que envolvem 

os RSS, a saber: aplicação de medidas adequadas de controle, implantação de programas de 

capacitação dos funcionários para identificar os riscos envolvidos em suas atividades e a 

necessidade quanto à utilização dos equipamentos de proteção individual. 

Alguns autores consideram exagerada a preocupação com os RSS, haja vista que não 

existem evidências científicas que comprovem a relação entre o contato com o resíduo e a 

ocorrência de doenças (ZANON, 2002). Segundo Ferreira (2002, p. 42), “a preocupação com 

a presença de materiais como agulhas, seringas, absorventes higiênicos, fraldas descartáveis e 

papel higiênico não deveria estar associada apenas às unidades hospitalares, uma vez que esse 

tipo de material também é descartado nos resíduos domiciliares”, em locais de serviços 

públicos, entre outros.  

Existem autores, entretanto, que são partidários do tratamento diferenciado dos 

resíduos de serviços de saúde por considerarem que esses resíduos ocasionam risco para a 

saúde do trabalhador, para a saúde pública e para o meio ambiente. Não obstante, a ausência 

de riscos dos RSS não pode servir de justificativa para que os estabelecimentos de saúde não 

estabeleçam procedimentos gerenciais que minimizem os riscos associados a esses resíduos 

(GARCIA e ZANETTI-RAMOS, 2004). 

Para a ANVISA (2004), uma das formas de reduzir os riscos provenientes dos RSS é a 

capacitação, ou seja, todos os funcionários das instituições de saúde, mesmo os que atuam 

temporariamente ou que não estejam diretamente envolvidos nas atividades de gerenciamento 

desses resíduos, devem conhecer o sistema de gerenciamento de RSS adotado pela unidade, a 

prática de separação dos resíduos, o reconhecimento dos símbolos utilizados, o padrão de 
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cores adotado, a localização das salas de expurgo, entre outros fatores imprescindíveis à 

completa integração ao PGRSS.   

 

1.4 Gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde: Estudos Realizados Sobre o Tema  

 

Neste item, é apresentada uma síntese dos trabalhos realizados sobre o tema, ou seja, o 

processo de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde em outros países e no Brasil, 

que serviram para dar embasamento à pesquisa. 

 

1.4.1 Gestão dos RSS em outros Países  

 

Nesta seção, são apresentados os sistemas de gestão dos RSS nos Estados Unidos da 

América (EUA), em alguns países da União Europeia e na América Latina.  

O quadro 01 mostra os resultados do estudo desenvolvido por Mavropoulos (2010), 

que buscou observar as tendências atuais de alguns países sobre a gestão dos resíduos de 

serviços de saúde. 

 

Quadro 01 – A gestão dos resíduos de serviços de saúde no mundo  

A Gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde no Mundo 

Estados 
Unidos 

 A gestão in loco dos RSS é a prática mais comum; 
 A incineração dos RSS foi limitada, e novas tecnologias alternativas à incineração 

estão recebendo reconhecimento – Minimização e eliminação de resíduos de saúde 
têm alta prioridade; 

 Apenas resíduos médicos esterilizados ou incinerados 
são enviados aos aterros; 

 Existe um problema crescente com os RSS gerados nas residências e que são 
normalmente misturados ao lixo doméstico comum – esta tendência deve ser levada 
em consideração, especialmente nas grandes cidades emergentes dos países em 
desenvolvimento. 

Portugal 

 Não incinera mais os RSS; 
 As tecnologias alternativas à incineração estão ganhando apoio; 
 Os RSS são tratados em instalações de tratamento centralizadas; 
 80% dos RSS são tratados em duas autoclaves nacionais; 
 Tem enfatizado a aplicação de um sistema melhor de segregação e minimização no 

setor de RSS; 
 A segregação na origem enfrenta problemas devidos à carência de informação e à 

utilização inadequada de equipamentos de proteção individual – treinamento e 
educação do pessoal são fundamentais para uma gestão dos RSS bem-sucedida. 
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Itália 

 A tendência atual no país é o pré-tratamento dos RSS em instalações de desinfecção 
(esterilização) in loco e posterior incineração em incineradores de resíduos sólidos 
urbanos; 

 A incineração realizada junto com outros resíduos demanda um sistema de 
alimentação separado se os resíduos não forem esterilizados; 

 A separação, reciclagem, reuso e minimização dos resíduos estão se tornando  
prioridade no país, mas ainda não desempenham o papel necessário. 

França 

 A prática de incineração in loco foi abandonada; 
 Os RSS são tratados em unidades centrais de incineração (Incineradores de Resíduos 

Especiais, de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e de Resíduos Industriais), mas no 
caso de incineradores de RSU, é necessário um tratamento prévio com esterilização 
ou desinfecção e separação da carga; 

 A tecnologia de desinfecção é também utilizada para o pré-tratamento dos resíduos 
antes da incineração. 

Alemanha 

 Enfoca a combinação de instalações descentralizadas e centralizadas para o 
tratamento final dos RSS; 

 A grande maioria dos RSS é tratada com vapor em instalações in loco e então 
disposta como lixo doméstico ou incinerada; 

 Os RSS perigosos são tratados em incineradores específicos e em um número 
pequeno de incineradores municipais de resíduos com mudanças adequadas em seu 
projeto de alimentação; 

 Não é utilizada incineração in loco; 
 As tecnologias alternativas à incineração também são utilizadas; 
 A Lei do Ciclo Fechado de Substâncias e da Gestão de Resíduos no país tem o 

objetivo de assegurar a completa redução e recuperação de resíduos, incluindo os 
perigosos. 

Áustria 

 Foi um dos primeiros países da União Europeia a utilizar instalações centralizadas 
para o tratamento de RSS; 

 OS RSS são incinerados em Incineradores para Resíduos Perigosos; 
 A política de gestão dos RSS enfatiza a minimização dos resíduos gerados no setor; 
 Os programas de reciclagem dentro dos estabelecimentos de saúde conseguiram um 

aumento de 3 a 3,5 vezes nos resíduos recicláveis  na década 1992-2002; 
 As instalações de saúde passaram a considerar certos materiais reutilizáveis que 

podiam ser esterilizados; 
 Programas de treinamento colaboraram para a melhoria das técnicas de segregação 

nos estabelecimentos de saúde e para a redução dos resíduos gerados que requerem 
um manuseio especial. 

Reino 
Unido 

 Os RSS foram banidos dos aterros; 
 A incineração in loco tem sido significativamente reduzida desde 1990; 
 Os RSS são tratados em incineradores centrais de RSS a altas temperaturas; 
 A disposição dos RSS desinfetados em incineradores de RSU também é praticada; 
 Tecnologias alternativas à incineração são utilizadas para o pré-tratamento dos RSS 

antes de sua disposição final; 
 A correta separação e disposição final dos resíduos hospitalares são altamente 

enfatizadas; 
 Existe um sistema de código por cores. 

Quadro 01 – A gestão dos resíduos de serviços de saúde no mundo (continuação) 
Fonte: Mavropoulos (2010), modificado. 
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Ao término do estudo, o autor concluiu que a disposição dos RSS não tratados em 

aterros é uma prática proibida por lei em todos os países pesquisados; é vedada, inclusive, não 

apenas em lixões, mas em aterros sanitários apropriados. A atitude é justificada pelos grandes 

riscos atribuídos aos RSS não tratados tanto para os trabalhadores dos aterros e para as suas 

famílias quanto para o meio ambiente, em especial os corpos d’água. 

Por sua vez, a segregação em diferentes fluxos é a principal tendência global para os 

RSS. O uso da incineração como tratamento in loco está decrescendo e tende a ser extinto em 

muitos países devido ao alto custo e a sua ineficiência no tratamento dos resíduos clínicos. 

Uma preocupação são os resíduos hospitalares gerados nas residências e que são descartados 

junto com os resíduos domésticos: essa é uma tendência que deve ser levada em consideração, 

em especial pelas grandes cidades dos países em desenvolvimento. Por fim, o tratamento e a 

educação dos agentes envolvidos é fundamental para o sucesso da implementação efetiva de 

programas de gestão dos RSS em todos os setores das instalações médicas e de saúde. 

Além desse autor, outros realizaram estudos semelhantes, a exemplo de Neveu et al. 

(2007), que analisaram a gestão dos RSS num centro de alta complexidade localizado na 

cidade de Santiago, no Chile. Foi constatado que o país não possui dados oficiais sobre a 

quantidade de RSS gerados pelos estabelecimentos de saúde. De acordo com a OMS, os 

centros de saúde localizados na América Latina produzem, em média, 3 kg/leito/dia desses 

resíduos, dos quais 10 a 25% são considerados infectados. 

O estudo aponta que a gestão focada em reduzir os riscos diretos de contaminação e os 

danos causados às pessoas que trabalham diretamente com esses resíduos e ao meio ambiente 

é um passo importante, mas não suficiente para garantir um gerenciamento adequado desses 

resíduos. Portanto, torna-se indispensável o desenvolvimento de um sistema integrado de 

gestão de resíduos hospitalares, com ênfase na capacitação das pessoas envolvidas no 

processo e no estabelecimento de normas e procedimentos quanto ao manejo desses resíduos 

em todas as suas fases, que vão desde a geração até a sua destinação final.  

 

1.4.2 Gestão dos RSS no Brasil 

 

Diversos estudos, principalmente a partir do ano 2000, foram realizados no país sobre 

os resíduos de serviços de saúde. Alguns desses estudos tiveram como objetivo o 
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desenvolvimento e aplicação de modelos de gerenciamento de RSS: Oliveira (2002); Lippel 

(2003); Naime et al.(2004; 2008); Calegare et al.(2006); Melo (2007); Silva (2007); Camargo 

et al.(2009); Tramontini et al.(2009); Ventura (2009); Orozco et al. (2011) e Shinzato et al. 

(2011). 

As práticas de gerenciamento de RSS utilizadas pelos hospitais de Porto Alegre foram 

descritas por Oliveira (2002), que identificou os problemas e a existência de uma 

comunicação direta entre os hospitais no intuito de trocar experiências e informações a 

respeito do tema abordado. O autor concluiu que a maioria dos hospitais de Porto Alegre não 

possui indicadores de desempenho, pois inexistem dados sobre os seguintes aspectos: a 

quantidade total de resíduo gerada, o PGRSS, as normas, rotinas e procedimentos realizados, 

as práticas de auditoria interna, a frequência dos treinamentos, entre outros. Isso dificulta o 

gerenciamento dos RSS, uma vez que faltam informações necessárias para a tomada de 

decisões e consequente melhoria nos serviços.  

O estudo constatou também que a comunicação entre os hospitais é feita através de 

ações informais (palestras, oficinas e eventos) desenvolvidas pelo Departamento Municipal de 

Limpeza Pública, órgão responsável pelo projeto de gerenciamento interno dos RSS, que 

busca promover a segregação dos resíduos na origem, a fim de reduzir o volume dos 

infectados, assegurando seu gerenciamento adequado.  

A inexistência, nas unidades pesquisadas, de informações sobre o gerenciamento dos 

resíduos de serviços de saúde (a exemplo de volume e tipos de resíduos produzidos, além do 

desconhecimento das exigências legais para a disposição final desses resíduos) também foi 

constatada por Lippel (2003) quando desenvolveu modelo de PGRSS para o município de 

Blumenau, em Santa Catarina. A implementação de uma política de gerenciamento dos 

resíduos voltada para esses estabelecimentos torna-se um instrumento necessário e capaz de 

reduzir, ou mesmo impedir, os efeitos adversos por eles ocasionados, dos pontos de vista 

sanitário e ambiental.  

A construção de modelos de desenvolvimento sustentáveis para os resíduos de 

serviços de saúde foi preocupação de Naime et al.(2004). Para isso, utilizaram uma 

metodologia voltada para o gerenciamento desses resíduos, envolvendo a minimização da 

geração e uso de práticas de segregação na origem, reuso e reutilização dos materiais, 

obedecendo a suas características e suas categorias de classificação.  
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Para os autores, o maior problema dos resíduos de saúde é seu potencial de risco; são 

considerados perigosos não apenas pela normatização brasileira como também pela legislação 

americana. Os pacientes e os profissionais da área, bem como quaisquer funcionários que 

manuseiam esses resíduos são potenciais alvos de infecções. Portanto, uma maneira de 

diminuir os riscos é a implantação de uma rigorosa normatização de conduta no 

gerenciamento desses resíduos. 

Em diagnóstico da gestão dos RSS no hospital de clínicas de Porto Alegre, Naime et 

al. (2008) observaram que o estabelecimento já implantou as principais exigências contidas 

nas resoluções da ANVISA (nº 306/04) e do CONAMA (nº 358/05). Entretanto, os 

pesquisadores ressaltaram a necessidade de implantação de um programa de capacitação e 

comunicação para melhorar o grau de conhecimento dos funcionários que atuam nas áreas 

assistenciais da unidade hospitalar. 

As fases de desenvolvimento de um sistema de gerenciamento ecologicamente correto 

dos resíduos de serviços de saúde e a sua importância para o homem e para o meio ambiente 

foram estudadas por Calegare et al.(2006). De acordo com a Resolução nº 306/2004 da 

ANVISA, o gerenciamento ecológico dos RSS objetiva a preservação da saúde pública e a 

qualidade do meio ambiente considerado. Para isso, os princípios da biossegurança empregam 

medidas técnicas, administrativas e normativas para evitar acidentes de trabalho e danos 

ambientais.  

Para se realizar um gerenciamento ecologicamente correto, é fundamental possuir 

informações a respeito dos RSS produzidos pelo estabelecimento, suas formas de manejo, a 

elaboração de um plano de gerenciamento, a inclusão de programas de capacitação e 

disponibilidade de recursos humanos e financeiros. É a conclusão dos autores pesquisados 

(CALEGARE et al., 2006; LIPPEL, 2003; OLIVEIRA, 2002). 

O gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde no Hospital Universitário de 

Brasília foi realizado por Melo (2007), que tratou de identificar o perfil dos profissionais que 

trabalham no manejo desses resíduos, além das fontes geradoras, e de propor a classificação, 

em grupos, dos resíduos produzidos nos diferentes setores do estabelecimento de saúde. 

Constatou que o gerenciamento realizado estava abaixo das exigências impostas pela 

legislação vigente. Observou que os maiores problemas foram encontrados durante as fases de 

segregação e classificação, uma vez que os resíduos infectantes eram acondicionados e 

misturados em sacos destinados a resíduos comuns, podendo ocasionar riscos para os 



Capítulo 1 – Fundamentação Teórica   35 

 

 

 

trabalhadores. Contudo, foi verificado que o hospital está implantando, de forma gradativa, 

um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde que, embora conte com a 

preocupação dos técnicos envolvidos no processo, enfrenta uma série de problemas 

relacionados à capacitação dos funcionários e à falta de recursos humanos e financeiros. 

O método de avaliação de gerenciamento de RSS praticado pelos setores de regulação, 

utilizando-se de técnicas de engenharia ambiental, foi desenvolvido por Silva (2007), com o 

objetivo de propor indicadores de composição e produção para avaliações para uso dos órgãos 

reguladores, a exemplo da ANVISA. O autor concluiu que os métodos de avaliação utilizados 

pelos órgãos reguladores, roteiros de avaliação ou vistoria, estão focados apenas na existência 

e no funcionamento dos planos de gerenciamento dos RSS, resultando apenas numa inspeção 

direcionada a aspectos pontuais, distanciando-se, assim, de uma intervenção adequada para o 

real problema dos resíduos nas unidades de saúde.  

O desempenho do gerenciamento dos RSS gerados em um hospital público no 

município de Congonhas – MG foi avaliado por Orozco et al. (2011). Essa avaliação 

compreendeu as etapas de implementação do PGRSS (2006) e mais duas avaliações nos anos 

2008 e 2010. Verificaram melhoras após a implantação do PGRSS, a exemplo de: diminuição 

na geração de RSS, encaminhamento dos resíduos infecciosos para incineração, acréscimo na 

venda dos resíduos recicláveis, aumento no número de funcionários treinados e capacitados 

no gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde.  

Outros trabalhos sobre gerenciamento dos RSS realizados em hospitais do Rio Grande 

do Sul constataram que as unidades de saúde incineram esses resíduos infectantes gerados e 

promovem, através de uma equipe multidisciplinar, a capacitação dos funcionários em gestão 

de resíduos (CAMARGO, 2009). Também foi constatada a falta de interesse dos hospitais 

pela destinação final do material (realizada por empresas terceirizadas), o que demonstra uma 

contradição com suas ações para o gerenciamento dos resíduos, pois o recolhimento externo 

do material é o início da responsabilidade das instituições com a sociedade e o meio ambiente. 

(TRAMONTINI et al.,2009). 

Modelo inspirador para a realização desta pesquisa foi desenvolvido por Ventura 

(2009), que propôs um constructo de avaliação do gerenciamento de RSS em 

estabelecimentos de saúde, testado na Santa Casa de São Carlos (SP) através do uso de 

indicadores de desempenho.  Para definir esses indicadores, a autora partiu de elementos 

qualitativos alcançados por meio de entrevistas, cujas respostas foram associadas a escalas 
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numéricas e inseridas no programa Statistica para efetuar a Análise Fatorial (AF). O roteiro da 

entrevista foi organizado com 29 variáveis de observação (quadro 02) e aplicado a 98 

profissionais da unidade de saúde. Os índices de desempenho foram submetidos à avaliação 

de especialistas para a sua classificação em ordem de importância com o uso da matriz de 

avaliação do método AHP (Analytic Hierarchy Process).  

 

Variáveis De Observação 
1 – Conhecimento sobre o que 
representam RSS 

11 – Consequências de manuseio 
incorreto dos RSS 

21 – Forma de disposição final 
dada aos RSS 

2 – Conhecimento sobre a 
responsabilidade de 
gerenciamento dos RSS 

12 – Causas de contaminação por 
manuseio incorreto dos RSS 

22 – Tipo de capacitação a que 
são submetidos os funcionários 

3 – Conhecimento sobre a 
periculosidade dos RSS 

13 – Tipo de equipamento de 
proteção individual usado nos 
procedimentos 

23 – Frequência de interação da 
chefia com o funcionário 

4 – Nível de observação do 
funcionário para os 
procedimentos realizados pelos 
colegas 

14 – Forma de segregação de 
resíduos praticada pelo 
funcionário 

24 – Satisfação do funcionário 
com o tipo de capacitação 
realizado pela chefia 

5 – Conhecimento sobre o 
conteúdo do PGRSS 

15 – Tipo de coleta interna de 
RSS realizada no estabelecimento 

25 – Conhecimento sobre a 
existência do PGRSS 

6 – Conhecimento sobre 
normas e leis de gerenciamento 
dos RSS 

16 – Conhecimento sobre a 
quantidade de RSS gerada 

26 – Interesse do funcionário em 
participar de reuniões sobre RSS 

7 – Conhecimento sobre 
normas e leis de periculosidade 
dos RSS 

17 – Conhecimento sobre o local 
de acondicionamento interno de 
RSS 

27 – Julgamento da viabilidade 
da coleta seletiva de recicláveis 
no estabelecimento 

8 – Conhecimento sobre 
normas e leis de segurança do 
trabalho 

18 – Conhecimento sobre o 
transporte interno de RSS 

28 – Nível de consciência 
ambiental do funcionário para 
segregar os resíduos recicláveis 

9 – Importância de normas e 
leis de biossegurança nos 
procedimentos realizados 
internamente 

19 – Conhecimento sobre o local 
de armazenamento externo de 
RSS 

29 – Procedimento adotado pelo 
funcionário em caso de dúvida 

10 – Frequencia de manuseio 
de RSS 

20 – Conhecimento sobre o tipo 
de tratamento dado aos RSS 

 

Quadro 02 - Variáveis de observação do estudo realizado por Ventura 
Fonte: Ventura (2009) 

 

Ao término da análise, foi possível identificar que, das 29 variáveis de observação 

propostas inicialmente, catorze foram descartadas e as quinze restantes foram agrupadas em 

sete fatores, denominados indicadores de desempenho, conforme visualizado no quadro 03.  
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Indicadores de Desempenho Variáveis de Observação 
Conhecimento das 
informações contidas no 
PGRSS 

Conhecimento sobre o que representam os RSS; 
Conhecimento da existência do PGRSS no estabelecimento; 
Conhecimento sobre o conteúdo do PGRSS; 
Conhecimento sobre a responsabilidade de gerenciamento dos 
RSS. 

Conhecimento das 
regulamentações (em gestão de 
resíduos e segurança do 
trabalho) associadas ao 
manejo dos RSS 

Conhecimento de normas e leis sobre gerenciamento dos RSS; 
Conhecimento de normas e leis sobre periculosidade dos RSS; 
Conhecimento de normas e leis sobre segurança do trabalho. 

Importância de 
regulamentações sobre 
biossegurança 

Julgamento da importância de normas e leis para orientação da 
biossegurança no trabalho. 

Procedimentos realizados para 
segregar internamente os RSS 

Formas de segregação de resíduos praticadas pelos funcionários; 
Conhecimento sobre o local de acondicionamento interno dos 
RSS. 

Noções de tratamento e 
disposição final dos RSS 

Conhecimento sobre o tipo de tratamento dado aos RSS; 
Conhecimento sobre a forma de disposição final dos RSS. 

Conhecimento da logística de 
transporte de RSS praticadas 
no local 

Conhecimento sobre o transporte interno de RSS. 

Estratégias de treinamento 
desenvolvidas com os 
funcionários 

Tipo de capacitação a que são submetidos os funcionários; 
Frequência de interação da chefia com os funcionários. 

Quadro 03 – Indicadores de desempenho e variáveis de observação relacionados ao 
gerenciamento dos RSS 
Fonte: Ventura (2009) modificado 

 

Os sete indicadores de desempenho atuam como uma rede de informações integradas, 

segundo a autora e, portanto, não podem ser analisados separadamente. Dessa maneira, pode-

se melhorar a eficiência do gerenciamento como processo e fazer com que os procedimentos 

sejam mais eficazes para atender às diretrizes normativas vigentes. 

De forma geral, existe um grande número de pesquisas referentes ao gerenciamento de 

RSS desenvolvidas em hospitais-escola das universidades brasileiras. Isso demonstra o 

interesse da comunidade científica em conscientizar e cobrar práticas em conformidade com a 

legislação sobre os RSS, reconhecendo os riscos e principalmente ensinando e subsidiando 

alternativas de manejo seguro para cada uma de suas classes de resíduos, ou seja: 

potencialmente infectante, químico, radioativo, comum e perfurocortante (SHINZATO et al., 

2011). 

Poucas pesquisas foram realizadas sobre a problemática da gestão dos RSS em 

laboratórios de ensino e pesquisa, o que parece indicar que as universidades estão 
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preocupadas apenas com seus hospitais, desconsiderando as demais unidades que também 

produzem esses resíduos, conforme conclusão do estudo Shinzato et al. (2011).   

Outros estudos foram desenvolvidos com o intuito de analisar o manejo dos RSS em 

unidades de saúde, a exemplo das pesquisas realizadas por Machado et al. (2004); Silva e 

Hope (2005); Batista (2010); Reis et al. (2011) e Schneider et al. (2011).   

As alternativas tecnológicas mais utilizadas no tratamento e destinação final da parcela 

infectante dos resíduos de serviços de saúde foram analisadas por Machado et al. (2004). 

Entre as tecnologias apontadas pelos especialistas, destacam-se: as valas sépticas, pirólise, 

micro-ondas, plasma térmico, autoclavagem, esterilização por gases e incineração. Os autores 

concluíram que não existe alternativa única de tratamento e sim alternativas que podem 

resultar em composições mais ou menos indicadas a uma situação, em que devem ser 

observados os custos de investimento e operacionais e os possíveis riscos para os 

trabalhadores, a saúde pública e o meio ambiente.   

Os procedimentos adotados no manejo dos RSS gerados nos hospitais, postos de saúde 

e laboratórios clínicos nos municípios pertencentes à bacia hidrográfica do rio Vacacaí/RS 

foram analisadas por Silva e Hope (2005). Concluíram que os estabelecimentos de saúde 

pesquisados dão prioridade à separação dos resíduos do Grupo A (perfurocortantes e 

biológicos infectantes). Entretanto, os demais tipos de resíduos são acondicionados sem 

nenhuma perspectiva de reciclagem, são coletados pelo serviço de coleta pública municipal e 

dispostos em ”lixões”, representando um grave problema sanitário, ambiental e social. 

Para analisar a segregação, identificação, acondicionamento, coleta, transporte, 

armazenamento, tratamento e disposição final dos RSS dos resíduos, Batista (2010) 

desenvolveu um estudo em dois estabelecimentos públicos de saúde localizados na cidade de 

Arcos/MG. Verificou inadequabilidade das práticas de biossegurança e que a maior incidência 

de acidentes de trabalho está relacionada ao descarte inadequado dos RSS e a não utilização, 

por parte de alguns funcionários, dos equipamentos de proteção individual.  

As falhas ocorridas durante as etapas do gerenciamento dos resíduos também foram 

observadas nesse estudo, a exemplo de ausência de material adequado (sacos e etiquetas de 

identificação) para a segregação e não padronização dos horários para a sua retirada; a 

ausência de programas de treinamento para os funcionários que trabalham diretamente com os 

resíduos e a ausência da implantação de um Plano de Gerenciamento de RSS, o que 
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justificaria a não conformidade das ações desenvolvidas pelas instituições com a legislação 

vigente.  

Estudos ainda contataram que existem perdas de material potencialmente reciclável, o 

que pode ser comprovado quando se observa a produtividade (quantidade de material 

encaminhado para a reciclagem) e a quantidade de resíduos que chegam à unidade de triagem; 

essa deficiência pode ser explicada pela falta de mercado ou pela falha no treinamento dos 

catadores (REIS et al., 2011) . 

Cabe ressaltar a existência de estudos desenvolvidos para identificar a percepção dos 

profissionais de saúde quanto à gestão dos RSS (Camacho, 2008; Pereira, 2009; Mol e Lange, 

2011; Silva e Bonfada, 2012).  

Os servidores de um hospital do Rio Grande do Norte, de modo geral, desconhecem a 

legislação vigente a respeito do tema; possuem pouco ou nenhum conhecimento sobre as 

práticas de controle ambiental de saúde pública; ignoram a existência ou não de um plano de 

gestão dos RSS da instituição. Isso foi constatado por Camacho (2008). Além disso, sob o 

aspecto gerencial no controle dos resíduos, foi constatado que a unidade hospitalar não realiza 

auditorias, não define metas e objetivos, nem possui controle sobre os documentos da gestão 

ambiental da instituição.  

 Recentemente, nesse mesmo Estado, em um hospital de Santa Cruz/RN, foi realizada 

uma pesquisa por Silva e Bonfada (2012) para analisar a percepção da equipe de enfermagem 

sobre o impacto ambiental do processo produtivo dos resíduos de serviços de saúde. Foi 

observado que o profissional de enfermagem, embora reconheça seu papel como essencial na 

segregação dos RSSS e na redução da sua toxicidade, patogenicidade e volume, mantém uma 

relação de distanciamento com o processo de gerenciamento desses resíduos. O sistema de 

gerenciamento, segundo os autores, inicia-se com a segregação dos resíduos, pois além de 

permitir a participação ativa das pessoas envolvidas no processo, propicia mudanças de 

comportamento, redução de resíduos infectantes e, consequentemente, minimiza custos.  

Em Campina Grande/PB, o resultado foi um pouco diferente (PEREIRA, 2009).  A 

maioria dos profissionais das equipes de enfermagem e de análise laboratorial de duas 

unidades de saúde possui algum conhecimento sobre a categorização dos resíduos; alguns 

profissionais não fazem uso dos EPIs e os que utilizam foram aqueles que apresentaram um 

conhecimento mais aprofundado sobre os riscos, ao manipular os RSS sem a proteção 

necessária.  
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A percepção dos atores envolvidos no processo de incineração de RSS produzidos no 

município de Belo Horizonte foi analisada por Mol e Lange (2011). De acordo com a 

legislação vigente, tanto o gerador de RSS quanto os envolvidos nas etapas de tratamento e 

disposição final desses resíduos devem ser responsabilizados pelos possíveis agravos 

ambientais provocados por condutas inadequadas durante as fases de tratamento e disposição 

dos RSS.  

Os autores concluíram que os envolvidos com o processo de gerenciamento dos 

resíduos de saúde possuem opiniões divergentes em relação às responsabilidades quanto a 

possíveis danos ambientais provocados pelo manejo inadequado destes resíduos. Os geradores 

de RSS entendem que a responsabilidade deles cessa após a terceirização do tratamento dos 

resíduos.  Os proprietários de incineradores apontam os órgãos geradores como responsáveis 

prioritários. Portanto, faz-se necessário que a legislação apresente melhor definição sobre as 

atribuições e responsabilidades dos atores envolvidos no processo de gerenciamento desses 

resíduos. 

A ausência de programas de capacitação ou educação permanente para os profissionais 

de saúde, em especial os de enfermagem, é uma tônica levantada pelos estudos na área. Os 

entrevistados, de modo geral, afirmam não ter recebido nenhum tipo de treinamento, de 

acordo com Mol e Lange (2011). Ressaltam, também, que a capacitação é de fundamental 

importância, pois é através dela que os profissionais de saúde podem familiarizar-se com as 

normas que regem todo o gerenciamento dos resíduos, bem como aderir aos princípios que 

visam à manutenção da saúde do trabalhador, da comunidade e à preservação do meio 

ambiente. 

Com relação à biossegurança, merece destaque o estudo realizado por Garcia e 

Zanetti-Ramos (2004), que evidenciaram a necessidade da tomada de medidas nessa área, 

incluindo a educação e a capacitação dos profissionais de saúde, além do esclarecimento da 

população sobre os riscos relacionados aos RSS.  

Os principais impactos ambientais associados às atividades hospitalares, destacando 

como a ecoeficiência vem sendo incorporada nesses estabelecimentos, foram analisados por 

Toledo e Demajorovic (2006). Constataram que, dos três hospitais analisados localizados da 

região metropolitana de São Paulo, o hospital particular (com características de hotelaria) 

destacou-se entre os demais pelo processo de ecoeficiência em implementação, embora seus 

gestores não tenham ciência do tema. No entanto, o hospital público foi um destaque negativo 
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ante os outros hospitais nos quesitos englobados na pesquisa (uso da água e energia elétrica, e 

a geração de resíduos totais e infectantes), pois apresenta indicadores de desempenho em 

níveis bem mais baixos que as demais organizações. 

Também com relação à questão ecológica, Camponogara et al. (2009) identificaram de 

que forma essa questão se manifesta no contexto do trabalho hospitalar e a sua influência 

sobre as atividades  desenvolvidas pelos trabalhadores. Concluíram que o trabalhador 

hospitalar, embora preocupado com a questão ambiental, desenvolve ações em prol da 

preservação do meio ambiente pautadas, principalmente, em princípios normativos. Alegam, 

também, que para um aumento da consciência ecológica dos trabalhadores hospitalares é 

necessária incluir esta discussão no ambiente de trabalho, cabendo às instituições de saúde 

tratar a questão da preservação ambiental como uma política institucional, fazendo parte do 

processo de formação educacional de seus funcionários. 

Com relação à logística aplicada aos resíduos hospitalares e seu impacto ambiental no 

maior hospital de uma capital nordestina, Ferreira e Silva et al. (2007) questionaram se os 

princípios da responsabilidade socioambiental e legal ampliam-se por toda a cadeia logística  

dos RSS e a para sua disposição final. 

Foi constatado que existe, por parte da instituição, uma preocupação com o controle da 

contaminação hospitalar, com a utilização de EPIs, além do material e equipamentos pelos 

envolvidos no processo de manejo dos resíduos, com o reaproveitamento de alguns materiais, 

reduzindo o impacto e a degradação ambiental, com a doação de material a instituições de 

caridade e a pessoal credenciado, auxiliando na geração de renda. Contudo, os autores 

evidenciam a limitação das ações do hospital quanto aos impactos ambientais e sociais por 

eles produzidos, uma vez que o estabelecimento não demonstra interesse em acompanhar a 

destinação e a disposição final dos RSS, deixando a cargo do órgão público competente. 

Foi feito por Falqueto et al.(2010), um levantamento crítico dos instrumentos legais 

disponibilizados pelos órgãos reguladores, situando cada ator e suas responsabilidades para o 

correto descarte de resíduos de medicamentos. Os principais atores e suas respectivas 

responsabilidades quanto ao descarte correto dos resíduos de medicamentos são: as indústrias 

farmacêuticas geradoras de uma quantidade considerável de resíduos sólidos devido à 

devolução e ao recolhimento de medicamentos do mercado, ao descarte de medicamentos 

rejeitados pelo controle de qualidade e perdas inerentes ao processo; os distribuidores, 

farmácias, drogarias e hospitais que devem elaborar o PGRSS, além de requererem às 
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empresas prestadoras de serviços terceirizados e aos órgãos públicos responsáveis a 

apresentação de licença ambiental para o tratamento ou a disposição final dos RSS. 

 À sociedade cabe o papel de cobrar do Estado que suas regulamentações de proteção 

à saúde sejam cumpridas em todos os segmentos, utilizando-se de fontes de denúncia 

existentes nos municípios, sejam autoridades sanitárias e/ou ambientais, sempre que 

observarem casos de descumprimento dessas leis. 

Estudos sobre gastos ambientais são escassos no Brasil e no Nordeste. Cabe ressaltar a 

pesquisa de Lima (2011) que trata de uma demonstração contábil complementar que 

evidencia os gastos ambientais referentes aos resíduos de serviços de saúde do Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Sergipe em Aracaju. A pesquisa constatou que, 

embora a instituição possua um plano de gerenciamento de resíduos, este não se aplica na sua 

totalidade como planejado, em decorrência, principalmente, da quantidade insuficiente de 

recursos, financeiros e humanos, destinados ao gerenciamento do hospital.  

Comprovou-se, também, através de indicadores de sustentabilidade (segregação, 

acondicionamento, identificação, transporte, tratamento e disposição final dos RSS e 

capacitação e treinamento) que os recursos utilizados não estão gerando os resultados 

esperados e que, inclusive, existe a possibilidade de existência de passivo ambiental, uma vez 

que o manejo dos resíduos realizado de forma divergente da legislação vigente expõe o órgão, 

a administração e os responsáveis técnicos a penalidades em processos administrativos. 

Nesse mesmo hospital, Feitosa (2011) buscou investigar os elementos de risco 

ambiental decorrentes das atividades da instituição e definir quais os profissionais necessários 

para a implantação de uma equipe de auditoria ambiental. O autor identificou os resíduos 

biológico-infectantes, químicos e radioativos, como os principais riscos ambientais existentes 

nas unidades de saúde e considera que a equipe da auditoria ambiental precisa ser 

multidisciplinar, composta por profissionais das áreas da saúde, engenharia, biomédica, 

cientifica ou tecnológica.   

O autor apontou, também, que a auditoria ambiental possibilita aos gestores conhecer 

os pontos de fragilidade de suas organizações, assim como os elementos de risco ambiental 

que estas impõem ao meio ambiente onde estão inseridas e com essas informações é possível 

traçar ações com vistas a práticas ambientalmente seguras. 

A implantação de auditorias ambientais não apenas minimiza os riscos de poluição do 

meio ambiente, causados por suas atividades e pelos resíduos por elas gerados, como também 
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proporciona as organizações economia financeira, uma vez que diminui a exposição a 

eventuais sanções, a exemplo de multas e indenizações que podem ser impetradas por órgãos 

fiscalizadores e por danos causados a terceiros.      

Os estudos realizados tratam basicamente do gerenciamento dos RSS em 

estabelecimentos de saúde, e pode-se constatar que pouca atenção tem sido dada por essas 

instituições ao tema. Percebe-se que existe uma deficiência de informações sobre a quantidade 

total de resíduos gerada; a existência do PGRSS; as normas, rotinas e procedimentos 

realizados pelas unidades de saúde, entre outras. Além disso, nota-se o desconhecimento dos 

profissionais de saúde quanto ao manejo desses resíduos, demonstrando a ausência de 

programas de treinamento para esses funcionários.  

Os estudos analisados demonstram a importância de pesquisar como as instituições de 

saúde gerenciam seus resíduos hospitalares e a preocupação com os riscos causados tanto à 

população quanto ao meio ambiente com o gerenciamento inadequado desses resíduos. Além 

disso, é importante identificar o grau de conhecimento dos profissionais de saúde quanto às 

questões relacionadas ao manejo dos RSS, a fim subsidiar as unidades de saúde nas 

deficiências existentes junto a seu quadro funcional. Apesar de vários estudos já terem sido 

desenvolvidos na área, pouco se encontrou nos levantamentos realizados sobre o 

gerenciamento desses resíduos nos hospitais do Estado de Sergipe, em especial, na cidade de 

Aracaju/SE. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, são apontados e explicitados os procedimentos metodológicos que 

foram utilizados na pesquisa. A princípio são feitas considerações sobre a caracterização da 

pesquisa, estratégia de pesquisa utilizada, definição constitutiva e operacional das categorias 

de análise, coleta de dados, universo e amostra, os procedimentos para a análise dos dados, as 

considerações éticas e as limitações da pesquisa. 

O presente estudo se propôs analisar a gestão dos resíduos de serviços de saúde em 

unidades hospitalares localizadas na cidade de Aracaju/SE. Para tanto, buscou avaliar 

especificamente:  

a) os procedimentos de segregação dos resíduos de serviços de saúde utilizados nas 

unidades hospitalares pesquisadas;  

b) as práticas de acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte e tratamento 

dos RSS;  

c) o grau de conhecimento dos funcionários das unidades hospitalares sobre a gestão 

dos resíduos de serviços de saúde;  

d) elaboração de uma análise comparativa das práticas de gestão dos resíduos de 

serviços de saúde nas unidades hospitalares, verificando sua conformidade com a 

RDC nº 306/2004 da ANVISA; e  

e) a destinação final dada aos resíduos de serviços de saúde gerados pelos 

estabelecimentos de saúde analisados. 

 

2.1 Questões de Pesquisa 

 

Para alcançar os objetivos propostos e responder ao problema de pesquisa, foram 

elaboradas as seguintes questões: 

 Quais são os procedimentos de segregação dos resíduos de serviços de saúde 

realizados pelas unidades hospitalares pesquisadas? 
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 Quais as práticas de acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte e 

tratamento dos RSS utilizadas nas unidades de saúde pesquisadas? 

 Qual o grau de conhecimento dos funcionários das unidades hospitalares sobre a 

gestão dos resíduos de serviços de saúde? 

 Quais as semelhanças entre os sistemas de gestão dos RSS nas unidades de saúde 

pesquisadas? 

 Qual a destinação final dada aos RSS gerados pelos estabelecimentos de saúde 

analisados?  

 

2.2 Caracterização da Pesquisa 

 

De acordo com Triviños (2011), existem três tipos de estudos: exploratórios, 

descritivos e experimentais. Os estudos exploratórios possibilitam ao pesquisador aumentar 

seus conhecimentos sobre determinado problema. Os estudos descritivos têm como objetivo 

principal a apresentação precisa dos fatos e fenômenos de determinada realidade. Por sua vez, 

as pesquisas experimentais estabelecem as causas dos fatos, determinando quais são as 

variáveis que atuam produzindo alterações em outras variáveis. 

Marconi e Lakatos (2010) também classificam de pesquisa exploratória as 

investigações que têm como objetivo a formulação de problemas ou questões, com tripla 

finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, 

fato ou fenômeno para a realização de um estudo futuro mais preciso ou modificar e 

esclarecer os conceitos. Já as pesquisas de cunho descritivo, para os autores, buscam a análise 

das características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas ou o isolamento de 

variáveis ou chave. 

De acordo com as definições apresentadas e com o objetivo do estudo, esta pesquisa 

está caracterizada como exploratório-descritiva. Diz-se exploratória porque visa permitir ao 

investigador aumentar sua experiência em torno de determinado problema e compreender 

melhor o que está acontecendo. Já o caráter descritivo é identificado pelo fato de se pretender 

descrever os fatos e fenômenos da realidade das organizações em questão, característica esta 

encontrada na presente pesquisa. 
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O estudo também é caracterizado como qualiquantitativo, visto que é indicado para a 

compreensão de fenômenos assinalados por alto grau de complexidade interna num ambiente 

de incerteza, sendo que para Triviños (2011) as características particulares do pesquisador 

devem ser a tolerância à ambiguidade, a sensibilidade (intuição), boa conversação e a 

habilidade de escutar. 

 

2.3 Estratégia de Pesquisa 

 

A pesquisa utilizou como estratégia o estudo de caso que, de acordo com Yin (2004), 

justifica-se quando: se busca por respostas do tipo “como” e “por quê”, que demandam uma 

abordagem contínua (ao longo do tempo); há a impossibilidade de controlar os eventos e 

comportamentos; e o foco concentra-se em acontecimentos contemporâneos, nos quais se 

permite o uso de múltiplas fontes de evidências. Uma vantagem dessa estratégia, de acordo 

com Eisenhardt (1989), é que permite certo grau de flexibilidade à medida que ajustes podem 

ser realizados durante a coleta de dados, o que o torna adequado para a formulação de teorias 

emergentes. 

Ainda segundo Yin (2004), o método de estudo de caso pode variar em função de dois 

aspectos: da opção por projetar um estudo de caso único ou de casos múltiplos (que é uma 

variação do primeiro no tocante à quantidade de situações estudadas) e da possibilidade de 

escolha tanto enquanto se delineia o projeto de pesquisa quanto se utiliza de uma ou mais 

unidades de análise. 

O estudo de caso foca no entendimento das dinâmicas em uma dada situação ou 

contexto (EISENHARDT, 1989) e permite a preservação de aspectos holísticos e 

significativos do fenômeno estudado (YIN, 2004). A diferença, segundo Yin (2004), é que o 

primeiro é composto por situações diferentes, que, por sua vez, são formadas por unidades 

unitárias ou múltiplas de análise. 

Na presente pesquisa, foi utilizado o estudo de casos múltiplos, uma vez que se propõe 

analisar mais de uma unidade hospitalar. De acordo com Yin (2004), a escolha do método de 

estudo de casos múltiplos é adequada, pois permite uma análise em profundidade do problema 

proposto na pesquisa, assim como uma análise comparativa dos casos, possibilitando uma 

visão mais ampla e enriquecedora do fenômeno em questão. 
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O estudo de casos múltiplos foi realizado em três organizações que atuam na área da 

saúde na cidade de Aracaju/SE, sendo, portanto, geradoras de resíduos de serviços de saúde. 

As instituições pesquisadas possuem natureza jurídica distinta uma das outras, sendo uma 

organização pública (Hospital da Polícia Militar), uma puramente privada (Hospital do 

Coração) e uma sociedade civil beneficente sem fins lucrativos (Hospital Santa Isabel). 

É importante destacar que todas as organizações de saúde pesquisadas e que serão 

apresentadas de forma detalhada posteriormente, autorizaram através de seus representantes 

ou diretores, em documento previamente enviado às instituições por parte da pesquisadora 

(Apêndice A), a realização da pesquisa, a aplicação dos questionários, a observação in loco e, 

por conseguinte, a identificação dos hospitais.  

Os estudos de caso foram realizados entre os meses de junho a setembro de 2012, e 

desenvolvidos através de consulta aos documentos disponibilizados pelos hospitais, 

entrevistas, aplicação de questionários, observação in loco e levantamento fotográfico. 

 

2.4 Definição das Categorias 

 

De acordo com Kerlinger (1980), existem dois tipos de definição de termos utilizados 

para identificar as categorias de análise: a definição constitutiva e a definição operacional. A 

constitutiva se caracteriza por uma definição conceitual encontrada na bibliografia. Todavia, 

para Triviños (2011), essas definições nem sempre são suficientes para esclarecer como as 

variáveis serão operacionalizadas na pesquisa, ocasião em que se fazem necessárias as 

definições operacionais.   

Nesse sentido, as definições constitutivas dos termos mais importantes para esta 

pesquisa são: 

i. Resíduos de Serviços de Saúde (RSS): Aqueles resultantes de atividades 

relacionadas com o atendimento à saúde humana ou animal [...] que, por suas 

características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou 

não tratamento prévio à sua disposição final (ANVISA, 2004; CONAMA, 2005). 

ii. Plano de Gerenciamento de RSS (PGRSS): Documento que aponta e descreve as 

ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características e 
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riscos, no âmbito dos estabelecimentos, bem como as ações de proteção à saúde e ao 

meio ambiente (BRASIL, 2006). 

iii. Manejo dos RSS: Abrange várias atividades que compreendem: segregação, 

acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento temporário, 

coleta e transporte externo, tratamento e disposição final (BRASIL, 2006). 

iv. Segregação dos RSS: Consiste na separação dos resíduos no momento e no local de 

sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o estado 

físico e os riscos envolvidos (ANVISA, 2004). 

v. Transporte dos RSS: Engloba todo o translado dos resíduos realizado entre o ponto 

de geração até a unidade de tratamento ou disposição final (BRASIL, 2006). 

vi. Tratamento dos RSS: Qualquer processo manual, mecânico, físico, químico ou 

biológico que modifique as características dos resíduos com o objetivo de reduzir os 

riscos à segurança, ao meio ambiente e à saúde do trabalhador (ANVISA, 2004). 

vii. Disposição Final dos RSS: Última etapa do sistema de resíduos de serviços de saúde 

e consiste na acomodação definitiva dos resíduos no solo ou em locais previamente 

preparados (BRASIL, 2006). 

viii. Biossegurança: Medida voltada ao controle e à minimização de riscos de práticas 

aplicadas aos laboratórios (VENTURA, 2009).  

 

Para Kerlinger (1980), as definições operacionais são uma ponte entre os conceitos e 

as observações, visto que oferecem significado a uma determinada variável e especificam as 

operações necessárias para que possa ser analisada. 

As categorias analíticas são definidas, de acordo com Laville e Dionne (1999, p. 219), 

como “rubricas sob as quais irão se organizar os elementos de conteúdo agrupados por 

parentesco de sentido”. As categorias podem ser abertas, se organizadas ao longo da análise; 

fechadas, definidas com antecedência; e mistas, se selecionadas no início, mas podem sobre 

alterações ao longo do estudo. 

O presente estudo seguiu o modelo misto na elaboração de suas categorias analíticas, 

visto que algumas modificações poderiam ocorrer durante a análise dos dados. As categorias 

analíticas foram organizadas em um quadro, segundo o modelo proposto por Ventura (2009). 
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Assim, o quadro 04 apresenta as categorias analíticas utilizadas na pesquisa, suas 

definições operacionais e seus indicadores. 

Categorias Definições Operacionais Indicadores 

Conhecimento das 
informações contidas 
no PGRSS 

Avalia o conhecimento dos 
funcionários sobre as diretrizes 
contidas no PGRSS, incluindo 
informações como: o que são e quais 
são os RSS gerados, procedimentos 
adequados de manuseio, coleta e 
armazenamento, responsabilidade do 
funcionário neste gerenciamento, 
comissão de verificação e avaliação 
dos procedimentos, entre outras. 

 Grau de conhecimento sobre 
o que representam os RSS; 

 Grau de conhecimento da 
existência do PGRSS no 
estabelecimento; 

 Grau de conhecimento sobre 
o conteúdo do PGRSS; 

 Grau de conhecimento sobre 
a responsabilidade de 
gerenciamento dos RSS. 

Conhecimento das 
regulamentações (em 
gestão de resíduos e 
segurança do 
trabalho) associadas 
ao manejo dos RSS 

Identifica as informações conhecidas 
pelo funcionário sobre a aplicação de 
leis ou normas pertinentes à gestão de 
resíduos e segurança do trabalho, 
associadas às práticas de manuseio dos 
RSS. 

 Grau de conhecimento de 
normas e leis sobre 
gerenciamento dos RSS; 

 Grau de conhecimento de 
normas e leis sobre 
periculosidade dos RSS; 

 Grau de conhecimento de 
normas e leis sobre 
segurança do trabalho. 

Importância de 
regulamentações 
sobre biossegurança 

Noções de riscos a que são expostos os 
funcionários que trabalham 
diretamente com os RSS. 

 Julgamento da importância 
de normas e leis para 
orientação da biossegurança 
no trabalho. 

Procedimentos 
realizados para 
segregar 
internamente os RSS 

Refere-se às práticas adotadas pelos 
funcionários, independentemente da 
função exercida, para segregar os 
resíduos gerados no setor de trabalho. 

 Formas de segregação de 
resíduos praticadas pelos 
funcionários; 

 Grau de conhecimento sobre 
o local de acondicionamento 
interno dos RSS. 

Noções de tratamento 
e disposição final dos 
RSS 

Informa o conhecimento do 
funcionário sobre o tipo de tratamento 
e a disposição final dada aos RSS do 
estabelecimento. 

 Grau de conhecimento sobre 
o tipo de tratamento dado 
aos RSS; 

 Grau de conhecimento sobre 
a forma de disposição final 
dos RSS. 

Conhecimento sobre 
o transporte dos RSS 
praticado no local 

Informa o conhecimento do 
funcionário sobre o tipo de transporte 
interno realizado dos RSS. 

 Grau de conhecimento sobre 
o transporte interno de RSS. 

Estratégias de 
treinamento 
desenvolvidas com os 
funcionários 

Refere-se às estratégias de treinamento 
(conversa, comunicado interno, cartaz, 
palestras, panfletos, cursos, etc) dadas 
pelo chefe do setor ou responsáveis 
pelas comissões de controle. 

 Tipo de capacitação a que 
são submetidos os 
funcionários; 

 Frequência de interação da 
chefia com os funcionários. 

Quadro 04 - Categorias analíticas, definições operacionais e indicadores da pesquisa 
Fonte: Ventura (2009), modificado. 
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2.5 Coleta de Dados 

 

 A utilização de várias fontes de evidências eleva a confiabilidade do estudo de caso e, 

segundo Yin (2004), as fontes mais utilizadas são: documentação, registros em arquivos, 

entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos. 

O Quadro 05 apresenta um comparativo entre os pontos fortes e fracos dessas fontes 

de evidências. 

Fonte de evidências Pontos fortes Pontos fracos 

Documentação 

 estável – pode ser revisada 
inúmeras vezes  discreta – não foi criada como 
resultado do estudo de caso  exata – contém nomes, referências 
e detalhes exatos de um evento  ampla cobertura – longo espaço 
de tempo, muitos eventos e muitos 
ambientes distintos  

 capacidade de recuperação – pode ser 
baixa  seletividade tendenciosa, se a coleta 
não estiver completa  relato de visões tendenciosas – reflete 
as ideias preconcebidas 
(desconhecidas) do autor  acesso – pode ser deliberadamente 
negado 

Registros em 
arquivos 

 (os mesmos mencionados para 
documentação)  precisos e quantitativos 

 (os mesmos mencionados para 
documentação)  acessibilidade aos locais graças a 
razões particulares 

Entrevistas 

 direcionadas – enfocam 
diretamente o tópico do estudo de 
caso  perceptivas – fornecem 
inferências causais percebidas 

 visão tendenciosa devido a questões 
mal-elaboradas  respostas tendenciosas  ocorrem imprecisões devido à memória 
fraca do entrevistado  reflexibilidade – o entrevistado dá ao 
entrevistador o que ele quer ouvir 

Observações diretas 

 realidade – tratam de 
acontecimentos em tempo real  contextuais – tratam do contexto 
do evento 

 consomem muito tempo  seletividade – salvo ampla cobertura  reflexibilidade – o acontecimento pode 
ocorrer de forma diferenciada porque 
está sendo observado  custo – horas necessárias pelos 
observadores humanos 

Observação 
participante 

 (os mesmos mencionados para 
observação direta)  perceptiva em relação a 
comportamentos e razões 
interpessoais  

 (os mesmos mencionados para 
observação direta)  visão tendenciosa devida à manipulação 
dos eventos por parte do pesquisador 

Artefatos físicos 

 capacidade de percepção em 
relação a aspectos culturais  capacidade de percepção em 
relação a operações técnicas 

 seletividade  disponibilidade 

Quadro 05 – Fontes de evidência: pontos fortes e fracos 
Fonte: Yin (2004) 
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A coleta de dados deste estudo contou com duas fontes: a primária, realizada através 

de observação in loco, aplicação de questionários junto à equipe técnica dos hospitais e aos 

higienizadores; e a secundária, por meio de pesquisa documental em artigos e publicações 

científicas, revistas especializadas, livros, teses, dissertações e em informações 

disponibilizadas pelos estabelecimentos pesquisados. 

O instrumento de pesquisa utilizado para a realização das entrevistas com funcionários 

das áreas técnicas (médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem) e os do setor 

de higienização foi o questionário semiestruturado (Apêndice C). O questionário foi a 

ferramenta aplicada para realizar um levantamento da situação da gestão de resíduos de 

serviços de saúde nos hospitais pesquisados. A preferência por este método justifica-se pela 

praticidade, considerando que os sujeitos pesquisados trabalham na área assistencial com um 

volume muito grande de atendimento, o que torna complexa uma abordagem no momento da 

aplicação dos questionários.  

O questionário utilizado foi semiestruturado a partir de uma adaptação do modelo 

aplicado por Ventura (2009), composto por questões abertas e fechadas previamente 

padronizadas, nas quais os temas foram voltados ao dia a dia dos pesquisados, aos aspectos 

atrelados ao cotidiano das suas rotinas e às suas percepções em relação ao assunto. 

Como forma de responder a um dos objetivos específicos, avaliação do grau de 

conhecimento dos profissionais de saúde quanto às fases da gestão dos RSS, optou-se pelo 

uso de uma escala somatória, baseada no modelo de Rensis Likert (MATTAR, 2005), nas 

questões voltadas ao plano de gerenciamento dos RSS, aos aspectos legais e normativos e às 

fases de manejo dos RSS (segregação, coleta, acondicionamento, transporte interno, 

armazenamento externo, tratamento e disposição final).  

Segundo Mattar (2005), as escalas somatórias servem para medir atitudes, atribuindo-

se um número a cada célula de resposta que reflete a intensidade das concordâncias e 

discordâncias do respondente sobre determinada questão. No modelo de Likert, é utilizado um 

número ímpar de categorias com uma posição neutra, o que classifica sua escala como 

equilibrada e não forçada (MALHOTRA, 2001). Na adaptação feita para o estudo, optou-se 

pela retirada do ponto neutro, utilizando assim uma escala forçada, que, segundo Malhotra 

(2001), MacDaniel e Gates (2003), não permite que o entrevistado se omita de dar sua 

opinião. A escala utilizada apresentou quatro graus de conhecimento e desconhecimento, 



Capítulo 2 – Metodologia da Pesquisa   53 

 

 

 

assim classificados: 4 – Conheço bem; 3 – Tenho conhecimento razoável; 2 – Tenho pouco 

conhecimento; 1 – Desconheço. 

Paralelamente à aplicação dos questionários, foram observados os procedimentos 

realizados pelos funcionários dos hospitais, com o intuito de verificar como é feita a 

segregação dos resíduos, bem como os demais passos do gerenciamento deles (coleta, 

acondicionamento, transporte e disposição), aplicando-se a técnica de observação direta que, 

segundo Mattar (2005, p.199), “compreende observar o comportamento ou fato no momento 

de sua ocorrência”.  A observação in loco foi realizada com o auxílio de um roteiro (Apêndice 

D) previamente estabelecido no qual constavam as informações sobre as unidades hospitalares 

pesquisadas e os procedimentos em cada etapa do gerenciamento dos resíduos. 

Com relação às empresas responsáveis pelos serviços de coleta, transporte, tratamento 

e destinação final dos RSS, foi encaminhado um ofício solicitando uma entrevista, que foi 

orientada através de roteiro previamente elaborado (Apêndice E). Entretanto, uma das 

empresas alegou que os responsáveis não teriam tempo para uma entrevista e solicitou que o 

roteiro fosse enviado para o e-mail institucional; depois de respondido, foi reenviado à 

pesquisadora. 

 

2.6 Universo e Amostra 

 

Marconi e Lakatos (2010) definem universo como o conjunto de seres animados ou 

inanimados que possuem ao menos uma característica em comum. Para Vergara (2000), o 

universo é composto de elementos que possuem predicados em comum. 

O universo da pesquisa foi constituído pelo corpo clínico dos hospitais, composto por 

médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e pelos higienizadores, 

responsáveis pelo serviço de limpeza nas instituições.  

Diante da dificuldade de trabalhar com o todo o universo do quadro clínico das 

instituições de saúde pesquisadas, foi utilizada uma amostra que, para Marconi e Lakatos 

(2010), é uma parcela convenientemente selecionada do universo ou ainda, como menciona 

Vergara (2000), uma parte escolhida segundo algum critério de representatividade. 

A metodologia para o cálculo foi baseada na fórmula apresentada por Gil (1994, 

p.100) para populações finitas conforme segue: 
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n =    O2     p  q    N 

      e2 (N-1) + o2 p q 

     

Onde: 

n = tamanho da amostra 

o2 = nível de confiança escolhido expresso em desvio-padrão 

p = percentagem com a qual o fenômeno se verifica (85%) 

q = percentagem complementar (15%) 

N = tamanho da população 

e2 = erro máximo permitido 

Considerando o somatório de todos os empregados dos hospitais cujas categorias 

compõem o objeto deste estudo, no total de 747, foi adotado um nível de confiança de 99,7% 

(3 desvios-padrão) e margem de erro de 5%, chegando a uma amostra de 285 profissionais. 

Para a definição da amostra, foi utilizada a técnica de amostragem não probabilística 

por cotas, a qual, segundo Malhotra (2001), é constituída por estágios. O primeiro consiste na 

classificação de categorias, ou cotas, de controles do elemento da população de maneira que 

apresente a mesma proporção de elementos da população; no segundo, os elementos da 

amostra são selecionados com base na acessibilidade ou conveniência do pesquisador, desde 

que os elementos se adaptem às características de controle.  

Foram considerados como categorias de controle todos os cargos cujas atividades 

envolvessem o manejo dos RSS nas unidades hospitalares objeto de estudo, identificados a 

partir de levantamento prévio conforme quadro 06. 
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Categorias 
Quantitativo de Profissionais na Unidade de Saúde 

Hospital da Polícia 
Militar (HPM) 

Hospital Santa 
Isabel (HSI) 

Hospital do 
Coração (HC) 

Médicos 60 120 40 

Enfermeiros 16 35 10 
Técnicos de Enfermagem, 
Laboratório e Radiologia 

44 127 21 

Auxiliares de Enfermagem e Nutrição 33 101 36 
Higienizadores 32 60 12 
Total 185 443 119 

Quadro 06 - Quantitativo de profissionais por unidade de saúde 
Fonte: Departamento pessoal das unidades de saúde (2012) 

 
A partir dos dados expostos no quadro 06, seguindo a técnica de amostragem 

escolhida, foram realizadas as entrevistas com os profissionais que ocupavam os cargos 

listados de acordo com o estabelecido no quadro 07. 

 

Categorias 

Quantitativo de Profissionais da Amostra por Unidade 
de Saúde 

Hospital da Polícia 
Militar (HPM) 

Hospital Santa 
Isabel (HSI) 

Hospital do 
Coração (HC) 

Médicos 18 11 14 

Enfermeiros 07 19 02 
Técnicos de Enfermagem, 
Laboratório e Radiologia 

37 46 04 

Auxiliares de Enfermagem e Nutrição 24 38 10 
Higienizadores 22 24 09 
Total 108 138 39 

Quadro 07 - Quantitativo de profissionais da amostra por unidade de saúde 
Fonte: Pesquisa de campo (2012) 

 

2.7 Análise dos Dados 

 

A técnica de análise de dados considerou a leitura de elementos estatísticos a partir da 

distribuição de frequência simples dos dados pesquisados, análise de conteúdo (BARDIN, 

1977) dos roteiros de observação e a estratégia de triangulação (MINAYO, 2007). 

Os dados quantitativos coletados através dos questionários foram tratados com o 

auxílio do software Statistical Package for the Social Sciences – SPSS, gerando as 

frequências e gráficos apresentados nos resultados do estudo, bem como a extração de médias 
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da escala utilizada. Para as questões abertas, a partir da análise de conteúdo, as respostas 

foram classificadas em categorias e, posteriormente, distribuídas também em frequências.  

Para Bardin (1977), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens. 

Laville e Dionne (1999, p.227) descrevem três estratégias de análise de conteúdo: 

 a) emparelhamento (pattern-matching) – associação dos dados coletados a um modelo 

teórico existente com a finalidade de compará-los; 

 b) análise histórica – o pesquisador, a partir de um quadro teórico, elabora um roteiro 

sobre a evolução do fenômeno ou da situação a ser estudada. Semelhante ao 

anterior, mas é selecionado por causa de sua importância;  

c) construção interativa de uma explicação - o pesquisador constrói uma explicação 

lógica do fenômeno ou da situação em estudo, examinando as unidades de sentido, 

as inter-relações entre si e também entre as categorias em que elas se encontram 

reunidas.   

O presente estudo adotou as estratégias de análise de emparelhamento e de construção 

interativa de uma explicação, uma vez que comparou os dados obtidos com as teorias 

existentes, bem como se utilizou das categorias de análise para explicar a situação encontrada 

pelo estudo. 

Outra técnica utilizada foi a triangulação dos dados, método que sugere a combinação 

e cruzamento de múltiplos pontos de vista, a visão de vários informantes e o emprego de uma 

variedade de técnicas de coleta de dados que acompanham o trabalho do pesquisador.  

De acordo com Minayo (2007, p. 71): 

A triangulação não é um método em si. É uma estratégia de pesquisa que se apoia 
em métodos científicos testados e consagrados, servindo-se e adequando-se a 
determinadas realidades, com fundamentos interdisciplinares. Esta abordagem 
teórica deve ser escolhida quando contribuir para aumentar o conhecimento do 
assunto e atender aos objetivos que se deseja alcançar. 

Para o autor, essa técnica tem por finalidade englobar a máxima amplitude na 

descrição, explicação e compreensão do foco em estudo, partindo do princípio de que é 

impossível conceber a existência isolada de um fenômeno social, sem raízes históricas, sem 
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significados culturais e sem vinculações estreitas e fundamentais com uma macrorrealidade 

social (TRIVIÑOS, 2011). 

Essa técnica, para o autor, abrange os processos e produtos centrados no sujeito, os 

elementos produzidos por meio do sujeito e os processos e produtos originados pela estrutura 

socioeconômica e cultural do macro-organismo social do sujeito. No presente estudo, o uso 

dessa técnica foi feito através do confronto das informações obtidas a partir dos questionários 

aplicados aos funcionários das instituições pesquisadas, da observação in loco realizada pela 

pesquisadora e da investigação bibliográfica e documental utilizada ao longo do estudo. 

 

2.8  Considerações Éticas da Pesquisa 

 

O projeto da pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética da Universidade Federal de 

Sergipe, através de cadastro no site Plataforma Brasil, sendo aprovado com o Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 05625012.5.0000.0058, conforme anexos A e 

B. 

É importante salientar que tanto as instituições pesquisadas quanto os profissionais de 

saúde entrevistados foram informados de que a sua participação seria voluntária (Apêndice 

B), podendo estes retirar o seu consentimento para a participação no estudo, a qualquer 

momento, caso desejassem. 

 

2.9 Limitações da Pesquisa 

 

Durante a realização do estudo, a pesquisadora enfrentou alguns problemas, 

especialmente durante a coleta dos dados; entre eles: localizar organizações privadas 

interessadas em participar da pesquisa; a impossibilidade de registro fotográfico em uma 

unidade de saúde e a quantidade de questionários aplicados em cada instituição. 

Um dos maiores desafios surgidos durante a realização da pesquisa foi encontrar 

hospitais particulares na cidade que estivessem interessados em participar do estudo. Após 

deixar cópias do Termo de Consentimento para a realização da pesquisa em vários hospitais 

privados, foi obtida uma resposta positiva do Hospital do Coração; na ocasião foi agendada 
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uma reunião entre a pesquisadora e um dos membros da direção do referido estabelecimento, 

na qual foi informada que a realização da pesquisa teria que ser aprovada pelo conselho 

administrativo e pela diretoria científica da Instituição, só assim tendo início a coleta.  

Outro problema foi registrado junto à instituição pública pesquisada, uma vez que esta 

não autorizou a realização de fotografias, alegando temer que tais fotos pudessem ser 

utilizadas para fins políticos e/ou para reportagens de crítica à atual gestão.   

Com relação à quantidade de questionários aplicados em cada instituição, a proposta 

inicial do estudo era entrevistar toda a equipe técnica do hospital (médicos, enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem) e os higienizadores, mas, em sondagem prévia, alguns 

funcionários, em especial os médicos, alegaram ter excesso de atribuições e não dispor de 

tempo para responder ao questionário, gerando a necessidade de trabalhar com técnica de 

amostragem não probabilística. 

Importante ressaltar que, apesar dos problemas enfrentados nas unidades hospitalares 

durante a realização da pesquisa, não houve comprometimento da qualidade do estudo, pois 

todas as instituições foram devidamente visitadas e conhecidas pela pesquisadora, bem como 

foi obtido número representativo de todas as categorias de profissionais relevantes para o 

estudo e, por esse motivo, todas as descrições e observações julgadas necessárias foram feitas, 

conforme se pode observar nos capítulos de análise. 
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3 GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NOS HOSPITAIS 

ANALISADOS 

 

Neste capítulo, são apresentadas as unidades hospitalares pesquisadas e a situação 

atual do gerenciamento dos seus resíduos de serviços de saúde.  

 

3.1 As Unidades Hospitalares e seus Funcionários 

 

Neste item, são abordados o histórico dos hospitais e o perfil dos funcionários que 

contribuíram com a pesquisa. 

 

3.1.1 Hospital da Polícia Militar (HPM) 

 

   O Hospital da Polícia Militar Dr. Lourival Batista foi fundado em 1970, com uma 

estrutura simples, composta de enfermarias destinadas apenas ao atendimento de pacientes 

com doenças contagiosas oriundos do Hospital Santa Isabel. Em 1972, o Hospital foi cedido à 

Polícia Militar de Sergipe pelo então Governador do Estado, Paulo Barreto de Menezes, 

agregando este a Enfermaria da Corporação. 

 Foi a partir de 1972, na gestão do 2º Ten. QOSPM Dr. Sálvio Paiva Mendonça, que o 

hospital começou a ser ampliado e modernizado, através de recursos próprios, com a 

construção dos seguintes setores: sala cirúrgica, centro radiológico, laboratório, 

eletrocardiografia e eletroencefalografia, centro administrativo e UTI, ampliação das 

enfermarias, reforma do Centro Cirúrgico Dr. Fernando Sampaio, e outros. 

Atualmente, o hospital, localizado no Bairro 18 do Forte – zona norte da cidade de 

Aracaju/SE, construído com a finalidade de prestar assistência hospitalar e ambulatorial, com 

qualidade e eficiência, aos servidores públicos estaduais militares, civis e dependentes e à 

clientela conveniada, atende a policiais militares e dependentes, a pacientes civis (usuários do 

Instituto de Previdência do Estado de Sergipe - IPES Saúde) e pacientes do Sistema Único de 

Saúde (SUS), que são encaminhados pela Fundação Hospitalar de Saúde (FHS). A Instituição 

também funciona como hospital-escola, com estagiários dos cursos de Serviço Social e 
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Enfermagem, além de cursos técnicos de auxiliar e técnico de enfermagem e possui a seguinte 

estrutura administrativa: 

Figura 03 – Organograma do Hospital da Polícia Militar 
Fonte: HPM (2012), modificado 
 

O hospital possui uma área total de aproximadamente 5.490 m², composta por três 

blocos de dois pavimentos, dispondo de 42 leitos de clínica médica (cirúrgica/adulto), cinco 

leitos de pediatria, cinco leitos de UTI, três salas cirúrgicas, uma central de material de 

esterilização e uma agência transfusional;  realiza mensalmente, em média, 114 internações e 

69 cirurgias e oferece à população os serviços relativos a cardiologia, cirurgia plástica, 
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cirurgia geral, pediatria, odontologia, cirurgia cabeça-pescoço, ginecologia, cirurgia vascular, 

ortopedia, oftalmologia, endocrinologia, urologia, cirurgia torácica, anestegiologia, 

neurocirurgia. 

Os recursos para o funcionamento do Hospital, considerado de médio porte, são 

provenientes do IPES Saúde, da Fundação Hospitalar e de recursos provenientes da Secretaria 

da Fazenda do Estado de Sergipe.  

Os funcionários que participaram da pesquisa constituíram-se basicamente do público 

feminino (63,9%), com a média de idade variando de 36 a 45 anos (37,4%), com maior 

destaque para os profissionais de níveis técnico (27,8%) e médio (25%), em especial, os 

auxiliares de enfermagem (22,2%), técnicos de enfermagem (20,4%) e os higienizadores 

(20,4%), com vínculo de funcionário (54,6%) com o hospital e com tempo médio de serviço 

entre 1 a 5 anos (37,4%). É importante destacar a baixa participação dos profissionais 

graduados (17,6%) e pós-graduados (13,9%) no estudo, sendo o principal motivo alegado para 

a recusa de participação da pesquisa foi a falta de tempo para responder ao questionário. 

 

3.1.2  Hospital Santa Isabel (HSI) 

 

Em 1862, o então Governador da Província de Sergipe d’El rei, Joaquim Jacinto de 

Mendonça, o Barão de Maruim, e mais outros auxiliares, com o intuito de oferecer uma boa 

infraestrutura na saúde de sua província, resolveram transformar a Casa de Educando em um 

hospital, denominado Hospital de Caridade. A Casa de Educando era uma escola localizada 

numa parte elevada da atual cidade de Aracaju, onde se reuniam o Governador e mais outras 

pessoas ilustres da província para discutir assuntos diversos, sendo o principal a mudança da 

capital de São Cristóvão para o povoado de Santo Antônio, atualmente Aracaju.  

Em 1900, o Hospital de Caridade passa a se chamar Hospital Santa Isabel, 

funcionando, inicialmente, com 22 leitos. Apenas em 1924, foi fundada a Associação 

Aracajuana de Beneficência, mantedora do Hospital Santa Isabel, reconhecida como 

sociedade civil beneficente sem fins lucrativos, regida por estatuto próprio, passando a 

instituição a ser reconhecida, de acordo com a legislação vigente à época, como de utilidade 

pública federal, estadual e municipal.  



Capítulo 3 – Gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde nos Hospitais Analisados   63 

 

 

 

Atualmente, a Associação Aracajuana de Beneficência – Hospital Santa Isabel, 

localizada no bairro Santo Antônio – zona norte da cidade de Aracaju/SE, fundada com o 

objetivo de oferecer serviços de excelência em saúde, prestando assistência qualificada no 

atendimento materno-infantil, utilizando-se da ética e da humanização, direcionados à 

promoção da vida e à satisfação do paciente, é considerada uma unidade estratégica para o 

sistema de saúde do Estado de Sergipe, contando com 267 leitos, especialmente por dedicar 

praticamente toda sua estrutura ao atendimento dos usuários do SUS e dar suporte às 

emergências vindas do atendimento de saúde no Estado. Além de várias especialidades 

oferecidas, o Hospital possui, em sua estrutura, a maternidade que é praticamente a única do 

estado que dispõe de quase sua totalidade para atender aos usuários do SUS.  

O hospital possui uma área total de aproximadamente 72.944,00 m², dispondo de 60 

leitos de UTI neonatal, 10 leitos de UTI, 93 leitos de maternidade, 45 leitos pediátricos e 59 

leitos hospitalares, tendo realizado no primeiro semestre de 2012, em média, 12.255 

atendimentos externos e 5.916 partos.  Oferece à população os serviços de: obstetrícia, 

cirurgia geral, internamentos pediátricos e adultos, centro de imagem – raio x, 

ultrassonografia e Eletrocardiograma, laboratório, UTI adulto, UTIN e atendimento 

ambulatorial  em diversas especialidades: clínica médica e ambulatorial, cardiologia, clínica 

geral, ginecologia, obstetrícia, dermatologia, ortopedia,  neurologia e oftalmologia.  

Os recursos para o funcionamento do hospital, considerado de médio porte, são 

provenientes de contratos com a Prefeitura de Aracaju, com o Governo do Estado de Sergipe 

e de recursos federais, oriundos de emendas parlamentares. Além disso, o hospital possui 

nove apartamentos destinados a convênios, a exemplo do Instituto de Previdência do Estado 

de Sergipe (IPES), e ao atendimento particular. O hospital apresenta a seguinte estrutura 

administrativa: 
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Figura 04 – Organograma do Hospital Santa Isabel 
Fonte: HSI (2011) 
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O perfil das profissionais que contribuíram com o estudo constitui-se basicamente do 

público feminino (73,9%), média de idade varia dos 36 a 45 anos (44,2%), com maior 

destaque para os níveis médio (34,8%) e técnico (32,6%), em especial, os técnicos de 

enfermagem (31,2%) e os auxiliares de enfermagem (21,7%), com vínculo empregatício de 

funcionário (87,7%) no hospital e com tempo médio de serviço entre 1 a 5 anos (43,3%). 

Assim como no HPM, a participação de profissionais graduados (12,3%) e pós-graduados 

(9,4%) no estudo foi muito baixa, sendo a principal dificuldade encontrar profissionais com 

disponibilidade de tempo para responder ao questionário. 

  

3.1.3 Hospital do Coração (HC) 

 

A fundação do Instituto Rodolfo Neirotti de Gerenciamento e Pesquisa Ltda - Hospital 

do Coração - se confunde com a história da cirurgia cardíaca em Sergipe, pois foi em 1974 

que o Dr. José Teles de Mendonça, atual coordenador-geral do hospital, decidiu fazer 

especialização em Cirurgia Torácica e Cardiovascular. Em 2000, um grupo composto por 

vinte e dois médicos, liderados pelo Dr. Teles, decidiu construir o Hospital do Coração.  

Em 2002, preocupados com o elevado número de doenças cardiovasculares e a 

deficiência de leitos hospitalares especializados no Estado de Sergipe, o grupo adquiriu a 

Clínica Santa Lúcia, localizada no bairro São José - Zona Sul da capital. Após uma reforma, 

com o objetivo de oferecer uma unidade hospitalar com uma estrutura física moderna e dotada 

de equipamentos da mais alta tecnologia, o Hospital do Coração foi inaugurado em maio de 

2004, dedicado exclusivamente a prevenir e/ou tratar as doenças cardiovasculares. 

Atualmente, o hospital possui uma área total de aproximadamente 3.240,20 m², 

dispondo de 28 leitos (entre clínicos e cirúrgicos) e seis leitos de UTI de adulto e pediátrico, 

realizando mensalmente, em média, vinte cirurgias complexas adulto-pediátricas. Oferece à 

população os serviços relativos à assistência médico-hospitalar destinada à prevenção, 

diagnóstico e tratamento das doenças cardiovasculares (cardiologia clínica e diagnóstica e 

cirurgia cardíaca). O estabelecimento conta, ainda, com urgência 24h, internamento, UTI, 

cirurgia cardíaca, hemodinâmica, consultórios e exames complementares. A instituição 

também funciona como hospital-escola, sendo conveniado com a Universidade Federal de 

Sergipe, com estágios na área de enfermagem cardiológica, e com a Universidade Tiradentes 

(UNIT) para a realização de estágios no curso de enfermagem e residência.  
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Os recursos para o funcionamento do hospital, considerado de médio porte, são 

oriundos de convênios de saúde e atendimentos particulares. Além disso, o estabelecimento 

tem convênio com a Secretária de Estado da Saúde apenas para a realização de cirurgias 

pediátricas, com recursos oriundos do SUS.  

O gerenciamento do hospital é realizado por um coordenador-geral, uma diretoria 

executiva e pela diretoria clínica, conforme estrutura administrativa a seguir: 

 

 

Figura 05 – Organograma do Hospital do Coração 
Fonte: HC (2012) 
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Os funcionários que contribuíram com a pesquis foram basicamente do público 

feminino (79,5%), com a média de idade variando dos 26 a 35 anos (47,2%), com maior 

destaque para os níveis médio (28,2%), pós-graduados (20,5%) e superior completo (20,5%), 

em especial, os médicos (33,3%), os auxiliares de enfermagem (25,6%) e os higienizadores 

(23,1%), com vínculo de funcionário (41%) com o hospital e com tempo médio de serviço 

entre 1 a 5 anos (51,3%). Diferentemente dos dois outros hospitais, o estudo contou com a 

participação de profissionais mais jovens, visto ter sido a instituição com menor média de 

idade e também apresentou um maior índice de profissionais graduados e pós-graduados. 

Embora esse número não seja muito significativo, foi observado um maior interesse por parte 

desses profissionais em participar da pesquisa. 

 

3.2 O Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde nas Unidades Hospitalares 
 

Esta seção aborda a situação atual do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde 

em cada uma das unidades pesquisadas. O diagnóstico foi realizado através de observação in 

loco, pela autora, com base num roteiro previamente elaborado. 

 

3.2.1 Gerenciamento dos RSS no Hospital da Polícia Militar  
 

No tocante à gestão dos resíduos de serviços de saúde, a direção do Hospital mostra ter 

ciência das normas e resoluções (ANVISA e CONAMA) que regulamentam o gerenciamento 

desses resíduos.  

De acordo com a RDC nº 306/2004 da ANVISA, todo órgão gerador de resíduos deve 

elaborar um plano de gerenciamento baseado nas características e na classificação dos 

resíduos produzidos, estabelecendo as diretrizes de manejo dos RSS na instituição. 

Como forma de auxiliar o hospital no gerenciamento apropriado do manejo desses 

resíduos, desde sua geração à disposição final, realizada por uma empresa terceirizada, a 

instituição conta com um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de saúde 

(PGRSS). Entretanto, o PGRSS existente na instituição foi redigido em 2006 e encontra-se 

atualmente em processo de atualização. Um dos principais motivos alegados pela direção para 
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o atraso na atualização do referido plano é a falta de pessoal qualificado na Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).  

O artigo 21 da Lei 12.305/2012, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

estabelece que o plano de gerenciamento deve constar, no mínimo, das seguintes informações: 

descrição do empreendimento ou atividade; diagnóstico dos resíduos sólidos abarcados pelo 

plano, incluindo origem, volume e caracterização, assim como prováveis passivos ambientais 

relacionados a esses resíduos e ações preventivas e corretivas a serem executadas nas 

situações de gerenciamento incorreto ou acidentes. Também constam do plano a definição dos 

procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de resíduos sob 

responsabilidade do gerador e a identificação dos responsáveis por cada uma dessas etapas. O 

plano deve conter, ainda, metas e procedimentos a serem adotados para a minimização da 

geração de resíduos e à reutilização e reciclagem. 

Essa informação ratifica a RDC nº 306/2004, que informa que o PGRSS deve ser 

compatível com as normas locais relativas à coleta, transporte e disposição final dos resíduos 

gerados nos serviços de saúde, estabelecidas pelos órgãos locais responsáveis por estas etapas. 

Conforme a lei, um responsável técnico devidamente habilitado deve ser designado 

para responder pela elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas 

as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo o controle da disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos.  

Para que se possa compreender a forma como os RSS são geridos pelo hospital é 

importante observar todas as etapas do seu manejo, a saber: 

a) Geração de Resíduos 

O Hospital gera semanalmente cerca de 14.237kg de resíduos, sendo assim 

distribuídos pelo estabelecimento: Grupo A: 6.633kg/semana, Grupo B: 3,8kg/semana, Grupo 

C: 0,152kg/semana e Grupo D: 7.600kg/semana. Pode-se constatar que os resíduos comuns 

(Grupo D) respondem por aproximadamente 53% de todo resíduo produzido no hospital, 

número que poderia ser inferior caso o hospital realizasse e/ou participasse de algum 

programa de reciclagem. Vale destacar, também, que o grupo A (47%) é composto por 

resíduos biológicos (sangue e hemoderivados), cirúrgicos ou anatomopatológicos, 

perfurocortantes e todo material resultante da assistência prestada ao paciente. 
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A gestão dos resíduos de serviços de saúde no hospital da Polícia Militar é realizada 

pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Essa comissão é um setor que 

presta assessoria/consultoria à direção-geral do hospital e que realiza, dentro da instituição, 

diversas atividades além do gerenciamento dos resíduos, a saber: prevenção de acidentes 

ocupacionais, controle de infecções, notificação compulsória de doenças como a legislação 

exige etc.  

Atualmente, o responsável que está à frente do setor possui curso superior em 

enfermagem e está há oito meses no cargo. Como não recebeu nenhum treinamento especial 

para desenvolver a função, o profissional busca novas informações através de pesquisas na 

internet, nas normas e legislação sobre o assunto e em troca de informações com outras 

instituições hospitalares e órgãos de vigilância sanitária. 

b) Segregação 

De acordo com a RDC nº 306/2004 da ANVISA, a segregação consiste em separar os 

resíduos no momento e no local de sua geração, observando suas características físicas, 

químicas, biológicas, o estado físico e os riscos envolvidos.  O hospital realiza a separação 

dos seus resíduos no momento da geração, classificando-os em resíduos comuns, infectantes e 

perfurocortantes. 

c) Acondicionamento 

O hospital utiliza sacos plásticos para o acondicionamento dos resíduos comuns e 

infectantes. Os sacos brancos leitosos e com simbologia são utilizados para os resíduos 

infectante e os sacos pretos para os resíduos comuns; a cor dos sacos é a única forma de 

identificação utilizada pelo hospital para definir a origem e o tipo de conteúdo. O material 

perfurocortante é acondicionado em caixas de material rígido, específicas para tal fim.  

 Os sacos brancos são ocupados, em sua maioria, até os 2/3 de sua capacidade, 

fechados com nó dado pelo pessoal da higienização no momento da coleta. Além dos sacos e 

das caixas, o hospital utiliza também as bombonas de 200 litros onde os resíduos ficam 

acondicionados desde a coleta interna até a coleta externa realizada pela empresa contratada. 

De acordo com as observações realizadas durante as visitas ao hospital, foi possível 

averiguar que o estabelecimento utiliza lixeiras para os resíduos infectantes com tampas, 

providas de abertura sem contato manual. Entretanto, algumas lixeiras, em especial as 

localizadas nas enfermarias, não possuem tampas ou estão com o sistema de abertura 
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quebrado, o que acaba fazendo com que as pessoas joguem o lixo no chão. Foi informando, 

entretanto, que o pedido de compras de novo material já havia sido feito, mas como a 

instituição é um órgão público, faz-se necessário aguardar o processo de licitação.  

A RDC nº 306/2004 da ANVISA preconiza que os sacos devem ser acondicionados 

em recipientes constituídos de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, 

com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e 

ser resistente ao tombamento. 

Os resíduos perfurocortantes (Grupo E) são embalados em recipientes rígidos e 

íntegros e, quando as caixas estão cheias (em geral apenas 2/3), são lacradas pelo pessoal da 

higienização no momento da coleta e colocadas nas bolsas brancas (material infectante). O 

pessoal da higienização também é responsável por montar as novas caixas e colocar em seus 

lugares de origem.  

Com relação aos resíduos químicos (Grupo B), em especial os medicamentos, o 

hospital segue a orientação da Vigilância Sanitária, pela qual os medicamentos não utilizados 

e/ou vencidos devem ser encaminhados para incineração. Como o hospital está em processo 

de assinatura de contrato com a empresa Torre, que será responsável pela coleta e destinação 

final desses medicamentos, eles foram identificados e estão acondicionados em caixas 

aguardando a conclusão do processo. Já os resíduos biológicos (Grupo A) produzidos pelo 

laboratório são autoclavados no próprio hospital, acondicionados em sacos brancos e 

descartados como material infectante.   

O hospital também realiza o tratamento dos resíduos radioativos (Grupo C)  

produzidos através de um equipamento chamado Biofix (estação de tratamento). O revelador 

e o fixador, usados nos equipamentos de raio-x, passam pela estação onde é realizado o 

tratamento e os produtos são reutilizados após o processo. O resíduo resultante nos filtros da 

estação (prata) é recolhido a cada três meses por uma empresa terceirizada que realiza a 

substituição dos filtros. A empresa também recolhe as películas inutilizadas.  

d) Coleta e Transporte Interno 

O Hospital do Coração não possui um local para o armazenamento temporário dos 

resíduos, assim, a coleta interna é realizada seis vezes ao dia, duas vezes por turno, podendo 

ocorrer outras, caso haja necessidade. Os resíduos comuns são transportados em carrinhos 

amarelos (funcionais), enquanto os infectantes são levados em carrinhos brancos constituídos 
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de material lavável, cantos arredondados e providos de tampas com o símbolo de material 

infectante; entretanto, foi observado que em alguns carrinhos esse símbolo não existe mais.  

Contraria, portanto, a RDC nº 306/2004 da ANVISA, que recomenda que os 

recipientes para transporte interno dos resíduos devem ser constituídos de material rígido, 

lavável, provido de tampa, cantos e bordas arredondas e identificados com o símbolo 

correspondente ao risco do resíduo nele contido. 

 A coleta interna é realizada por seis funcionários, trabalhando em dias alternados. Os 

dois carrinhos, para resíduo comum e infectante, saem para fazer a coleta ao mesmo tempo. O 

pessoal da higienização, no momento da coleta, retira todos os sacos brancos das enfermarias, 

posto de enfermagem, UTI, centros cirúrgicos, suítes, isolamento e da sala de expurgo (roupas 

sujas, comadres e bingos sujos). Esses sacos são recolhidos pelos carros brancos que levam 

para o depósito externo. Apenas ao final da coleta é que novos sacos são postos nas lixeiras 

pela equipe.  

Durante o transporte dos resíduos, foi observado que existe um fluxograma interno, 

evitando que os resíduos entrem em contato com alimentação, roupas limpas, medicação, 

visitantes e com pacientes. Os carrinhos entram no hospital para realizar a coleta e fazem todo 

o percurso em apenas um sentido, saindo, assim, para a parte externa. Após as coletas, os 

carrinhos ficam posicionados na área externa do hospital, servindo de local para 

armazenamento dos resíduos até o horário da próxima coleta. 

e) Armazenamento Externo 

Como dito anteriormente, o hospital não possui local para armazenamento interno dos 

resíduos. Assim, após a coleta interna, os resíduos são encaminhados para o armazenamento 

externo, localizado numa área fora do hospital. O hospital possui dois depósitos externos, 

sendo um para resíduo comum e outro para os infectantes (resíduos biológicos, químicos e 

perfurocortantes). Os depósitos se comunicam através de uma grade de ferro utilizada pelos 

higienizadores para o descarte dos resíduos e possuem também, saídas para a via pública, 

através de grades que são fechadas com cadeados, utilizadas pelas empresas coletoras dos 

resíduos. 

O depósito para resíduo infectante possui uma infraestrutura deficitária, pois, embora 

o hospital realize um controle dos vetores, o acesso à rua é feito através de grades de ferro, o 

que acaba facilitando a entrada de animais e insetos, comprometendo a saúde da população 

que frequenta o estabelecimento, seus funcionários e as pessoas que vivem em seu entorno.  
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 A única identificação existente no depósito é uma placa (material infectante) 

localizada no lado direito do prédio. O depósito externo é dividido com a urgência do IPES, 

que funciona no prédio anexo ao HPM (cedido) e localizado ao lado do depósito. Como a 

empresa de higienização do IPES é outra, ocorrem algumas divergências quanto ao 

acondicionamento do resíduo infectante. 

Foi observado durante as visitas que, mesmo o depósito possuindo porta para restringir 

o acesso, ela sempre se encontrava aberta; aí era possível visualizar as bombonas utilizadas 

para o armazenamento externo, muitas delas com as tampas abertas devido ao excesso de 

sacos e também eram visíveis vários sacos localizados no chão ou sobre as bombonas 

fechadas, mostrando que a quantidade de bombonas não tem sido suficiente para acondicionar 

todo o resíduo produzido pelo hospital. 

Com relação à limpeza do depósito externo, este é lavado diariamente pelos 

higienizadores após a coleta externa realizada pela empresa contratada. Apenas quando a 

coleta ocorre no turno da noite é que a limpeza é realizada no dia subsequente. Os carrinhos 

são lavados no depósito externo,diariamente, após as coletas internas.  

f) Coleta Externa e Transporte 

A coleta e o transporte externo dos resíduos infectantes são realizados pela empresa 

Torre, vencedora do processo licitatório, através do Pregão Eletrônico nº 292/2010, da 

Secretaria de Estado da Administração, que teve como objetivo a contratação de empresa 

especializada para prestar serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos de serviços 

de saúde dos Grupos A e E gerados no Hospital da Polícia Militar do Estado de Sergipe.    

A coleta é realizada uma vez ao dia de segunda a sexta-feira, exceto feriados, sem 

horário determinado, geralmente no turno da manhã. O transporte é realizado em veículo 

devidamente identificado, conforme estabelecido pela RDC nº 306/2004 da ANVISA. No 

momento da coleta, a empresa recolhe as bombonas cheias, substituindo-as por outras 

devidamente higienizadas.   

Os resíduos comuns também são coletados pela empresa Torre, contratada pela 

Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMSURB) para realização do serviço de limpeza 

urbana na cidade de Aracaju/SE. A coleta é realizada às segundas, quartas e sextas-feiras, 

geralmente, no turno da tarde. 
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g) Tratamento e Destinação Final 

A empresa Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda está localizada no Bairro 

Distrito Industrial de Aracaju e foi fundada em 1991, com a finalidade de buscar 

constantemente a satisfação e a credibilidade dos clientes através da qualidade dos serviços e 

de promover melhoria da capacidade técnica e funcional dos empregados em harmonia com o 

meio ambiente, oferecendo serviços de obras e de engenharia civil, ambiental, sanitária, 

limpeza urbana, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos, em especial os 

resíduos de serviços de saúde.  

A empresa realiza a coleta dos seguintes tipos de resíduos: comuns (Grupo D); de 

construção civil (RCD’s - Grupo D); químicos (oriundos de serviços de saúde) e infectantes 

(Grupo A1, A2, A3, A4, A5 e E).  

Quando questionada, a empresa não informou o volume total de resíduos urbanos 

coletados nem qual a destinação final dada, apenas relatou que os oriundos da Central de 

Abastecimento (CEASA), localizada no Bairro Siqueira Campos, são encaminhados para 

compostagem, enquanto os resíduos provenientes da coleta seletiva são enviados para a 

cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (CARE), localizada no Bairro 

Santa Maria. 

A empresa coleta diariamente, em média, três toneladas de RSS resultantes do seu 

serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final desses resíduos em alguns 

estabelecimentos de saúde com os quais possui contrato. 

Os resíduos coletados dos grupos A1, A2, A4 e E são encaminhados para a unidade de 

tratamento de autoclavagem localizada no Bairro Santa Maria; enquanto os resíduos 

pertencentes aos grupos A3, A5 e B são enviados para incineração na cidade de Maceió/AL. 

Após o tratamento, todos os resíduos são enviados para um aterro sanitário localizado no 

Estado da Bahia.  

Como forma de evitar a contaminação do meio ambiente, a empresa realiza em cada 

processo de tratamento dado aos resíduos testes químicos para avaliação da temperatura. 

Semanalmente, são realizados testes biológicos, e, a cada três meses, os resultados desses 

testes são enviados para uma empresa especializada para a comprovação de que os resíduos 

autoclavados podem ser considerados comuns após o tratamento. 
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A empresa não informou a taxa cobrada pelos serviços de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final dos resíduos infectantes, pois não é fixa. Os valores variam de 

acordo com a realidade do cliente, tipo de resíduo, volume a ser coletado, deslocamento, 

frequência de coleta, entre outros fatores os quais são ajustados de acordo com o diagnóstico 

realizado pela empresa no momento de sua contratação. 

Com relação às peças anatômicas amputadas durante os procedimentos cirúrgicos 

realizados no Hospital da Polícia Militar, são encaminhadas ao Hospital de Urgência de 

Sergipe (HUSE), através de acordo verbal firmado entre as diretorias dos estabelecimentos de 

saúde, onde acondicionadas em sacos brancos leitosos, são identificadas, registradas e 

armazenadas temporariamente em freezer, até a remoção pela empresa Torre, responsável 

pelo tratamento térmico por incineração realizado no Estado de Alagoas, através do convênio 

com a Fundação de Saúde (FHS). 

h) Biossegurança 

No que se refere à segurança dos funcionários responsáveis pelo serviço de limpeza do 

hospital, a direção alega que todos fazem uso de equipamentos de proteção individual – EPIs, 

tais como: uniformes, luvas de borrachas, máscaras, botas e luvas de cloreto de polivinila 

(PVC). A distribuição dos EPIs é responsabilidade da empresa contratada para realizar a 

higienização do hospital, cabendo à CCIH a fiscalização do seu uso.  

No momento da admissão, o funcionário recebe todos os EPIs necessários para a 

realização de suas atividades. Anualmente ocorre a substituição de uniforme e bota. 

Entretanto, caso ocorra a necessidade, os equipamentos são substituídos imediatamente. A 

luva é trocada a cada 15 dias ou menos, a depender da necessidade, apenas a luva de PVC 

leva mais tempo para ser substituída, uma vez que possui uma durabilidade. 

O hospital está tentando implantar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA), mas enfrenta o problema de falta de pessoal para sua implementação. De acordo com 

a legislação, a Norma Regulamentadora NR 5 da Secretaria de Segurança e Saúde, no 

Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, a CIPA é uma comissão constituída por 

representantes indicados pelo empregador e membros eleitos pelos trabalhadores, e que tem a 

finalidade de prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar 

compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do 

trabalhador. No caso de o estabelecimento não se enquadrar na obrigatoriedade de 
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constituição da comissão, é exigida a designação de uma pessoa com treinamento específico, 

para desempenhar as suas atribuições. 

Com relação ao controle sobre o esquema vacinal dos funcionários, anualmente o 

hospital, através da CCIH, realiza um controle com os funcionários que entregaram cópia das 

suas carteiras de vacinação. Por ser um órgão estadual, o estabelecimento não tem como ter o 

total controle sobre a carteira vacinal dos funcionários, uma vez que não têm a 

obrigatoriedade de apresentá-la. A CCIH promove campanhas de vacinação, a exemplo da 

vacina da gripe (influenza) e oferece orientações sobre quais vacinas são necessárias para o 

desenvolvimento de suas atividades.  

Quando questionados sobre a quantidade de casos de acidentes com perfurocortantes, 

a coordenação do CCIH informou que nos últimos seis meses ocorreram três acidentes 

notificados. Quanto aos procedimentos realizados pelo hospital em caso de acidente, a 

coordenadora informou que, segundo orientação do Ministério da Saúde, quando ocorre um 

acidente com fonte conhecida (paciente conhecido), faz-se a notificação, realiza-se o teste 

rápido contra o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) do paciente e solicita outros 

exames (sífilis, hepatite B e C).  

Com relação ao funcionário, repete-se o processo e encaminha-se para a unidade 

sentinela - Hospital Fernando Franco localizado no Conjunto Augusto Franco, na Zona Sul da 

cidade de Aracaju, onde será realizada a abordagem do tratamento, com orientação ou 

introdução do tratamento. O funcionário receberá acompanhamento no momento 0, 3 e 6 

meses a partir do momento do acidente, quando os exames serão repetidos (o material para 

exame é coletado no próprio HPM), esse material é encaminhado para análise e, quando o 

hospital estiver de posse do resultado, o funcionário é comunicado e recebe o resultado e é 

encaminhado para consulta médica. Uma cópia do exame fica arquivada na pasta do 

funcionário na CCIH. 

Quando o acidente ocorre com fonte desconhecida (paciente não conhecido), faz-se a 

notificação do acidente, realiza-se o teste rápido (HIV) do funcionário e solicita outros 

exames (sífilis, hepatite B e C). O funcionário é encaminhado para a unidade sentinela - 

Hospital Fernando Franco localizado no Conjunto Augusto Franco, na zona Sul da cidade de 

Aracaju, onde que já recebe a medicação e onde será realizada a abordagem do tratamento, 

com orientação ou introdução do tratamento.  
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De acordo com a abordagem e com a classificação do risco, o funcionário receberá 

acompanhamento no momento 0, 3, 6 e 1 ano a partir do momento do acidente, quando os 

exames serão repetidos (quando terá o material para exame coletado no próprio HPM), esse 

material é encaminhado para análise e, quando o hospital estiver de posse do resultado, o 

funcionário é comunicado e recebe o resultado e é encaminhado para consulta médica. Uma 

cópia do exame fica arquivada na pasta do funcionário na CCIH. 

A Rede Sentinela de Notificação Compulsória de Acidentes e Doenças Relacionados 

ao Trabalho foi criada pelo Ministro da Saúde, através da Portaria de nº 777/2004, e é 

formada por unidades de saúde (chamadas de unidades sentinela) que têm por objetivo 

identificar, investigar e notificar, quando confirmados, os casos de doenças, agravos e/ou 

acidentes relacionados ao trabalho. 

A rede é formada por centros de referência e programa de saúde do trabalhador; 

hospitais de referência para o atendimento de urgência e emergência e ou atenção de média e 

alta complexidade, credenciados como sentinela; e serviços de atenção básica e de média 

complexidade credenciados por critérios a serem definidos em instrumento próprio. 

i) Treinamento 

Quando questionados a respeito da capacitação dos funcionários sobre questões 

relacionadas ao manejo dos RSS, a direção do hospital alegou que tanto os higienizadores 

quanto o corpo técnico (enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas) 

recebem esse tipo de treinamento, embora eles acreditem que é muito mais proveitosa a 

orientação realizada in loco no momento em que é observado o problema e/ou a dúvida. Com 

relação ao treinamento da equipe médica, foi informado que ainda está em andamento por 

causa da falta de pessoal na CCIH, setor responsável pela capacitação dos funcionários quanto 

a essa questão. 

É importante destacar que o treinamento ofertado aos responsáveis pela limpeza do 

hospital é responsabilidade da empresa contratada. Os cursos ocorrem no momento da 

admissão, quando o funcionário recebe um treinamento sobre higienização hospitalar. Este 

curso aborda alguns assuntos, a saber: higiene pessoal, uso de EPIs, tipo de doenças 

ocasionadas pelo lixo e pela contaminação, utilização correta dos produtos de limpeza, forma 

de realizar desinfecção do ambiente, entre outros. A cada seis meses, todos os higienizadores 

passam por cursos de reciclagem. 
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O conhecimento dos funcionários do hospital sobre as questões relacionadas ao 

manejo dos resíduos de serviços de saúde será abordado no próximo capítulo. 

j) Dificuldades no Manejo dos Resíduos 

As principais dificuldades apontadas pelos gestores do hospital sobre a gestão dos 

resíduos de serviços de saúde foram relacionadas a questões como: cumprimento das normas 

e resoluções vigentes diante dos reduzidos recursos financeiros do hospital, o descuido de 

alguns funcionários com o uso dos EPIs, coleta e transporte de resíduos comuns e infectantes 

juntos no mesmo carrinho e, principalmente, a falta de conscientização sobre a importância da 

segregação correta dos resíduos, em especial, o material perfurocortante. 

 

3.2.2  Gerenciamento dos RSS no Hospital Santa Isabel  

 

Com relação à gestão dos resíduos de serviços de saúde, a direção do Hospital Santa 

Isabel também mostra ter ciência das normas e resoluções (ANVISA e CONAMA) que 

regulamentam o gerenciamento desses resíduos.  

A Lei nº 12.305/2010, que institui a politica nacional de resíduos sólidos no país, 

preconiza que o gerenciamento dos resíduos é constituído por um conjunto de ações 

exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento, e 

destinação e disposição final ambientalmente adequadas dos rejeitos, de acordo com plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos, exigidos na forma da lei. 

Como forma de orientar o hospital quanto ao gerenciamento apropriado no que diz 

respeito ao manejo desses resíduos, desde sua geração à disposição final, realizada por uma 

empresa terceirizada, a instituição conta com um Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de saúde (PGRSS). O PGRSS existente no hospital foi redigido em outubro de 2011 

e encontra-se ainda válido, embora a equipe responsável pela sua elaboração já esteja 

trabalhando nas modificações que serão implantadas na atualização do documento.  

Para que se possa compreender a forma como os RSS são geridos pelo hospital é 

importante observar todas as etapas do seu manejo, a saber: 
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a) Geração 

O hospital gera diariamente cerca de 5.200kg/dia de resíduos, os quais são segregados 

na fonte geradora.  Esses resíduos encontram-se discriminados no quadro 08, de acordo com 

os setores existentes no hospital. 

 
FONTES GERADORAS GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D GRUPO E 

Hospital  
Ala Cirúrgica X X  X X 

Ala Nobre X X  X X 
Centro Cirúrgico X X  X X 

UTI X X  X X 
UTI Pediátrica X X  X X 

Pediatria e Urgência X X  X X 
Maternidade  

Ala Azul X X  X X 
Ala Branca X X  X X 
Ala Verde X X  X X 

Centro Obstétrico X X  X X 
UTIN X X  X X 

Serviços de Diagnóstico  
Laboratório X X  X X 
ECG/USG X   X  

Raios X X X X X X 
Serviços de Apoio  

Administração    X  
Banco de Sangue X X  X X 

Banco de Leite Humano X   X  
CME X X  X X 

Cozinha    X  
Farmácia  X  X  

Higienização X X  X X 
Lavanderia X X  X X 
Manutenção  X  X  
Necrotério X     

NPP  X  X X 
Quadro 08 – Discriminação dos tipos de resíduos gerados por setor no HSI 
Fonte: PGRSS do Hospital Santa Isabel (2011), modificado. 
 

Do total de resíduos produzidos diariamente pelo hospital, cerca de 43,85% (2.280kg) 

são infectantes e perfurocortantes. 

A gestão dos resíduos de serviços de saúde no Hospital Santa Isabel é realizada por 

uma comissão constituída pelos setores, a seguir: Administração do hospital, Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), o setor responsável pelo Serviço Especializado de 

Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e a Higienização. Essa comissão é responsável 

por todas as ações relacionadas ao gerenciamento dos RSS na instituição. 
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Por se tratar do setor relacionado à segurança do trabalho, a SESMT tem um papel de 

destaque nessa comissão, prestando assessoria à direção-geral do hospital e realizando, dentro 

da instituição, diversas atividades além do gerenciamento dos resíduos, a saber: prevenção de 

acidentes ocupacionais, palestras educativas, controle dos exames admissionais e 

demissionais, distribuição e fiscalização do uso dos EPIs, notificação compulsória das 

doenças que o exigem, controle vacinal dos funcionários etc.  

Atualmente, a responsável pelo setor tem curso superior em enfermagem e está há 

quatro anos no cargo como enfermeira do trabalho. Considerando que não recebeu nenhum 

treinamento especial para desenvolver a função, a profissional busca novas informações 

através de pesquisas na internet, nas normas, resoluções e legislação sobre o assunto e em 

troca de informações com outros colegas e instituições hospitalares, conforme se faça 

necessário. 

b) Segregação 

De acordo com o art. 14 da RDC nº 358/2005 do CONAMA, a segregação dos 

resíduos na fonte geradora é obrigatória, observando suas características, com o objetivo de 

reduzir o volume dos resíduos que receberam tratamento e posterior destinação final, 

assegurando a proteção da saúde e do meio ambiente. O hospital realiza a separação dos 

resíduos no momento da geração. Os resíduos são separados conforme seu grau de risco: 

resíduos sépticos – infectantes (Classe A), especiais (Classe B), radioativos (Classe C), 

perfurocortantes (Classe E) e resíduos assépticos – comuns (Classe D). 

c) Acondicionamento 

Da mesma forma que o Hospital da Polícia Militar, o Santa Isabel utiliza sacos 

plásticos para o acondicionamento dos resíduos comuns, roupas sujas e resíduos infectantes. 

Os sacos brancos leitosos (60 e 100 litros) e com simbologia são utilizados para os resíduos 

infectantes, os sacos azuis para as roupas sujas e os sacos pretos para os resíduos comuns; a 

cor dos sacos é a única forma de identificação utilizada pelo hospital para definir a origem e o 

tipo de conteúdo. O material perfurocortante é acondicionado em caixas rígidas específicas 

para este fim.  

Os sacos brancos são ocupados até 2/3 de sua capacidade, não sendo permitido 

ultrapassar esse limite a fim de evitar rupturas; são fechados com nó dado pelo pessoal da 

higienização no momento da coleta. Além dos sacos e das caixas, o hospital utiliza também as 
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bombonas de 200 litros onde os resíduos ficam acondicionados desde a coleta interna até a 

coleta externa realizada pela empresa contratada. 

De acordo com as observações feitas durante as visitas ao hospital, foi possível 

averiguar que o estabelecimento utiliza, para os resíduos infectantes, lixeiras com tampas e 

providas de abertura sem contato manual. Entretanto, as lixeiras para material infectante 

ficam apenas nos postos de enfermagem, salas de parto, UTI, UTIN, Centro Cirúrgico e 

Centro de Esterilização das roupas, a fim de evitar que os pacientes e seus acompanhantes 

tenham contato com esse tipo de resíduo.  

Já os resíduos perfurocortantes são embalados em recipientes rígidos e íntegros e 

quando as caixas estão cheias (em geral apenas até 2/3) são lacradas pelos técnicos de 

enfermagem no momento em que atingem a capacidade prevista e são colocadas nas bolsas 

brancas (material infectante).  

Com relação aos resíduos químicos, em especial os medicamentos, o hospital segue as 

orientações constantes da RDC nº 44/2009 da ANVISA, em que os medicamentos vencidos, 

violados, sob suspeita de falsificação, adulterados são descartados em recipientes rígidos, 

resistentes a rupturas, vazamentos, com sistema de fechamento que permite vedação, 

identificados com a simbologia de substância infectante, preenchidos somente até 2/3 da sua 

capacidade.  

As caixas são lacradas e identificadas com o tipo de medicamento, principio ativo, 

validade, quantidade e número do lote. A coleta é realizada duas vezes ao ano pela empresa 

Remolix Removedora de Lixo Ltda, localizada no Bairro Farolândia – Aracaju/SE, que, por 

sua vez, encaminha à Serquip Tratamento de Resíduo Ltda, situada em Maceió/AL, onde 

ocorrerá a incineração dos resíduos. Por sua vez, os reagentes vencidos do laboratório são 

desprezados em rede de esgoto apropriada, separada do esgoto normal, enquanto os reagentes 

oriundos da agência transfusional são descartados em caixas do tipo DESCARPACK. 

Os resíduos biológicos produzidos pelo laboratório são desprezados, também, em rede 

de esgoto apropriada (separado do esgoto normal). As bolsas de sangue e seus equipos que 

foram utilizados por completo são recolhidos pelo banco de sangue e acondicionadas em saco 

para lixo infectante. Entretanto, as bolsas de sangue que não foram utilizadas por completo 

(acima de 30% de seu volume) são acondicionadas em saco branco e guardadas em isopor na 

geladeira até serem encaminhadas para o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), onde 

ocorre a descontaminação e descarte.  
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Os resíduos radioativos gerados no hospital são armazenados em galões plásticos e 

recolhidos, quinzenalmente, pela empresa Reciclo Metal, que encaminha esses resíduos para o 

Estado do Rio de Janeiro, onde se realiza a remoção dos metais pesados e depois se 

providencia o seu descarte. 

d) Coleta e Transporte Interno 

A coleta interna dos resíduos infectantes ocorre diariamente no período da manhã 

(entre as 07h30min e 08h30min e às 11h30min) e no período da tarde (entre 15 e 16h), 

podendo ocorrer outras em função da necessidade. Os resíduos comuns são transportados em 

carrinhos de limpeza (funcionais), enquanto os infectantes são levados em carrinhos 

vermelhos, com tampa, devidamente identificados com o símbolo de material infectante, e de 

uso exclusivo para este fim.  

 A coleta interna é realizada por dois funcionários, um pela manhã e outro à tarde, 

devidamente treinados e equipados com EPIs. Durante os fins de semana e feriados, a coleta é 

feita por um funcionário em turno de plantão. 

Durante o transporte dos resíduos, foi observado que existe uma rotina interna, 

evitando que os resíduos entrem em contato com alimentação, roupas limpas, medicação, 

visitantes e com pacientes. Além disso, o hospital possui em sua estrutura elevadores monta 

carga, conforme pode ser visualizado na figura 06, que levam os resíduos dos setores onde 

foram gerados para o expurgo, evitando assim a movimentação desses resíduos pelos 

corredores do hospital. 

 

Figura 06 – Elevador monta carga utilizado para transporte dos resíduos (HSI), 2012 
Autoria: Grasiela Cunha 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012.  
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e) Armazenamento Interno 

O Hospital Santa Isabel possui onze salas chamadas de expurgo, identificadas através 

de placas afixadas nas portas das salas, onde é feito o armazenamento interno dos resíduos, 

que ficam neste local até o momento de serem levados para o local de armazenamento 

externo.  Os abrigos internos são utilizados para acondicionar as roupas sujas, os resíduos 

biológicos, comuns, infectantes e perfurocortantes produzidos pela unidade de saúde. 

Pode-se observar, na figura 07, que o local de armazenamento interno atende ás 

recomendações estabelecidas pela RDC nº 306 da ANVISA, uma vez que o local apresenta 

pisos e paredes lisas e laváveis, ponto de iluminação artificial e área suficiente para 

armazenar, no mínimo, dois recipientes coletores. Observa-se, também, que a sala é utilizada 

para guardar os materiais de limpeza utilizados pelos higienizadores. 

Entretanto, é possível notar que, mesmo com toda a estrutura e recipientes existentes 

no local de armazenamento, há disposição incorreta dos resíduos, constatando-se a existência 

de sacos de resíduos comuns (pretos) jogados diretamente sobre o chão, o que pode ocasionar 

a contaminação do local e pôr em risco a saúde de seus funcionários e pacientes. 

 

  

Figura 07 – Sala de expurgo utilizada para armazenamento interno dos resíduos (HSI), 
2012 
Autoria: Grasiela Cunha 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
 

Com relação à desinfecção dos locais de armazenamento interno, são totalmente 

lavados quatro vezes por semana, podendo ocorrer outras limpezas conforme a necessidade.  
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f) Armazenamento Externo 

Após a coleta dos resíduos das salas de armazenamento interno, são eles 

encaminhados para o armazenamento externo, localizado numa área externa do hospital. O 

hospital possui dois depósitos externos, sendo um para resíduo comum e outro para os 

infectantes (resíduos biológicos, químicos e perfurocortantes), conforme demonstra a figura 

08.  

  

Figura 08 – Local de armazenamento externo dos resíduos (HSI), 2012 
Autoria: Grasiela Cunha 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
 

Não existe comunicação entre os depósitos de resíduo comum e de resíduo infectante; 

as únicas portas existentes estão localizadas na frente do prédio e são destinadas ao descarte 

dos resíduos, realizado pelos higienizadores e na coleta externa, utilizadas pelas empresas 

coletoras. Importante destacar que apenas o depósito para resíduo infectante fica fechado com 

o uso de cadeado, já o de resíduo comum pode ser facilmente acessado.  

De acordo com a administração do hospital, os dois depósitos possuem a mesma 

estrutura física. Então, se pode constatar, através da figura 09, que possuem uma 

infraestrutura deficitária, o que contraria o que é normatizado através da RDC n° 306 da 

ANVISA, em especial no que diz respeito à existência de áreas específicas de higienização 

para limpeza e desinfecção simultânea dos recipientes coletores e demais equipamentos 

utilizados no manejo dos resíduos; a área deve possuir piso e paredes lisos, impermeáveis e 

laváveis, ser provida  de pontos de iluminação, tomada elétrica e pontos de água; canaletas de 

escoamento de águas direcionadas para a rede de esgotos do estabelecimento e ralo sifonado, 

provido de tampa.  
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Figura 09 – Depósito de resíduo comum (HSI), 2012 
Autoria: Grasiela Cunha 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
 

Outro ponto que se deve destacar é o acesso ao depósito, o qual, segundo a Resolução 

anteriormente citada, deve permitir livre acesso dos recipientes coletores dos resíduos, possuir 

piso com revestimento resistente à abrasão, superfície plana, regular, antiderrapante e deve 

possuir rampa, quando necessário. Pode-se observar, pela figura 10, que o acesso entre o 

hospital e o local de armazenamento externo não possui nenhuma pavimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Depósito externo de resíduos (HSI), 2012 

Autoria: Grasiela Cunha 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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Pode-se observar ainda na Figura 10, a presença de resíduos comuns, orgânicos e não 

orgânicos, dispostos na parte externa do prédio, o que acaba atraindo vetores, como os 

roedores e insetos, comprometendo o meio ambiente e a saúde da população que frequenta o 

estabelecimento, seus funcionários e a população que vive em seu entorno.  

Com relação à limpeza,  o depósito externo é lavado diariamente após a coleta externa 

realizada pela empresa contratada. Os carrinhos utilizados no transporte interno dos RSS são 

lavados diariamente, duas vezes ao dia, na troca de turmas e ao final do expediente. A 

lavagem ocorre na área externa do hospital e utiliza-se água e hipoclorito de sódio para 

realizar a higienização. 

g) Coleta Externa e Transporte 

A coleta e o transporte externo dos resíduos infectantes são realizados pela empresa 

Brascon, contratada pelo hospital para realizar a coleta, tratamento e disposição final dos 

resíduos.    

A coleta é realizada de segunda a sexta-feira, entre as 7 e 8h da manhã. O transporte é 

feito em veículo devidamente identificado, conforme estabelecido pela RDC nº 306/2004 da 

ANVISA, e pode ser visualizado na figura 11. No momento da coleta, a empresa recolhe as 

bombonas cheias substituindo-as por outras devidamente higienizadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Caminhão usado na coleta dos resíduos, 2012  
Autoria: BRASCON 
Fonte: BRASCON, 2012 

 

Os resíduos comuns também são coletados pela empresa Torre, contratada pela 

Empresa Municipal de Serviços urbanos (EMSURB) para realização do serviço de limpeza 
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urbana na cidade de Aracaju/SE. A coleta é realizada diariamente, geralmente no turno da 

tarde. 

h) Tratamento e Destinação Final 

A empresa Brascon Gestão Ambiental Sergipe Ltda, fundada em 2011, é responsável 

pela coleta, tratamento e destinação final dos resíduos infectantes gerado pelo Hospital Santa 

Isabel.  

A empresa coleta diariamente cerca de 2.000kg de RSS resultante do seu serviço de 

coleta, transporte, tratamento e disposição final desses resíduos em alguns estabelecimentos 

de saúde com os quais possui contrato. 

Os resíduos coletados são encaminhados para o galpão da empresa, localizado no 

município de Japaratuba/SE, onde são autoclavados (figura 12). O processo dura em torno de 

40 minutos a uma temperatura de 150ºC, quando os resíduos sofrem uma redução de 40 a 

50% de sua densidade, sendo transformados em placas. Essas placas, por sua vez, são 

encaminhadas ao aterro sanitário pertencente à empresa Estre Ambiental, localizada no 

município de Rosário do Catete/SE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Autoclave usado no tratamento dos resíduos, 2012 
Autoria: BRASCON   
Fonte: BRASCON, 2012 

 

Como forma de garantir a eficiência do tratamento, a Brascon se utiliza de dois 

indicadores: um químico e um biológico. O indicador químico consiste em tiras de papel 

impregnadas de produtos termossensíveis, que são usadas em todas as cargas como um 
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controle de rotina e caso não atinjam a coloração que corresponde às condições de 

esterilização satisfatórias, o processo é repetido. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Resíduos após o tratamento, 2012 
Autoria: BRASCON 
Fonte: BRASCON, 2012 
 

Por sua vez, o indicador biológico consiste em ampolas que contêm meios de cultivo e 

esporos do bacillus stearothermophilus. Essas ampolas são ativadas e colocadas junto aos 

resíduos. Quando finalizado o processo, elas são incubadas juntamente com um alvo sem 

tratamento das mesmas ampolas a 56ºC. Se após 24h se produzir uma mudança de cor nas 

amostras processadas, é sinal de crescimento microbiano e, por consequência, de falha do 

processo. Caso não seja notada nenhuma mudança na coloração, o processo é deixado por 

mais 24h; se depois das 48h ainda não apresentar mudança de cor, a esterilização é 

considerada bem-sucedida. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Processo de higienização das bombonas, 2012 
Autoria: BRASCON 
Fonte: BRASCON, 2012 



Capítulo 3 – Gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde nos Hospitais Analisados   88 

 

 

 

Pelo serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos 

infectantes, a Brascon cobra, em média, R$ 45,00/por bombona de 50 litros e R$ 85,00/por 

bombona de 200 litros.    

Com relação aos resíduos de placentas, peças anatomopatológicas e fetos maiores que 

500g, gerados no hospital, são acondicionados em sacos vermelhos e enterrados no Cemitério 

Cruz Vermelha, de propriedade da instituição, situado no Bairro Getúlio Vargas, conforme 

preconiza a RDC nº 306/2004 da ANVISA. 

i) Biossegurança 

No que se refere à segurança dos funcionários responsáveis pelo serviço de limpeza do 

hospital, a direção alega que todos fazem uso de equipamentos de proteção individual – EPIs, 

tais como uniformes, luvas de borracha, máscaras, máscaras de filtro para vapores orgânicos, 

protetores auriculares, botas e luvas de cloreto de polivinila (PVC). A distribuição e a 

fiscalização quanto do uso são responsabilidade da SESMT.  

No momento da admissão, o funcionário recebe todos os EPIs necessários para suas 

atividades. Anualmente, ocorre a substituição dos mesmos, no caso do uniforme e bota. 

Entretanto, caso ocorra a necessidade, os equipamentos são substituídos imediatamente. As 

luvas, máscaras e protetores auriculares são trocados de acordo com a necessidade.  

O hospital segue os seguintes programas: Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA; Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e a 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA.  

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) foi estabelecido pela 

Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, por 

meio da Norma Regulamentadora NR 9, com o objetivo de definir uma metodologia de ação 

para garantir a preservação da saúde e integridade dos trabalhadores diante dos riscos 

existentes nos ambientes de trabalho. A legislação exige que todas as empresas devem 

elaborar e implementar o PPRA,  documento que deve incluir o levantamento dos riscos 

ambientais, o planejamento anual com estabelecimento de metas e prioridades, cronogramas, 

estratégia e metodologia de ação, forma do registro, manutenção e divulgação dos dados e a 

periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA.  

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) foi estabelecido 

pela Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, por 
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meio da Norma Regulamentadora NR 7, com o objetivo de proteger a saúde ocupacional dos 

trabalhadores. Algumas das exigências básicas do PCMSO são a realização e registros dos 

seguintes exames em todos os empregados de uma empresa: admissional, periódico, de 

retorno ao trabalho (após afastamento por doença ou acidente), mudança de função e 

demissional.  

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) foi estabelecida pela 

Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio 

da Norma Regulamentadora NR 5, com o objetivo de observar e relatar as condições de risco 

nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar e/ou neutralizar os 

riscos existentes. 

 Além desses programas, o hospital possui a Comissão de Prevenção de Acidentes 

com Material perfurocortante, implantada em 2012, que tem como objetivo a realização de 

treinamentos específicos, analisar qual a população, entre os funcionários do estabelecimento, 

que sofre e/ou está mais exposta aos acidentes com perfurocortantes. Além dessas atividades, 

a comissão está tentando implantar, no hospital, o uso das seringas e escalpes com 

dispositivos de segurança. 

Com relação ao controle do esquema vacinal dos funcionários, no ato da admissão, o 

funcionário é obrigado a apresentar o cartão de vacinação, que deve estar atualizado com as 

vacinas necessárias para o desenvolvimento das atividades, entre as quais as vacinas contra a 

hepatite e tétano são obrigatórias. A SESMT também realiza campanhas de vacinação, 

avaliação do cartão de vacinação e encaminha, caso necessário, ao posto de vacinação. Além 

dessas atividades, o setor realiza o acompanhamento quanto ao prazo para o recebimento de 

novas doses. 

 Quando questionados sobre a quantidade de casos de acidentes com perfurocortantes, 

a coordenação do SESMT informou, que no ano de 2011, foram vinte e três casos de 

acidentes com perfurocortantes notificados. Quanto aos procedimentos realizados pelo 

hospital em caso de acidente, a coordenação informou que o funcionário, no momento do 

acidente, deve comunicá-lo ao superior (enfermeiro); ele é encaminhado à SESMT que realiza 

a notificação interna (arquivada no hospital), a comunicação de acidente de trabalho (CAT) e 

o sistema de informação de agravos de notificação (SINAN); esses documentos são enviados 

aos órgãos específicos.  
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São realizados os exames (material coletado no próprio hospital, exceto para o teste do 

VDRL, isto é, sífilis, e do HIV) no funcionário e no paciente (quando a fonte é conhecida) e o 

acompanhamento de ambos ocorre durante o período de um ano (nos momento 0, 3, 6, 9, 12).  

As cópias dos exames ficam arquivadas na pasta do funcionário na SESMT.  

Quando o acidente acontece com um paciente soropositivo, o funcionário recebe, em 

até duas horas do acidente, a azidotimidina (AZT), já disponível no hospital. Caso o resultado 

do exame dê positivo para o HIV, o funcionário será encaminhado para a Secretaria de Saúde 

para a realização do tratamento. 

j) Treinamento 

Quanto à capacitação dos funcionários sobre questões relacionadas ao manejo dos 

RSS, a coordenação do hospital alegou que, no momento da admissão, o funcionário recebe 

treinamento obrigatório sobre alguns assuntos, a saber: NR 32, que estabelece as diretrizes 

básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores 

dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência 

à saúde em geral; os riscos aos quais os funcionários estão expostos; uso de EPIs; 

procedimentos em caso de acidentes e sobre vacinação. Além desse curso, a cada três meses 

(devido à alta rotatividade dos funcionários, em especial dos que ocupam os cargos de 

técnicos e auxiliares de enfermagem) são realizados cursos de reciclagem e, caso haja 

necessidade, novos cursos são elaborados. Esses cursos são realizados pela CCIH e/ou pela 

SESMT. 

É importante destacar que, embora haja preocupação do hospital em disponibilizar 

cursos de capacitações para seus funcionários, poucos são os que se interessam em participar, 

aprofundando seus conhecimentos sobre o assunto, o que iria auxiliá-los no desempenho de 

suas atividades profissionais. 

Em 2012, a SESMT e a CCIH começaram uma campanha de conscientização sobre a 

importância da segregação dos resíduos no momento da geração. O local selecionado para o 

início da campanha foi a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), devido ao maior 

índice de descarte inadequado. As ações desenvolvidas foram basicamente a substituição das 

lixeiras infectantes existentes em cada leito por uma lixeira comum, ficando apenas uma 

lixeira infectante por setor; a capacitação de todos os funcionários e a afixação de cartazes 

com informações sobre que tipo de material deve ser descartado em cada tipo de lixeira.  
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O próximo setor a receber as ações será a pediatria, embora os organizadores não 

tenham dados reais sobre a possível redução na quantidade de material realmente infectante 

coletado na UTIN após o inicio da campanha. Esses dados serviriam como estímulo aos 

funcionários e, principalmente, à Administração do hospital. 

O conhecimento dos funcionários do hospital sobre as questões relacionadas ao 

manejo dos resíduos de serviços de saúde será explicitado no próximo capítulo. 

k) Dificuldades no Manejo dos Resíduos 

As principais dificuldades apontadas pelos gestores do hospital sobre a gestão dos 

resíduos de serviços de saúde foram relacionadas a questões como o descuido de alguns 

funcionários com o uso dos EPIs, embora este problema venha sendo trabalhado junto com a 

SESMT e com a CCIH e a falta de conscientização de toda a equipe técnica, dos pacientes e 

acompanhantes sobre a importância da segregação dos resíduos, o que acaba ocasionando um 

aumento no volume coletado de resíduos infectantes, onerando ainda mais a instituição.  

 

3.2.3  Gerenciamento dos RSS no Hospital do Coração  

 

A direção do Hospital demonstrou ter conhecimento sobre as normas e legislação 

vigentes (ANVISA e CONAMA) quanto à gestão dos resíduos de serviços de saúde e, para 

facilitar a compreensão da forma como é realizada pela instituição, faz-se necessário analisar 

todas as etapas no manejo desses resíduos, a saber:  

a) Geração 

O hospital gera mensalmente cerca 1.976 kg de resíduos de serviços de saúde, os quais 

são segregados na fonte geradora.  Esses resíduos encontram-se discriminados no quadro 09 

de acordo com os setores existentes no hospital. 
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FONTES GERADORAS 
Resíduos de 

Assistência ao 
Paciente 

Grupos Resíduo de 
Alta 

Densidade 

Resíduo 
Cirúrgico A B C D E 

Unidade de Internamento X    X X   
Serviço de Hemodinâmica X    X X   
UTI X    X X   
Urgência X    X X   
Central de Esterilização X    X X   
Sala de Cirurgia X    X X X X 
Cozinha e Refeitório X    X    
Rouparia     X    
Laboratório de Análises 
Clínicas 

 X X  X X   

Serviços de Diagnóstico     X X   
Agência Transfusional  X   X X   
Apartamentos, enfermarias 
e sanitários.  

X    X X   

Higiene e Limpeza     X    
Unidades Administrativas     X    
Vestiários e Sanitários dos 
Funcionários 

    X    

Almoxarifado/Farmácia   X      
Unidade de Raio- X    X     
Quadro 09 – Discriminação dos tipos de resíduos gerados por setor no HC 
Fonte: PGRSS do Hospital do Coração (2011), adaptado pela autora 
 

A gestão dos resíduos de serviços de saúde no Hospital do Coração é realizada pela 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Essa comissão é um setor que presta 

assessoria/consultoria à direção-geral do hospital e que realiza, dentro da instituição, diversas 

atividades além do gerenciamento dos resíduos, a saber: controle de infecções, notificações de 

acidentes com materiais biológico e perfurocortante e o controle vacinal dos funcionários.  

Atualmente, o responsável que está à frente do setor possui curso superior em 

enfermagem e está há três meses no cargo. Como não recebeu nenhum treinamento especial 

para desenvolver a função, o profissional busca novas informações através de pesquisas na 

internet, nas normas e legislação sobre o assunto, de acordo com a demanda por informações. 

b) Segregação 

Atendendo ao que preconizam as normas e a legislação vigentes sobre a segregação 

dos resíduos, o hospital realiza a separação no momento da geração em resíduos comuns, 

infectantes e perfurocortantes, como se pode observar na figura 15. 
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Figura 15 – Acondicionamento dos resíduos (HC), 2012 
Autoria: Grasiela Cunha 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
 

Embora o hospital possua recipientes identificados e destinados para cada tipo de 

resíduo produzido na instituição, é possível observar que alguns são segregados de maneira 

inadequada, como pode ser observado na Figura 16, onde é possível identificar material 

infectante descartado na lixeira de resíduo comum e vice-versa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Acondicionamento incorreto dos resíduos (HC), 2012 
Autoria: Grasiela Cunha 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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c) Acondicionamento 

Da mesma forma que os hospitais anteriormente citadas, o Hospital do Coração utiliza 

sacos plásticos para o acondicionamento dos resíduos comuns e infectantes. Os sacos brancos 

leitosos e com simbologia são utilizados para os resíduos infectantes, e os sacos pretos para os 

resíduos comuns. A cor dos sacos é a única forma de identificação utilizada pelo hospital para 

definir a origem e o tipo de conteúdo. O material perfurocortante é acondicionado em caixas 

rígidas, específicas para este fim.  

 Os sacos brancos são ocupados, em sua maioria, até 2/3 de sua capacidade e são 

fechados com nó dado pelo pessoal da higienização no momento da coleta. Além dos sacos e 

das caixas, o hospital utiliza também as bombonas de 200 litros onde os resíduos ficam 

acondicionados desde a coleta interna até a coleta externa realizada pela empresa contratada. 

O hospital utiliza os sacos brancos também para o acondicionamento de vidros 

gerados pela instituição, embora esses resíduos não sejam considerados infectantes, são 

embalados em caixas de papelão e posteriormente dispostos nos sacos, conforme figura 17, 

contribuindo para o aumento do volume de resíduo infectante coletado no estabelecimento. 

Esses vidros são oriundos geralmente da copa e da medicação utilizada nos pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Acondicionamento de vidros (HC), 2012 
Autoria: Grasiela Cunha 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
 

De acordo com as observações realizadas durante as visitas ao hospital, foi possível 

averiguar que o estabelecimento utiliza lixeiras para os resíduos infectantes com tampas e 

providas de abertura sem contato manual.  
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Já os resíduos perfurocortantes são embalados em recipientes rígidos e íntegros e, 

quando as caixas estão cheias (em geral apenas 2/3), são lacradas, conforme figura 18, pelo 

pessoal da enfermagem no momento em que atingem a capacidade prevista e são colocadas 

nas bolsas brancas (material infectante) pelo pessoal da higienização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 – Caixa de perfurocortantes cheia e lacrada (HC), 2012 
Autoria: Grasiela Cunha 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

Com relação aos resíduos químicos, em especial os medicamentos, o hospital segue a 

orientação da Vigilância Sanitária, ou seja, os medicamentos avariados e/ou vencidos são 

recolhidos e listados em uma planilha com informações como o nome do medicamento,  lote, 

validade e, em campo de observação, a descrição dos medicamentos que sofreram avarias.   

Os medicamentos psicotrópicos e de controle especial, antibióticos, digitálicos, anti-

retrovirais, analgésicos-antipiréticos, espasmolíticos, antialérgicos, fármacos cardiovasculares 

são armazenados em caixas lacradas e devidamente identificadas. Essas caixas são guardadas 

em local apropriado com informativo “medicamentos vencidos” na sala de material para 

escritório. A cada seis meses, a administração do hospital aciona a empresa coletora, Empresa 

Torre, para recolhimento, transporte, tratamento (incineração) e disposição final desses 

resíduos. Os soros de hidratação são desprezados na rede pública de esgoto. 

 Já o material médico-hospitalar não utilizado e/ou vencido são danificados e 

descartados em lixo comum. Vale destacar que o hospital, a cada dois meses, verifica os 

vencimentos de todos os medicamentos existentes, identificando os que estão próximos ao 
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vencimento, quatro meses antes, para que possa realizar a troca com outras instituições 

hospitalares.   

Os resíduos biológicos (sangue) produzidos pelo laboratório, a exemplo dos tubos de 

ensaios utilizados na coleta, são acondicionados em recipientes rígidos, com tampa, lacrados e 

identificados como “material contaminado”, posteriormente colocado em sacos brancos e 

descartado como resíduo infectante. Os demais resíduos líquidos são descartados diretamente 

na rede de esgoto e os sólidos em sacos para material infectante.  

Os reveladores e os fixadores, resíduos radioativos, utilizados na unidade de Raios-X, 

são acondicionados em frascos ou bombonas de material resistente e recolhidos pela empresa 

autorizada, dependendo da demanda do hospital.  

d) Coleta e Transporte Interno 

A coleta interna dos resíduos infectantes ocorre diariamente às 16h, podendo ocorrer 

outras vezes caso haja necessidade. Entretanto, as caixas com material perfurocortante são 

recolhidas imediatamente após seu fechamento, e o laboratório de análises clínicas, também, 

exige uma demanda maior de coletas. Os resíduos comuns são transportados em carrinhos de 

limpeza (funcionais), enquanto os infectantes são levados em carrinhos com tampa, 

devidamente identificados com o símbolo de material infectante e de uso exclusivo para esse 

fim.  

A coleta interna é realizada por apenas um funcionário, devidamente treinado e 

equipado com EPIs. Nos fins de semana e feriados, a coleta é feita por outro funcionário em 

turno de plantão, obedecendo a um fluxograma interno, evitando que os resíduos entrem em 

contato com alimentação, roupas limpas, medicação, visitantes e com pacientes. 

e) Armazenamento Interno 

O Hospital do Coração possui quatro salas de expurgo onde é feito o armazenamento 

interno dos resíduos, identificadas através de placas afixadas ao lado das portas. Esses 

resíduos permanecem aí até o momento de serem levados para o local de armazenamento 

externo.  Os abrigos internos são utilizados para acondicionar as roupas sujas, os resíduos 

biológicos, comuns, infectantes e perfurocortantes produzidos pela unidade de saúde. 
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Figura 19 – Local de armazenamento interno (HC), 2012 
Autoria: Grasiela Cunha 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
 

Pode-se observar pela figura 19 que os locais de armazenamento interno atendem às 

recomendações estabelecidas pela RDC nº 306 da ANVISA, uma vez que o local apresenta 

pisos e paredes lisas e laváveis; lavatório e torneira com água facilitando a higienização e  

ponto de iluminação artificial. 

Entretanto, é possível notar (figura 20) que, mesmo com toda a estrutura e recipientes 

existentes no local de armazenamento, há disposição incorreta dos resíduos, constatando-se a 

existência de sacos de resíduos infectantes (brancos) e caixas de perfurocortantes já lacradas 

jogados diretamente no chão, o que pode ocasionar a contaminação do local e pôr em risco a 

saúde de funcionários e pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 – Armazenamento incorreto dos resíduos (HC), 2012 
Autoria: Grasiela Cunha 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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Com relação à desinfecção dos locais de armazenamento interno, são totalmente 

lavados uma vez por semana, sendo que nos outros dias ocorre apenas a manutenção das 

salas.  

f) Armazenamento Externo 

Após a coleta das salas de armazenamento interno, os resíduos são encaminhados para 

o armazenamento externo, localizado numa área externa do hospital. O hospital possui dois 

depósitos, um para resíduo comum e outro para os infectantes (resíduos biológicos, químicos 

e perfurocortantes), conforme demonstram as figuras 21 e 22.  

 

 

Figura 21 – Depósito de armazenamento externo dos resíduos (HC), 2012 
Autoria: Grasiela Cunha 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Depósito de armazenamento externo dos resíduos infectantes e comuns 
(HC), 2012 
Autoria: Grasiela Cunha 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

LIXO COMUM LIXO HOSPITALAR 
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Não existe comunicação entre os depósitos de resíduo comum e de resíduo infectante. 

As únicas portas existentes estão localizadas na frente do prédio e são destinadas ao descarte 

dos resíduos, realizado pelos higienizadores, e às coletas externas, utilizadas pelas empresas 

coletoras dos resíduos.  

De acordo com as figuras 21 e 22, pode-se observar que os locais de armazenamento 

externo possuem infraestrutura adequada, atendendo ao estabelecido pela RDC n° 306 da 

ANVISA, no que diz respeito à existência de áreas específicas de higienização para limpeza e 

desinfecção simultânea dos recipientes coletores e demais equipamentos utilizados no manejo 

dos resíduos: a área deve possuir piso e paredes lisos, impermeáveis e laváveis, ser provida  

de pontos de iluminação; as canaletas de escoamento de águas devem ser direcionadas para a 

rede de esgotos do estabelecimento e o ralo sifonado deve ser provido de tampa.  

Com relação à limpeza, o depósito externo é lavado duas vezes na semana (às terças e 

sextas-feiras) após a coleta externa realizada pela empresa contratada. Nos outros dias, 

realiza-se apenas a manutenção do espaço e/ou em casos de necessidade de limpeza devido a 

respingo dos sacos. Os carrinhos utilizados no transporte interno dos RSS são lavados uma 

vez por semana (sextas-feiras) no depósito externo, utilizando-se água, cloro e detergente para 

a higienização.  

g) Coleta Externa e Transporte 

A coleta e o transporte externo dos resíduos infectantes são realizados pela empresa 

Torre, contratada pelo hospital para realizar a coleta, o tratamento e a disposição final dos 

resíduos.    

A coleta é realizada de segunda a sexta-feira, em dias alternados, sempre no turno da 

manhã. O transporte é realizado em veículo devidamente identificado, conforme estabelecido 

pela RDC nº 306/2004 da ANVISA. No momento da coleta, a empresa recolhe as bombonas 

cheias, substituindo-as por outras devidamente higienizadas.   

Os resíduos comuns também são coletados pela empresa Torre, contratada pela 

Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMSURB) para realização do serviço de limpeza 

urbana na cidade de Aracaju/SE. A coleta é realizada todos os dias, geralmente no turno da 

noite. 
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h) Tratamento e Destinação Final 

A empresa responsável pela coleta, transporte externo, tratamento e destinação final 

aos RSS produzidos pelo Hospital do Coração é a Torre Empreendimentos Rural e 

Construção Ltda, já apresentada anteriormente.  

Dos resíduos de saúde coletados, os que compõem os grupos A1, A2, A4 e E são 

encaminhados para a unidade de tratamento de autoclavagem no Bairro Santa Maria; já os 

pertencentes ao grupo A3, A5 e B são enviados para incineração na cidade de Maceió/AL. 

Contudo, após o tratamento, todos os resíduos são enviados para um aterro sanitário 

localizado no Estado da Bahia.  

As peças anatômicas geradas no Hospital do Coração, devido à pouca quantidade, são 

acondicionadas em sacos brancos leitosos, registradas no local de geração e entregues aos 

familiares para disposição final. 

i) Biossegurança 

No que se refere à segurança dos funcionários responsáveis pelo serviço de 

higienização do hospital, a direção informou que todos fazem uso de equipamentos de 

proteção individual – EPIs, tais como: uniformes, luvas de borracha, máscaras, máscaras N95, 

avental/jaleco e botas. A distribuição dos EPIs é responsabilidade da empresa contratada para 

realizar a higienização do hospital, cabendo à CCIH a fiscalização do uso.  

No momento da admissão, o funcionário recebe todos os EPIs necessários para a 

realização de suas atividades. Anualmente, ocorre a substituição de uniforme e bota e, 

mensalmente, das luvas e máscaras. Entretanto, caso ocorra a necessidade, os equipamentos 

são substituídos imediatamente.  

O hospital segue os seguintes programas: o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA; o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e a 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA.  

Quando questionados sobre a quantidade de casos de acidentes com perfurocortantes, 

a coordenação da CCIH informou que, no primeiro semestre de 2012, foram notificados três 

casos de acidentes com perfurocortantes. Quanto aos procedimentos realizados pelo hospital 

em caso de acidente, a coordenação informou que, no momento do acidente realiza uma 

notificação, preenchida no hospital e encaminhada à Secretaria de Saúde. São realizados 
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exames nos momentos: zero, 1, 3 e 6 meses. O médico do trabalho avalia os resultados, 

ficando uma cópia na pasta do funcionário. 

Com relação ao controle do esquema vacinal dos funcionários, no ato da admissão, o 

funcionário é obrigado a apresentar o cartão de vacinação, que deve estar atualizado com as 

vacinas necessárias para o desenvolvimento das atividades. A CCIH cadastra essas 

informações em um sistema próprio do hospital e realiza o acompanhamento necessário do 

prazo para o recebimento de novas doses. 

j) Treinamento 

Quanto à capacitação dos funcionários sobre questões relacionadas ao manejo dos 

RSS, a direção do hospital alegou que tanto os higienizadores quanto o corpo técnico 

(enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem) frequentam cursos de reciclagem.  

É importante destacar que o treinamento ofertado aos responsáveis pela limpeza do 

hospital é responsabilidade da empresa contratada. Os cursos ocorrem no momento da 

admissão, quando o funcionário recebe um treinamento sobre higienização hospitalar. Este 

curso aborda alguns assuntos, a saber: infecção hospitalar e suas causas, utilização e 

importância dos EPIs, higiene pessoal, definições básicas de limpeza e desinfecção, entre 

outros. Anualmente, todos os higienizadores passam por um curso de reciclagem, embora 

mensalmente um técnico em segurança do trabalho, contratado pela empresa terceirizada, 

forneça orientações sobre assuntos julgados necessários para o desenvolvimento correto das 

atividades. 

O conhecimento dos funcionários do hospital sobre as questões relacionadas ao 

manejo dos resíduos de serviços de saúde será explicitado no capítulo subsequente. 

k) Dificuldades no Manejo dos Resíduos 

As principais dificuldades apontadas pelos coordenadores do hospital sobre a gestão 

dos resíduos de serviços de saúde foram relacionadas a questões como o descuido de alguns 

funcionários com o uso dos EPIs e a falta de conscientização sobre a importância da 

segregação dos resíduos, o que acaba ocasionando um aumento na quantidade de infectantes 

coletados, gerando um aumento nos custos da instituição. 

Os quadros 10 e 11 apresentam uma síntese das etapas do manejo dos resíduos de 

serviços de saúde nas unidades hospitalares analisadas. 
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O quadro 12, por sua vez, mostra a conformidade do manejo desses residuos com a 

RDC nº 306/2004 da ANVISA. Observa-se que, dos 08 itens objeto de análise, o Hospital do 

Coração atende a 06 deles o que o coloca numa posição superior às demais unidades 

hospitalares integrantes da pesquisa. Cabe ressaltar que, em dois aspectos básicos do manejo e 

que comprometem todas as demias etapas, que são a Segregação e Armazenamento interno 

nenhum dos hospitais atendem a  RDC nº 306/204 da ANVISA.   
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 Geração Segregação Acondicionamento Coleta e Transporte Interno 
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Cerca de 14.237 kg 
semanais de resíduos  
distribuídos  em:  Grupo A: 6.633 kg;  Grupo B: 3,8 kg;  Grupo C: 0,152Kg; e   Grupo D: 7.600 kg. 

 resíduos comuns;  infectantes; e  perfurocortantes. 
 

 Sacos brancos leitosos - resíduos 
infectantes;   Sacos pretos - resíduos comuns;   Caixas de material rígido - 
perfurocortantes.  

Coleta interna: seis vezes ao dia, duas vezes por 
turno, podendo ocorrer outras caso haja 
necessidade.  
Transporte: resíduos comuns em carrinhos 
amarelos (funcionais) e infectantes em 
carrinhos brancos com tampas e o símbolo de 
material infectante. 
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Aproximadamente 5.200 
kg/dia de resíduos, destes 
cerca de 43,85% 
(2.280Kg) são resíduos 
infectantes e 
perfurocortantes. 

 

 resíduos sépticos – 
infectantes (Classe A), 
especiais (Classe B), 
radioativos (Classe C), 
perfurocortantes (Classe 
E);   resíduos assépticos – 
comuns (Classe D). 

 sacos brancos para os resíduos 
infectantes;  sacos azuis para as roupas sujas;  sacos pretos para os resíduos 
comuns;  caixas de material rígido para os 
perfurocortantes. 

Coleta interna: três vezes ao dia, duas no 
período da manhã (entre às 07h30min e 
08h30min e às 11h30min) e uma no período da 
tarde (entre as 15 e 16h), podendo ocorrer 
outras caso haja a necessidade. 
Transporte: resíduos comuns em carrinhos de 
limpeza (funcionais) e infectantes em carrinhos 
vermelhos com tampa, identificados com o 
símbolo de material infectante.  
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Cerca de 1.976 kg 
mensais de RSS  

 resíduos comuns;  infectantes; e  perfurocortantes. 
 

 sacos brancos são utilizados para 
os resíduos infectantes;  sacos pretos para os resíduos 
comuns;   material perfurocortante em caixas 
rígidas. 

Coleta interna: uma vez ao dia no período da 
tarde (16h), podendo ocorrer outras caso haja 
necessidade. Entretanto, as caixas com material 
perfurocortante são recolhidas imediatamente 
após seu fechamento. 
Transporte: resíduos comuns em carrinhos de 
limpeza (funcionais) e infectantes em carrinhos 
com tampa, identificados com o símbolo de 
material infectante. 

Quadro 10 – Quadro resumo com as fases de geração, segregação, acondicionamento e coleta e transporte interno dos RSS nas unidades 
hospitalares pesquisadas 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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 Armazenamento Interno Armazenamento Externo Coleta Externa e Transporte Tratamento e Destinação Final 

H
os

pi
ta

l d
a 

P
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 M
ili

ta
r 

Não possui local para 
armazenamento interno. 

Possui dois depósitos externos, 
um para resíduo comum e 
outro para os infectantes 
(resíduos biológicos, químicos 
e perfurocortantes). 

Realizados pela empresa Torre, 
uma vez ao dia de segunda a sexta, 
exceto feriados, geralmente no 
turno da manhã. Os resíduos 
comuns são coletados as segundas, 
quartas e sextas-feiras, geralmente, 
no turno da tarde. 

Os RSS dos grupos A1, A2, A4 e E são 
encaminhados para a autoclavagem no Bairro 
Santa Maria; já os do grupo A3, A5 e B são 
enviados para incineração na cidade de 
Maceió/AL. Após o tratamento, são enviados 
para um aterro sanitário localizado no Estado da 
Bahia.  

H
os
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ta
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Is
ab

el
 

Possui onze salas de 
expurgo, utilizadas para 
acondicionar as roupas sujas, 
os resíduos biológicos, 
comuns, infectantes e 
perfurocortantes.  

Possui dois depósitos externos, 
um para resíduo comum e 
outro para os infectantes 
(resíduos biológicos, químicos 
e perfurocortantes). 

Realizados pela empresa Brascon, 
de segunda a sexta-feira, entre as 7 
e 8h da manhã. Os resíduos 
comuns são coletados pela empresa 
Torre, diariamente, geralmente no 
turno da tarde. 

São encaminhados para autoclavagem e após o 
tratamento, o material é enviado ao aterro 
sanitário pertencente à empresa Estre, localizado 
no município de Rosário do Catete/SE.  Com 
relação aos resíduos de placentas, peças 
anatomopatológicas e aos fetos, gerados no 
hospital, os mesmos são enterrados no Cemitério 
Cruz Vermelha, de propriedade da instituição, 
situado no Bairro Getúlio Vargas.  
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Possui quatro salas de 
expurgo, onde são 
armazenados as roupas sujas, 
os resíduos biológicos, 
comuns, infectantes e 
perfurocortantes. 

Possui dois depósitos externos, 
um para resíduo comum e 
outro para os infectantes 
(resíduos biológicos, químicos 
e perfurocortantes). 

Realizados pela empresa Torre de 
segunda a sexta-feira, em dias 
alternados, sempre no turno da 
manhã. Os resíduos comuns são 
coletados diariamente, geralmente 
no turno da noite. 

Os RSS dos grupos A1, A2, A4 e E são 
encaminhados para a autoclavagem no Bairro 
Santa Maria; já os do grupo A3, A5 e B são 
enviados para incineração na cidade de 
Maceió/AL. Após o tratamento, são enviados 
para um aterro sanitário localizado no Estado da 
Bahia. As peças anatômicas amputadas são 
entregues aos familiares para disposição final. 

Quadro 11 – Quadro resumo com as fases de armazenamento interno e externo, coleta externa e transporte e tratamento e destinação 
final dos RSS  
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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FASES DO MANEJO DE RSS 
HOSPITAL DA POLÍCIA 

MILITAR 
HOSPITAL SANTA 

ISABEL 

HOSPITAL DO 
CORAÇÃO 

 
Geração Não atende Não atende Atende 

 
Segregação Não atende Não atende Não atende 

 
Acondicionamento Atende Atende Atende 

Coleta e Transporte Interno Não atende Atende Atende 

Armazenamento Interno Não atende Não atende Não atende 

Armazenamento Externo Não atende Não atende Atende 

Coleta e Transporte Externo Atende Atende Atende 

Tratamento e Destinação Final Atende Atende Atende 

Quadro 12 – Fases do manejo dos resíduos de serviços de saúde nas unidades hospitalares pesquisadas e sua conformidade com a RDC 
nº 306/ 2004  
Fonte: Pesquisa de campo, 2012.
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4 O CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO MANEJO DOS 

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) 

 

Neste capítulo, é apresentado o grau de conhecimento dos profissionais envolvidos no 

manejo dos RSS. As informações foram obtidas através de aplicação de questionário 

estruturado com a equipe técnica dos hospitais (médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem) e com os profissionais responsáveis pela higienização das unidades de saúde 

pesquisadas.  

Vale ressaltar que o conhecimento dos profissionais foi obtido através da análise de 

itens que compõem a gestão dos RSS, a saber: o conceito geral e os tipos de resíduos; o Plano 

de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS); os aspectos legais e 

normativos; biossegurança; as fases do manejo desses resíduos (segregação, 

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final) e o 

treinamento e capacitação desses profissionais.  

 O grau de conhecimento dos profissionais de saúde foi obtido, para esta pesquisa, 

através da análise de indicadores de desempenho e que, de acordo com Ventura (2009), são 

fundamentais para a avaliação do gerenciamento dos RSS em estabelecimentos de saúde. Os 

indicadores analisados são o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

(PGRSS), os aspectos legais e normativos e as fases do manejo desses resíduos (segregação, 

coleta, acondicionamento, transporte, armazenamento, tratamento e disposição final).  

A seguir, é analisado cada item anteriormente citado de forma geral, por hospital e por 

cargo. Ao longo da análise são apresentados alguns depoimentos dos entrevistados, 

identificados pela a letra Q, seguida do código do questionário. 

 

4.1 Conceito Geral e Tipos de RSS 

 

A designação atribuída aos resíduos provenientes dos estabelecimentos de saúde 

sempre foi controversa, e alguns termos foram usados indistintamente como sinônimos, a 

exemplo: resíduo sólido hospitalar, resíduo hospitalar, resíduo médico, resíduo clínico, 

resíduo infectante, resíduo hospitalar e  outros ainda (SCHINEIDER et al. , 2004).   
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A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) adotou a nomenclatura 

Resíduos de Serviços de Saúde para as normas brasileiras de terminologia, classificação, 

manuseio e coleta de resíduos, definindo-os como os resíduos resultantes das atividades 

praticadas pelos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde.  

Essa nomenclatura engloba os resíduos originários das diversas fontes geradoras: 

hospitais, clínicas médicas, veterinárias, e odontológicas, farmácias, ambulatórios, postos de 

saúde, laboratórios de análises clínicas e análises de alimentos, empresas de biotecnologia, 

casas de repouso e funerárias. Com a resolução do CONAMA nº 05/1993, essa denominação 

passou a incluir, também, os resíduos oriundos dos portos, aeroportos, terminais rodoviários e 

ferroviários (SCHNEIDER et al., 2004). 

Nesta pesquisa, a grande maioria dos profissionais entrevistados (83,2%) afirmou já 

ter ouvido falar sobre os resíduos de serviços de saúde, conforme se pode constatar no gráfico 

01.  

 

Gráfico 01 – Percentual de entrevistados que tem conhecimento sobre os RSS 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 
 

Durante a aplicação do questionário, percebeu-se que, mesmo com a normatização 

realizada pela ABNT, ainda existem muitos profissionais que se referem aos RSS utilizando a 

antiga nomenclatura, a exemplo de lixo hospitalar e resíduo hospitalar, refletindo-se nas 

respostas quando questionados sobre o que são esses resíduos e 46% alegaram se tratar de lixo 

hospitalar.  

No Hospital da Policia Militar e no Hospital do Coração, não houve grande variação 

nos índices referentes aos profissionais que alegaram já ter ouvido falar em RSS, estando 
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entre 89,7% e 89,8%, respectivamente. Entretanto, no Hospital Santa Isabel foi observado que 

esse índice foi um pouco menor, com 76,1% de respostas dos entrevistados na unidade de 

saúde.  

Os enfermeiros (100%), médicos (97,4%), técnicos em enfermagem (87%), auxiliares 

de enfermagem (71,9%) e higienizadores (67,3%) foram os cargos pesquisados que  

conhecem melhor o significado dos resíduos de serviços de saúde nos estabelecimentos 

estudados. Todos esses profissionais lidam diretamente com os RSS no desenvolvimento de 

suas atividades, seja na geração ou apenas na coleta e/ou transporte. 

Quase a totalidade dos entrevistados (97,5%), como pode ser visualizado no gráfico 

02, alega ser importante se preocupar com esses resíduos, especialmente os perfurocortantes 

(48,1%), devido, principalmente, ao risco de contaminação e/ou infecção (42,5%) e acidente 

de trabalho (20,7%), que podem ser causados por esses resíduos, resultados que se refletem na 

fala de um dos entrevistados: “Porque põe em risco potencial a saúde pública e o meio 

ambiente”(Q263). (PESQUISA DE CAMPO, 2012). 

 

Gráfico 02 – Preocupação com os RSS  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Os três hospitais apresentaram praticamente os mesmos índices com relação à 

preocupação com esses resíduos, variando em 97%. Entretanto, no Hospital do Coração, além 

do material perfurocortante (46,2%) também teve destaque o material contendo agentes 

infecciosos (46,2%), devido ao seu risco de contaminação. Isso demonstra uma preocupação 
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maior dos funcionários do Hospital do Coração com outros tipos de resíduo, além dos 

perfurocortantes. 

A totalidade dos cargos pesquisados - enfermeiros, médicos, outros profissionais de 

nível superior (nutricionistas, fisioterapeutas e farmacêuticos), técnicos e auxiliares de 

enfermagem e higienizadores - consideram importante a preocupação com os RSS e destacam 

o material perfurocortante como o mais perigoso dentro de uma unidade de saúde, 

especialmente devido ao alto índice de transmissão de doenças e acidentes de trabalho.  

Com relação aos tipos de resíduo produzidos em seus locais de trabalho, foram 

apontados, pelos profissionais pesquisados, os perfurocortantes (92,3%), os resíduos comuns 

(82,5%), os biológicos (80,4%) e os químicos (51,6%) como os principais, conforme o gráfico 

03. 

 
Gráfico 03 – Tipo de resíduo gerado no local de trabalho 

Nota: A questão permitiu mais de uma resposta 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 
 

É importante destacar que não houve grandes alterações entre os cargos pesquisados 

quanto aos tipos de resíduos gerados em seus locais de trabalho. Todos os profissionais, 

independentemente do cargo, afirmaram gerar resíduos biológicos, químicos, comuns e 

perfurocortantes no desenvolvimento de suas atividades laborais. Apenas o resíduo radioativo, 

por se tratar de um resíduo bastante específico, foi apontado apenas por profissionais que 

desenvolvem suas atividades junto a setores ligados à Radiologia. 

92,3% 
82,5% 80,4% 

51,6% 

25,3% 

5,3% 2,5% 



Capítulo 4 – O Conhecimento dos Profissionais Envolvidos no Manejo dos RSS   111 

 

 

 

No que se refere à existência de um setor responsável por gerenciar/ cuidar de todos os 

resíduos nos diversos setores do hospital, 71,9% dos funcionários alegaram conhecer esse 

setor, conforme ilustra o gráfico 04, e apontaram os setores de higienização (36,5%) e CCIH 

(19,3%) como os departamentos responsáveis pelo gerenciamento desses resíduos.  

 

 
Gráfico 04 – Existência de setor responsável por gerenciar os RSS 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
 
 

Esse resultado é diferente do encontrado por Farias (2005), na pesquisa realizada no 

Centro de Saúde Escola Germano Sinval, localizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, em que 

apenas 15% dos respondentes afirmaram conhecer a existência de algum responsável pelo 

gerenciamento dos RSS na unidade de saúde. 

O setor de higienização também recebeu destaque no estudo proposto por Naime et al. 

(2008), realizado no Hospital de Clínica de Porto Alegre/RS: 67% dos médicos e da equipe de 

enfermagem consideram esse setor como o principal orientador interno nas questões 

relacionadas aos RSS. 

No Hospital Santa Isabel, 78,3% entrevistados afirmaram conhecer a existência do 

referido setor. No Hospital do Coração esse índice foi de 71,8%, enquanto no Hospital da 

Policia Militar ficou em 63,9%.  

Os cargos de técnicos em enfermagem (81,2%), higienizadores (76,4%), auxiliares de 

enfermagem (71,9%), enfermeiros (71,4%) e médicos (51,3%) pesquisados mostraram-se 
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conhecedores da existência de um setor responsável por gerenciar todos os resíduos nas 

unidades de saúde pesquisadas. 

Entre os outros profissionais de nível superior (nutricionistas, fisioterapeutas e 

farmacêuticos), 50% afirmaram a inexistência de um departamento responsável por gerenciar 

os RSS nessas unidades de saúde e 43,6% dos médicos pesquisados não souberam opinar 

sobre a existência de tal setor, o que demonstra um desconhecimento dos profissionais, em 

especial os de nível superior, quanto à existência de um setor responsável pelos RSS nos 

hospitais pesquisados.   

Essa informação dos entrevistados não condiz com a realidade dos hospitais, pois foi 

constatada a existência de setores responsáveis pelo gerenciamento dos RSS. No Hospital 

Santa Isabel, tal gerenciamento é realizado por uma comissão composta pela Administração, 

CCIH e SESMT. No Hospital do Coração e no Hospital da Polícia Militar, tal 

responsabilidade cabe à Comissão de Combate à Infecção Hospitalar (CCIH). 

Com relação à existência de documento ou orientação por escrito sobre o 

gerenciamento dos RSS, apenas 32,3% dos respondentes alegaram que existe algum tipo de 

documento sobre o assunto nas instituições, conforme o gráfico 05. Entretanto, 42,5% dos 

respondentes não opinaram ou não souberam informar a existência de qualquer documento.  

 

Gráfico 05 – Documento ou orientação por escrito sobre o gerenciamento dos RSS  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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A pesquisa de Camacho (2008) sobre a percepção ambiental de gerenciamento dos 

RSS dos servidores do Hospital Universitário Onofre Lopes, localizado no Rio Grande do 

Norte/RN, constatou situação preocupante, pois a maioria dos enfermeiros (82%), auxiliares 

de limpeza (72,5%) e os médicos (64%) entrevistados afirmaram que o estabelecimento não 

possuía um plano de gestão de RSS. 

Essa questão também foi estudada por Farias (2005), que constatou que, entre os 

consultados, 63% afirmaram não saber se havia monitoramento do manejo dos resíduos, 

sendo essa atividade de monitoramento vinculada diretamente ao PGRSS. 

A situação do Hospital do Coração e do Hospital da Polícia Militar parece mais grave, 

pois 51,3% e 49,1%, respectivamente, dos entrevistados não souberam ou não opinaram sobre 

a existência do documento. No Hospital Santa Isabel, 37% dos pesquisados afirmaram que o 

hospital não possui nenhum tipo de documento com essas orientações. Em outras palavras, a 

grande maioria dos funcionários desconhece a existência de documento ou orientação por 

escrito sobre o gerenciamento dos RSS, ou afirmam a sua inexistência, o que pode ser 

explicado pela não divulgação entre os profissionais das unidades de saúde. 

Situação melhor encontrou Calegare et al. (2006) ao analisar o gerenciamento 

ecologicamente correto de RSS  da Unidade Clínica Médica de um hospital universitário 

localizado na região central do Rio Grande do Sul/RS. Verificaram que 55,6% dos 

enfermeiros pesquisados afirmaram conhecer o plano de gerenciamento da instituição, 

enquanto entre os higienizadores esse índice foi apenas de 28,6%.  

Nesta pesquisa, os cargos de enfermeiros (64,3%), outros profissionais de nível 

superior (50%), outros cargos técnicos - laboratório, nutrição, radiologia e de higiene dental – 

(45,8%) e outros cargos de auxiliares – atendimento e nutrição – (50%) afirmaram existir 

documento ou orientação por escrito que trata sobre o gerenciamento dos RSS nos hospitais 

pesquisados. 

 Vale ressaltar que, entre os profissionais pesquisados, apenas 42,9% dos enfermeiros 

afirmam já ter tido acesso a tal documento. Entretanto, 51,6% dos auxiliares de enfermagem, 

48,7% dos médicos, 45,5% dos higienizadores e 42% dos técnicos de enfermagem 

pesquisados não souberam opinar sobre a existência de tal documento e, mais grave, 50% dos 

outros profissionais de nível superior afirmaram que nessas unidades de saúde não existe 

nenhum documento que trata do gerenciamento dos RSS.  



Capítulo 4 – O Conhecimento dos Profissionais Envolvidos no Manejo dos RSS   114 

 

 

 

Quando solicitado para que apontasse qual seria o documento responsável pelo 

gerenciamento dos RSS nos estabelecimentos, apenas oito pessoas (2,8%) citaram o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). A grande maioria, 253 

entrevistados (88,8%), não opinou ou não soube informar qual seria o documento responsável 

pelo gerenciamento dos resíduos.  

Dos oito entrevistados que citaram o PGRSS como documento responsável pelo 

gerenciamento dos resíduos, quatro (50%) são enfermeiros e dois (25%) médicos, 

demonstrando o desconhecimento da maioria dos profissionais quanto à existência e conteúdo 

do referido documento; os poucos profissionais que admitem a existência do plano possuem 

nível superior completo. 

É importante destacar que todos os hospitais pesquisados possuem um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde atualizado, exceto o Hospital da Polícia 

Militar, que durante a realização da pesquisa, apresentou um PGRSS datado de 2006 e que, 

segundo foi informado pela responsável pela CCIH, estava sendo atualizado. O 

desconhecimento dos profissionais da saúde aponta para a pouca divulgação ou para a falta de 

interesse desses profissionais em procurar saber da existência de documento na instituição que 

os oriente quanto à gestão desses resíduos nos estabelecimentos onde desenvolvem suas 

atividades. 

 

4.2  Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) 

 

Nesta seção é apresentado o grau de conhecimento dos profissionais pesquisados 

quanto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde existentes nas 

instituições pesquisadas. 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) deve ser 

elaborado por toda instituição geradora de resíduos de serviços de saúde. Esse documento 

deve ser baseado nas características dos resíduos produzidos, estabelecendo as diretrizes de 

manejo de RSS e obedecendo aos critérios estabelecidos pelos órgãos federais, estaduais e 

municipais de vigilância sanitária e meio ambiente (BRASIL, 2006).  

É importante destacar que, na elaboração deste plano, devem ser consideradas as 

características de cada estabelecimento, as regulamentações e normas vigentes, devendo 
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apontar as alternativas e o gerenciamento viáveis, os recursos indispensáveis e o pessoal 

necessário e responsável pela sua implementação.  

Para a Resolução de nº 306/04 da ANVISA, o PGRSS é um documento que assinala e 

descreve as ações referentes ao manejo dos resíduos sólidos (geração, segregação, 

acondicionamento, transporte, tratamento e disposição final), observadas suas particularidades 

e riscos, no âmbito dos estabelecimentos, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao 

meio ambiente. 

A elaboração, desenvolvimento e implantação do PGRSS devem envolver os setores 

de higienização e limpeza, a CCIH, as comissões internas de biossegurança, a SESMT e a 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) (BRASIL, 2006). 

O Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS é 

desconhecido pela maioria dos entrevistados (54,4%). Já 15,3% informaram possuir um 

conhecimento razoável sobre o plano, e apenas 3,3% disseram conhecer bem o PGRSS da 

instituição onde trabalham, conforme pode ser observado no gráfico 06. Nos Hospitais Santa 

Isabel (29,9%) e da Polícia Militar (27,5%) os respondentes alegaram possuir pouco 

conhecimento, enquanto no Hospital do Coração, 60% informaram desconhecer o PGRSS.  

 

Gráfico 06 – Grau de conhecimento sobre o PGRSS 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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A partir da distribuição de frequência das respostas obtidas, o maior percentual, 

correspondente à maioria dos entrevistados, 54,4%, desconhece o PGRSS, seguido de 27% 

que têm pouco conhecimento. Para o conceito “tenho conhecimento razoável”, tem-se 15,3% 

das respostas, e apenas 3,3% sinalizaram conhecerem bem. 

O grau de conhecimento sobre o PGRSS, medido pela média obtida através da escala 

de Likert (MATTAR, 2005), foi 1,7, ou seja, está situado entre os conceitos “Desconheço”, 

equivalente a 1, e “Tenho pouco conhecimento”, equivalente a 2.  Esse resultado expõe o 

baixo grau de conhecimento apresentado pelos entrevistados, que também é visível nas falas 

dos entrevistados quando indagados se possuíam algum tipo de conhecimento sobre o 

PGRSS:  

Aborda o planejamento do hospital referente aos resíduos (Q169). Planejamento das 
ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos (Q112). Classificação, segregação, 
acondicionamento e tratamento dos resíduos gerados, bem como responsabilidade de 
quem gera o resíduo (Q263). É um fluxo de geração do lixo, armazenamento, 
transporte, tratamento, saída do lixo do ambiente hospitalar (auxílio de empresa 
externa) (Q210). (PESQUISA DE CAMPO, 2012). 

É curioso destacar que 75,4% dos que afirmaram possuir algum tipo de conhecimento 

sobre o PGRSS não responderam quando questionados sobre quais os principais assuntos 

tratados neste documento. Isso demonstra que os funcionários não têm acesso ao documento e 

desconhecem os assuntos abordados, ou ainda, que, mesmo tendo afirmando conhecer tal 

documento, os profissionais entrevistados não tenham nenhum conhecimento sobre o que seja 

o documento. 

Os enfermeiros (39,3%) e os outros profissionais de nível superior - nutricionistas, 

fisioterapeutas e farmacêuticos – (75%) entrevistados afirmam possuir conhecimento razoável 

sobre os PGRSS existentes nas unidades de saúde onde exercem suas atividades.  Já 39% dos 

auxiliares de enfermagem alegam possuir pouco conhecimento sobre o PGRSS. Contudo, 

75,5% dos higienizadores, 60,6% dos técnicos de enfermagem, 59% dos médicos e 55,9% dos 

auxiliares de enfermagem declaram desconhecer o referido documento. Isso mostra que 

apenas a categoria “outros profissionais de nível superior” e os enfermeiros possuem algum 

conhecimento sobre o PGRSS. 

O elevado índice de profissionais que desconhecem o PGRSS pode ser explicado pelo 

fato de a maioria dos entrevistados (65,6%) nunca ter participado de nenhuma reunião que 

tratou do gerenciamento dos RSS nas instituições onde prestam serviços. O gráfico 07 mostra 

a distribuição dos percentuais das respostas obtidas.  
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Gráfico 07 – Participação de alguma reunião sobre RSS 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Os que têm participado de reuniões (30,5%) alegam que são muito importantes 

(15,4%) e que ajudam a esclarecer as dúvidas (4,6%), e que as reuniões devem ser mais 

frequentes (1,8%). Alguns depoimentos fortalecem esse pensamento:  

São de grande importância e conscientização de todos que trabalham em serviços de 
saúde (Q40). Foi muita informação importante, pois o profissional torna-se mais 
preparado e cuidadoso (Q56). É importante, pois a falta ou o mau gerenciamento dos 
RSS poderá causar danos potenciais à saúde das pessoas e ao meio ambiente, podem 
ser irreparáveis (Q263). (PESQUISA DE CAMPO, 2012). 

Ainda a respeito da participação em reuniões sobre o manejo dos RSS, vale destacar 

que o hospital que possui um maior índice de frequência nesses encontros é o Santa Isabel 

(39,1%). Por outro lado, o Hospital da Polícia Militar apresenta o maior índice (72,2%) entre 

os estabelecimentos nos quais os funcionários alegam nunca ter participado de reuniões sobre 

o tema.   

Os enfermeiros (60,7%) e os higienizadores (40,3%) são os únicos cargos que afirmam 

participar de reuniões sobre a gestão dos RSS nos estabelecimentos de saúde pesquisados. É 

válido destacar que alguns enfermeiros fazem parte das equipes que compõem a CCIH e/ou a 

SESMT nos hospitais e por isso estão diretamente envolvidos nessas reuniões. Com relação 

aos higienizadores, tanto no Hospital do Coração quanto no HPM, participam de reuniões, 

mas essas são realizadas pelas empresas terceirizadas contratadas para realizarem o serviço de 
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limpeza nos hospitais. No HSI, as reuniões são realizadas pela CCIH e/ou SESMT e são 

específicas para a equipe de higienização.  

 

4.3 Aspectos Legais e Normativos 

 

A seguir, é apresentado o grau de conhecimento dos profissionais quanto aos aspectos 

legais e normativos, ou seja, a ciência sobre as regulamentações técnicas existentes para o 

correto gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, em especial as RDCs adotadas pelo 

CONAMA e pela ANVISA. 

Com relação à existência de legislação e/ou normas que tratam do gerenciamento dos 

RSS nas unidades de saúde, 69,7% dos entrevistados alegaram desconhecer a existência de 

normas, conforme ilustra o gráfico 08.  

 

Gráfico 08 – Grau de conhecimento sobre a legislação/norma 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Apenas 20,8% dos entrevistados informaram possuir pouco conhecimento sobre a 

legislação/normas. 

O grau de conhecimento dos aspectos legais e normativos do gerenciamento dos RSS, 

calculado pela média alcançada através da escala de Likert, foi de 1,4, ou seja, está situado 

entre os conceitos “Desconheço”, equivalente a 1, e “Tenho pouco conhecimento”, 

equivalente a 2. Esse resultado expõe o baixo grau de conhecimento apresentado pelos 

entrevistados.  
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Das pessoas que informaram possuir algum tipo de conhecimento sobre as 

normas/legislação, 8,1% alegaram que essa legislação se refere ao correto manuseio dos 

resíduos de saúde, e 4,2% disseram se tratar das normas elaboradas pela ANVISA e 

CONAMA, como pode ser observado pelos depoimentos emitidos pelos entrevistados: 

Conhecimento sobre a RDC da ANVISA; normas de prevenção e tratamento de 
acidente do trabalho com resíduos infectantes, especialmente os perfurocortantes; e 
as cláusulas legais e obrigatórias existentes no contrato com a empresa Torre que 
visa garantir a correta coleta e tratamento dos resíduos (Q13). (PESQUISA DE 
CAMPO, 2012). 

Conjunto de procedimentos planejados e implementados a partir de conhecimentos 
técnicos e científicos, normativos e legais, que visa minimizar a produção de resíduo 
e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro (Q263). 
(PESQUISA DE CAMPO, 2012). 

Estudo realizado por Farias (2005) constatou uma situação melhor, pois 52% dos 

trabalhadores consultados afirmaram conhecer alguma legislação sobre o assunto, e apenas 

11% especificaram qual a norma que conheciam.  

No Hospital Santa Isabel e no Hospital da Polícia Militar, 77% e 67,3%, 

respectivamente, dos respondentes informaram desconhecer essa legislação/normas, enquanto 

no Hospital do Coração esse índice foi de 48,6%. É importante destacar que dos profissionais 

pesquisados apenas as categorias “outros auxiliares” - atendimento e nutrição – 100%, os 

enfermeiros (44,4%) e os médicos (38,5%) afirmam possuir um pouco de conhecimento sobre 

essa legislação. 

 Pode-se inferir que os cursos e/ou palestras ministrados pelos hospitais não enfocam o 

tema e também que os profissionais de saúde não estão atualizados sobre as RDCs existentes 

que tratam do gerenciamento dos RSS, a exemplo da RDC nº 306/2004 da ANVISA e a RDC 

nº 358/2005 do CONAMA. 

Faz-se importante ressaltar que, embora os profissionais não estejam atualizados sobre 

a legislação, 59,3% dos pesquisados afirmaram ter recebido dos hospitais algum tipo de 

orientação sobre como manusear, coletar, transportar e armazenar os resíduos, conforme pode 

ser observado no gráfico 09. 
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Gráfico 09 – Orientação sobre o manuseio dos RSS 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Entre as orientações recebidas, destaca-se o uso dos EPIs e manuseio dos RSS (16,1%) 

e como realizar de forma correta a segregação dos resíduos (14%), conforme se pode observar 

no depoimento a seguir: 

Fazer a distribuição seletiva dos resíduos de acordo com os tipos; acondicionamento 
de acordo com o resíduo; e principalmente, o treinamento do pessoal que irá 
manipulá-los e o uso de EPIs (Q13). (PESQUISA DE CAMPO, 2012). 

No Hospital da Polícia Militar e no Hospital do Coração, 48,1% e 38,5%, 

respectivamente, dos entrevistados alegaram não ter recebido nenhum tipo de orientação e que 

o conhecimento que possuem vem de sua formação profissional e de outros hospitais. Já no 

Hospital Santa Isabel, 68,1% afirmaram ter recebido orientações sobre o manuseio e descarte 

dos RSS na instituição. 

Com relação ao Hospital da Polícia Militar, essa informação é coerente, pois, durante a 

fase de realização da pesquisa, constatou-se que a instituição não realiza treinamento com sua 

equipe clínica (médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares), apenas os higienizadores recebem 

capacitação. Já o Hospital do Coração e o Hospital Santa Isabel oferecem treinamento para a 

equipe clínicas e para os higienizadores. No primeiro estabelecimento, a responsabilidade pela 

capacitação dos higienizadores é da empresa terceirizada responsável pela limpeza do 

hospital. 

Entre os profissionais entrevistados, os higienizadores (92,7%), os enfermeiros 

(64,3%), os auxiliares de enfermagem (59,4%) e os técnicos em enfermagem (55,2%) foram 
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os cargos que mais receberam orientações sobre como manusear, coletar, transportar e 

armazenar os resíduos dentro de suas respectivas unidade de saúde. 

 

4.4 Aspectos de Biossegurança 

 

Os resíduos de serviços de saúde, quando geridos de forma correta, não provocam em 

danos à saúde pública nem ao meio ambiente. Entretanto, quando os mesmos são manuseados 

de forma incorreta ou quando indevidamente acondicionados e descartados, têm elevado 

potencial de periculosidade (FUNDAÇÃO ..., 2008).  

A adoção de algumas ações pode reduzir e até mesmo eliminar os riscos que envolvem 

os RSS, a saber: seleção e aplicação de medidas apropriadas de controle, implantação de 

programas de alerta, capacitação dos funcionários para reconhecer os riscos envolvidos em 

suas atividades e sensibilização para a importância da utilização dos equipamentos de 

proteção individual. 

Ao serem indagados quanto à manipulação ou geração de resíduos dentro do hospital, 

87,4% dos entrevistados afirmaram produzir resíduos e, destes, 90% asseguraram gerar 

resíduos diariamente, conforme ilustra o gráfico 10.  

 

Gráfico 10 – Frequência da geração e manuseio dos resíduos 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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Os três hospitais apresentaram altos índices com relação à alegação de que a 

frequência de geração de resíduos é diária, a saber: Hospital Santa Isabel (96,2%), Hospital do 

Coração (84,8%) e o Hospital da Polícia Militar (82,8%). Além disso, todos os profissionais 

de todos os cargos constantes da amostra afirmam produzir resíduos diariamente. 

A grande maioria dos entrevistados (96,1%) afirma que os resíduos gerados nos 

hospitais, se forem manipulados de forma inadequada, isto é, sem o devido cuidado, podem 

ser prejudiciais aos funcionários, principalmente porque causam danos à saúde (28,4%), além 

dos riscos de contaminação/infecção (23,5%) e dos acidentes de trabalho (14%), o que pode 

ser corroborado com os seguintes depoimentos:  

Devido à contaminação, doenças e acidentes de trabalho, em especial com os 
perfurocortantes (Q48). Porque se não fizer um correto descarte pode comprometer a 
saúde dos outros profissionais, a exemplo do pessoal da higienização (Q97). Porque 
podem ocorrer acidentes de trabalho e contaminação, tanto do homem como do 
meio ambiente (Q262). (PESQUISA DE CAMPO, 2012). 

É importante destacar que 25,3% dos participantes do estudo alegaram já haver 

manuseado os resíduos com descuido, embora 63,5% tenham afirmado nunca ter sofrido 

acidente com perfurocortantes no decorrer de suas atividades nos hospitais pesquisados. 

Entretanto, 34,7% dos profissionais já sofreram algum tipo de acidente com material cortante, 

como pode ser visualizado no gráfico 11. 

 

Gráfico 11 – Acidente com perfurocortantes  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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No Hospital do Coração, apenas 17,9% dos entrevistados afirmaram já ter manuseado 

os RSS com descuido, enquanto no Hospital da Policia Militar esse índice atinge 25,9% e no 

Hospital Santa Isabel abrange 26,8% dos entrevistados que já manusearam os RSS sem os 

cuidados necessários, aumentando, assim, os riscos de acidentes e/ou contaminação. 

As categorias “outros técnicos” - laboratório, nutrição, radiologia e de higiene dental – 

(50%), “outros profissionais de nível superior” - nutricionistas, fisioterapeutas e 

farmacêuticos – (50%) e os enfermeiros (42,9%) foram os profissionais que afirmaram já ter 

manuseado os resíduos com descuido. 

Os médicos (56,4%), os enfermeiros (42,9%) e os auxiliares de enfermagem (42,2%) 

foram os profissionais que informaram já ter sofrido algum acidente com material 

perfurocortante durante sua vida profissional.  

Pereira (2009), ao pesquisar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre os RSS 

em duas Unidades de Saúde de Campina Grande/PB, observou que 22,2% dos entrevistados 

afirmaram já ter se contaminado através da manipulação dos RSSS no cotidiano de suas 

atividades ao longo de sua prática profissional. 

Resultado semelhante a esta pesquisa foi encontrado no estudo de Melo (2007), 

realizado no Hospital Universitário de Brasília/DF: apontou que 45,2% dos enfermeiros e 

auxiliares de enfermagem e 17,9% dos higienizadores entrevistados já sofreram acidentes 

provocados por RSS, todos com perfurocortantes. 

Esse assunto também foi abordado por Silva (2004), que mostrou que 90% dos 

higienizadores, 60,4% auxiliares de enfermagem e 30% dos enfermeiros pesquisados, em 

centro cirúrgico de um hospital de urgência localizado na cidade de Ribeirão Preto/SP, já 

haviam sofrido acidente enquanto trabalhavam. 

Quando questionados se já ouviram falar ou presenciaram algum acidente com os RSS 

nos hospitais, 69,1% dos profissionais entrevistados afirmaram já ter visto ou ouvido, de 

acordo com o gráfico 12. Destes, 7,4% alegam que os acidentes acontecem em média de 1 a 3 

casos/mês.  
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Gráfico 12 – Conhecimento sobre acidente com perfurocortantes  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Vale ressaltar que, no Hospital da Polícia Militar, 53,7% dos entrevistados afirmam já 

ter presenciado ou sabido de casos de acidentes com material perfurocortante. Já no Hospital 

do Coração e no Hospital Santa Isabel, os índices de funcionários que já presenciaram ou 

souberam de acidentes causados por RSS são 74,4% e 79,7%, respectivamente. A exceção dos 

profissionais dos outros cargos técnicos - laboratório, nutrição, radiologia e de higiene dental 

(45,8%), a grande maioria dos profissionais de todos os cargos pesquisados afirmam já ter 

ouvido falar ou presenciado algum caso de acidente com esses resíduos nas instituições de 

saúde estudadas. 

Durante a realização da pesquisa, os responsáveis pelos setores de gerenciamento dos 

RSS foram indagados quanto ao número de acidentes com material perfurocortante 

notificados e registrados. No Hospital do Coração e no Hospital da Policia Militar, ocorre, em 

média, um acidente a cada dois meses. Já no Hospital Santa Isabel, esse índice alcança dois 

acidentes/mês. É importante ressaltar que esses números apenas contabilizam os acidentes em 

que o setor responsável, em geral a CCIH e/ou SESMT, recebe a comunicação. 

A quase totalidade dos entrevistados (95,1%) alega usar roupas e/ ou instrumentos 

apropriados no desenvolvimento de suas atividades laborais, especialmente fazem uso de 

uniformes (84%), luvas descartáveis (74,7%), máscaras (73,2%) e botas e sapatos adequados 

(71,7%), conforme pode ser visualizado no gráfico 13. 
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Gráfico 13 – Roupas e/ou instrumentos utilizados  
Nota: A questão permitiu mais de uma resposta 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
 

A grande maioria dos profissionais de todos os cargos pesquisados afirma utilizar 

roupas e/ou instrumentos necessários para o desenvolvimento de suas atividades, conforme 

apregoam as normas de segurança do trabalho e do uso dos equipamentos de proteção 

individual (EPIs).  

É importante ressaltar que, ao correlacionar o tipo de EPIs com as funções exercidas, 

nota-se uma adequação desses aos cargos que mencionam como de maior importância, a 

exemplo do uso de luvas descartáveis pelos médicos (83,3%) e de uniforme pelos 

higienizadores (96,3%). 

Foi observado, nos hospitais em estudo, que o uniforme aparece como mais utilizado 

no HPM (87,8%) e HSI (88,7%). Por sua vez, as luvas ocupam posição de destaque nas três 

unidades pesquisadas (76,7%). Já a máscara tem a mesma importância no Hospital do 

Coração (89,5%) e no HPM (87,8%).  

Resultados semelhantes foram encontrados por Farias (2005): 74% dos pesquisados 

afirmaram que utilizam equipamentos de proteção individual quando do manejo dos resíduos, 

principalmente as luvas (48%) e as máscaras (37%).  
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Já Pereira (2009), em seu estudo, constatou melhores resultados, pois 100% dos 

entrevistados informaram o uso de luvas, e 80% o uso da máscara como os EPIs 

indispensáveis para execução de suas atividades laborais.   

No que se refere à imunização dos profissionais de saúde, foi estabelecida como 

obrigatória pela Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, do Ministério do Trabalho, por 

meio da Norma Regulamentadora NR 32, que determina que a todo trabalhador dos serviços 

de saúde deve ser disponibilizado, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, 

difteria, hepatite B, vírus influenza, sarampo, caxumba e rubéola. Nesse sentido, o 

estabelecimento de saúde deve monitorar o cartão de vacinas de seus funcionários para 

prevenir eventuais falhas quanto ao sistema de imunização.  

Com relação às vacinas necessárias para o desempenho de suas atividades, 76,5% dos 

pesquisados afirmam estar devidamente imunizados, especialmente contra a hepatite B 

(83,8%), tríplice bacteriana (80,9%) composta pelas vacinas contra o tétano, coqueluche e 

difteria e hepatite A (66,4%), conforme ilustra o gráfico 14. Merece destaque o fato de que 

22,1% dos entrevistados não apresentam sua carteira de vacinação atualizada, o que expõe 

esses profissionais ao risco de contrair e/ou disseminar doenças no desenvolvimento de sua 

profissão. 

 

Gráfico 14 – Vacinas tomadas para o desempenho das atividades 
Nota: A questão permitiu mais de uma resposta 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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A presente pesquisa corroborou os estudos realizados por Melo (2007) no Hospital 

Universitário de Brasília/DF e Batista (2010), em duas instituições públicas da cidade de 

Arcos/MG, que apresentaram uma cobertura vacinal de 96,9% e 90,0%, respectivamente, dos 

profissionais de saúde entrevistados. 

Nesta pesquisa, a grande maioria dos profissionais de todos os cargos pesquisados 

afirma ter tomado todas as vacinas necessárias para o desempenho de suas atividades, 

conforme recomendam as normas de segurança e saúde no trabalho. 

Importante é destacar que, ao correlacionar a vacina com os cargos exercidos, observa-

se uma adequação da imunização, a exemplo da vacina contra hepatite B nos médicos 

(93,5%), enfermeiros (92%), técnicos de enfermagem (84,7%) e higienizadores (84,4%). 

Nos hospitais pesquisados, foi observado que a vacina contra a hepatite B ocupa 

posição de destaque nas três unidades estudadas (86,1%) e, por sua vez, a vacina tríplice 

bacteriana tem a mesma importância no Hospital do Coração (86,1%) e no HSI (84,3%). Já a 

vacina contra influenza teve maior destaque no Hospital do Coração (80,6%). 

 

4.5 Etapas do Gerenciamento dos RSS 

 

As etapas do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, conforme explicitados 

no capítulo Fundamentação Teórica, englobam as fases de segregação, coleta, 

acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos. 

 

4.5.1 Segregação 

 

A segregação reduz a quantidade de resíduos que necessita de cuidados especiais, pois 

os resíduos infectantes, mesmo em pequena quantidade, quando não separados, comprometem 

a massa total de resíduos, sendo necessário tratar o todo como resíduo infectante. A separação 

dos resíduos deve ser realizada no local de origem, separando partes infecciosas de outras 

partes perigosas, permitindo a reciclagem de alguns materiais e o encaminhamento da parte 

considerada comum ou que não ofereça risco à saúde pública e ao meio ambiente na coleta 

municipal (SCHNEIDER et al., 2004). 
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Com relação à forma como os resíduos de serviços de saúde são separados dentro do 

hospital, 30,4% dos entrevistados informaram possuir pouco conhecimento sobre essa 

segregação, conforme o gráfico 15. O Hospital Santa Isabel apresenta grau de conhecimento 

superior às demais unidades de saúde, seja um conhecimento razoável (27,5%) ou conhece 

bem (29,7%). Já no HPM, 27,4% possuem um conhecimento razoável e apenas 13,2% 

conhecem bem. No Hospital do Coração, 27,8% dos entrevistados alegam ter conhecimento 

razoável e somente 5,6% afirmam conhecer bem as práticas utilizadas pelo hospital quanto à 

separação desses resíduos.  

 

Gráfico 15 – Grau de conhecimento quanto à separação dos resíduos  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

O grau de conhecimento sobre a forma de separação dos resíduos, obtido pela média 

alcançada através da escala de Likert, foi 2,5, ou seja, está situado entre os conceitos “Tenho 

pouco conhecimento”, equivalente a 2, e “Tenho conhecimento razoável”, equivalente a 3. 

Esse resultado expõe um médio grau de conhecimento apresentado pelos profissionais.  

As pessoas que informaram possuir algum tipo de conhecimento sobre a forma de 

segregação nas instituições (23,9%) informaram que a separação ocorre entre o lixo comum e 

o lixo infectante, sendo o primeiro colocado em saco de cor preta e o segundo em saco de cor 

branca. 

Dos respondentes, 19,3% vão além e afirmam que os resíduos são segregados em 

infectantes, comuns e perfurocortantes, de acordo com os depoimentos a seguir:  
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Nós separamos os resíduos em perfurocortante, lixo comum e lixo contaminado 
(Q78). Lixos comuns - qualquer saco plástico, com exceção da cor branca; lixos 
infectantes - sacos brancos com identificação; e material perfurocortante em caixa de 
papelão identificada (Q112). Separados em perfurocortantes (colocados em caixas) 
comuns (sacolas pretas) e infectantes (sacolas brancas) (Q104). (PESQUISA DE 
CAMPO, 2012). 

Silva e Hoppe (2005), ao realizarem um diagnóstico dos RSS em hospitais localizados 

no interior do Rio Grande do Sul, ressaltaram que os estabelecimentos de saúde demonstram 

uma prioridade na separação dos resíduos do Grupo A, isto é, perfurocortantes e biológicos 

infectantes. O índice de separação dos material perfurocortante encontra-se entre 95% e 98%, 

respectivamente, nos centros de saúde e laboratórios.  

No estudo de Farias (2005), a grande maioria dos profissionais de saúde consultados 

(89%) afirmou existir alguma rotina ou procedimento de segregação de resíduos infectantes e 

perfurocortantes.  

Nesta pesquisa, os higienizadores (40%) são os profissionais que mais conhecem as 

práticas utilizadas pelos estabelecimentos para a segregação dos resíduos, o que mostra um 

descompasso de conhecimento entre os profissionais. A segregação é a fase mais importante 

no manejo desses resíduos e ocorre no momento da geração destes, o que demanda a 

participação efetiva da equipe clínica dos hospitais (médicos, enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem) e não dos higienizadores.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Calegare et al. (2006) em seu estudo 

realizado na unidade de clínica médica de um hospital universitário localizado na região 

central do Rio Grande do Sul, onde 57,1% dos higienizadores pesquisados alegaram conhecer 

bem  os procedimentos de segregação adotados pelo estabelecimento de saúde. 

Nesta pesquisa, a maior parte dos entrevistados (84,2%) mostra-se favorável à 

participação em campanhas, conforme gráfico 16, que incentivem a separação correta dos 

resíduos para que sejam reutilizados e/ou reciclados. Tal fato diminuiria a quantidade de 

resíduos coletados nos hospitais, gerando uma economia nas despesas das unidades de saúde.  
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Gráfico 16 – Participação em campanhas para incentivar a segregação dos RSS  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Além disso, essas ações ainda poderiam ocasionar acréscimo nas receitas financeiras 

das instituições com a venda desse material ou no caso das instituições públicas, esse material 

poderia ser doado a cooperativas, o que iria proporcionar um acréscimo na renda das pessoas 

menos favorecidas. Cabe destacar que essas campanhas contariam com o apoio da grande 

maioria dos profissionais de todos os cargos pesquisados. 

Embora os profissionais pesquisados possuam um conhecimento razoável sobre a 

segregação dos resíduos, durante o período da realização da pesquisa, foi constatado que os 

três hospitais, objeto deste estudo, apresentam problemas quanto à segregação de seus 

resíduos, em especial a falta de conscientização de toda a equipe técnica sobre a importância 

da segregação. Isso ocasiona a disposição de resíduo infectante junto a resíduo comum, 

gerando contaminação e risco de acidentes. 

 

4.5.2 Coleta  

 

As operações de coleta podem ser divididas em: coleta interna, que consiste no 

recolhimento do lixo das lixeiras, no fechamento do saco e no seu transporte até a sala de 

resíduos ou expurgos; coleta externa, que consiste na coleta do estabelecimento gerador até o 

local de tratamento e/ou disposição final. Essa responsabilidade cabia, exclusivamente, à 

administração pública municipal e apenas com a Resolução 05/1993 do CONAMA passou a 

ser encargo do gerador; e coleta especial, indicada para os resíduos de alto risco de 
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transporte, exigindo a presença de técnicos especializados e rotinas separadas dos demais 

tipos de coleta (SCHNEIDER et al.,2004). 

De maneira geral, os funcionários desconhecem (46%) os procedimentos para a coleta 

dos RSS nos hospitais, conforme ilustra o gráfico 17.  No Hospital do Coração e no Hospital 

da Polícia Militar, 30,3% e 27,6%, respectivamente, dos respondentes alegaram possuir um 

pouco de conhecimento sobre esse processo. Já no Hospital Santa Isabel, apenas 25,2% 

informaram ter pouco conhecimento sobre a coleta desses resíduos. Em outras palavras, os 

funcionários do Hospital do Coração conhecem mais os procedimentos de coleta do que os 

funcionários de outras unidades hospitalares pesquisadas. 

 

Gráfico 17 – Grau de conhecimento quanto à coleta interna dos resíduos  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Resultados semelhantes foram encontrados por Farias (2005) em seu estudo realizado 

no Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria no Rio de Janeiro/RJ, onde 41% dos 

entrevistados desconhecem o responsável pelo fornecimento do recipiente utilizado na coleta 

dos RSS. O grau de conhecimento sobre a coleta dos RSS, avaliado pela média conseguida 

através da escala de Likert, foi 1,9, ou seja, está situado entre os conceitos “Desconheço”, 

equivalente a 1, e “Tenho pouco conhecimento” equivalente a 2. Esse resultado expõe o baixo 

grau de conhecimento apresentado pelos entrevistados.  

Dos profissionais que informaram possuir algum tipo de conhecimento sobre como 

ocorre a coleta dos RSS nos estabelecimentos pesquisados, apenas 5,6% disseram que é 

realizada pelos profissionais da higienização, conforme depoimentos:  
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É realizado pelos higienizadores (Q36; Q135). É feito pelos higienizadores no final 
de cada turno (Q38). Esse assunto é com o pessoal da limpeza (Q173). (PESQUISA 
DE CAMPO, 2012). 

E 3,2% alegaram ser feita por uma empresa terceirizada, como pode ser observado nos 

seguintes depoimentos:  

Os resíduos gerados são recolhidos por funcionários treinados, devidamente 
paramentados e colocados no abrigo em containers, conforme a classificação. Após 
empresa contratada recolhe, trata e dá o destino seguro (Q263). (PESQUISA DE 
CAMPO, 2012).  

Divide-se em duas fases: interna - acontece dentro da unidade, recolhimento de lixo 
das cestas e transportados até a lixeira; externa - o lixo é transportado por meio de 
veiculo coletor para o tratamento ou destino final (Q195). (PESQUISA DE 
CAMPO, 2012). 

Entre os cargos pesquisados, os higienizadores (43,1%) são os profissionais que mais 

conhecem os procedimentos utilizados pelos estabelecimentos de saúde para a coleta dos 

resíduos. Isto é explicado pelo fato de esses profissionais serem os responsáveis pela 

realização dessa atividade nas unidades hospitalares pesquisadas.  

Com relação ao horário das coletas internas dos RSS nos hospitais, 55,6% dos 

entrevistados alegaram desconhecer os horários estabelecidos pelos hospitais para a coleta 

desses resíduos, conforme ilustra o gráfico 18. Vale destacar que 21,7% dos respondentes 

afirmaram possuir pouco conhecimento sobre esse processo; destes, 8,1% disseram que é 

realizada nos finais dos turnos, e 5,3% alegaram ser feita pela manhã e tarde. 

 

Gráfico 18 – Grau de conhecimento quanto ao horário da coleta internas dos resíduos 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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Os três hospitais apresentaram praticamente os mesmos índices com relação ao 

desconhecimento de seus profissionais quanto ao horário das coletas internas dos resíduos 

(58,5%); entre os cargos pesquisados, os higienizadores (37%) são os profissionais que 

conhecem o horário em que são feitas as coletas internas dos RSS nos hospitais, uma vez que 

estão envolvidos diretamente no processo.  

O grau de conhecimento do horário em que são realizadas as coletas internas dos RSS, 

medido pela média alcançada através da escala de Likert, foi 1,8, ou seja, está situado entre os 

conceitos “Desconheço”, equivalente a 1, e “Tenho pouco conhecimento”, equivalente a 2. 

Esse resultado expõe o baixo grau de conhecimento apresentado pelos entrevistados.  

Quando questionados sobre a frequência com que são feitas as coletas internas dos 

RSS nos hospitais, 53,4% dos entrevistados alegaram desconhecer a quantidade de coletas nos 

hospitais, conforme o gráfico 19. Os três hospitais apresentaram praticamente os mesmos 

índices com relação ao desconhecimento de seus profissionais quanto ao horário das coletas 

internas dos resíduos (58,3%).  

 

Gráfico 19 – Grau de conhecimento quanto à frequência das coletas dos resíduos 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Dados semelhantes foram reportados no estudo de Farias (2005), realizado em um 

centro de saúde na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com 41% dos entrevistados alegando 

desconhecer à frequência da coleta interna dos RSS na instituição. O grau de conhecimento da 

frequência com que são feitas as coletas internas dos RSS, obtido pela média alcançada 

através da escala de Likert, foi 1,8, ou seja, está situado entre os conceitos “Desconheço”, 
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equivalente a 1, e “Tenho pouco conhecimento”, equivalente a 2. Esse resultado expõe o 

baixo grau de conhecimento apresentado pelos entrevistados.  

Dos entrevistados que informaram possuir algum tipo de conhecimento da frequência 

em que ocorre a coleta interna dos RSS nos estabelecimentos pesquisados, apenas 10,9% 

disseram que é realizada duas vezes ao dia, e 6,3% alegaram que a coleta é feita três vezes ao 

dia.  

Os higienizadores (42,6%) são os profissionais que melhor conhecem a frequência 

com que são realizadas as coletas internas dos RSS nos estabelecimentos, visto que são os 

responsáveis pela atividade. 

Com relação à quantidade de resíduos coletados diariamente nos hospitais, a maioria 

(88,4%) dos pesquisados afirma desconhecer a quantidade de resíduos retirados das unidades 

de saúde. Apenas 7,6% alegam ter um pouco de conhecimento sobre esse quantitativo, 

conforme pode ser visualizado no gráfico 20.  

 

Gráfico 20 – Grau de conhecimento quanto à quantidade de RSS coletados  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

O grau de conhecimento da quantidade de RSS coletada, em média, diariamente no 

hospital, calculado pela média alcançada através da escala de Likert, foi 1,2, ou seja, está 

situado entre os conceitos “Desconheço”, equivalente a 1, e “Tenho pouco conhecimento”, 

equivalente a 2. Esse resultado expõe o baixo grau de conhecimento apresentado pelos 

entrevistados.  
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Os três hospitais apresentaram altos índices de desconhecimento quanto à quantidade 

de RSS coletada diariamente nos hospitais, a saber: Hospital Santa Isabel (91,9%), Hospital 

da Polícia Militar (86,7%) e o Hospital do Coração (80,6%). Em outras palavras, todos os 

funcionários, independentemente do hospital, desconhecem o volume de resíduos coletados 

diariamente nas unidades de saúde, e tal desconhecimento independe do cargo ocupado pelo 

funcionário, podendo ser um médico ou um higienizador.  

O volume de resíduos gerados no hospital e consequentemente coletado é apenas de 

conhecimento do setor responsável pelo gerenciamento dos RSS nos hospitais e da empresa 

contratada para coleta, tratamento e destinação final dos resíduos. 

De forma geral, esse quantitativo é conseguido através da quantidade de bombonas de 

200 litros coletadas diariamente, a exemplo: se a empresa coletou duas bombonas cheias com 

bolsas de material infectante, o hospital produziu 400 litros de RSS. Esses valores são 

anotados numa planilha para que, ao final de cada mês, possa ocorrer o devido pagamento. 

 

4.5.3 Acondicionamento 

 

Para o Centro Pan-Americano de Engenharia Sanitária e Ciências Ambientais (1997), 

o acondicionamento consiste em controlar os riscos para a saúde e facilitar as operações de 

coleta, armazenamento externo e transporte, sem causar prejuízo às atividades desenvolvidas 

pelo estabelecimento. Além disso, deve estar de acordo com o tipo de resíduo, observando-se 

que material cortante, perfurante ou líquido deve ser acondicionado em recipientes rígidos e 

resistentes (SCHNEIDER et al., 2004). 

O destino dos resíduos, após a realização da coleta interna, é desconhecido para 70,8% 

dos funcionários dos hospitais. Apenas 16,4% alegam possuir um pouco de conhecimento 

quanto ao acondicionamento desses resíduos, conforme o gráfico 21. No Hospital do Coração 

e no Hospital da Polícia Militar, 11,4% e 9,5%, respectivamente, dos entrevistados alegam 

possuir um conhecimento razoável quanto à localização do depósito. No Hospital Santa 

Isabel, esse índice atinge apenas 4,5%.  
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Gráfico 21 – Grau de conhecimento quanto ao local de acondicionamento dos resíduos 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Resultado semelhante foi encontrado no estudo de Pereira (2009), o qual constatou 

que 55,5% dos profissionais da Equipe de Enfermagem afirmaram desconhecer a forma como 

os resíduos são acondicionados dentro do hospital.  Já Silva (2004) observou que 86,1% dos 

entrevistados citaram o saco plástico branco como forma de acondicionamento dos RSS. 

O grau de conhecimento sobre o local onde os RSS são acondicionados, medido pela 

média alcançada através da escala de Likert, foi 1,5, ou seja, está situado entre os conceitos 

“Desconheço”, equivalente a 1, e “Tenho pouco conhecimento”, equivalente a 2. Esse 

resultado expõe o baixo grau de conhecimento apresentado pelos entrevistados.  

Dos profissionais que informaram possuir algum tipo de conhecimento sobre o local 

onde os RSS são acondicionados, apenas 10,2% afirmaram que é feita em depósito localizado 

na área externa do hospital, informação que pode ser observada nos depoimentos a seguir:  

Os resíduos são acondicionados num depósito externo (Q48). Em um local 
aparentemente apropriado em área externa do hospital (Q63). Em uma sala com 
dispenseres apropriados, longe das enfermarias e outros setores, com entrada para 
dentro do hospital e acesso externo para caminhão de coleta (Q88). (PESQUISA DE 
CAMPO, 2012). 

Entre os cargos pesquisados, a categoria dos “outros profissionais de nível superior” 

(75%) e “outros auxiliares” - atendimento e nutrição - (50%) são os profissionais que têm 

mais conhecimento do lugar onde esses resíduos ficam acondicionados. 

A maior parte dos pesquisados (92,3%) alegou saber a diferença de cores entre os 

sacos utilizados para acondicionar os resíduos, como pode ser visualizado no gráfico 22. Em 

geral, os hospitais segregam seus resíduos em: comuns, infectantes e perfurocortantes. São 
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acondicionados da seguinte forma: resíduos infectantes em sacos brancos, os comuns em 

sacos pretos e os material perfurocortante são embalados em caixas de material resistente. 

 

Gráfico 22 – Diferença de cores entre os sacos de resíduos 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Os três hospitais apresentaram altos índices de conhecimento quanto à diferença de 

cores entre sacos utilizados para acondicionamentos dos resíduos, a saber: Hospital Santa 

Isabel (94,5%), Hospital da Polícia Militar (89,8%) e o Hospital do Coração (89,7%). Em 

outras palavras, os funcionários do Hospital Santa Isabel conhecem um pouco melhor a 

diferença de cores entre os sacos do que os demais funcionários, e, consequentemente, foi o 

hospital que apresentou o índice mais elevado de conhecimento dos seus profissionais sobre 

forma como os resíduos são segregados.   

A grande maioria dos profissionais de todos os cargos pesquisados afirma saber essa 

diferenciação de cores. Entretanto, 28,2% dos médicos alegaram desconhecer essa distinção 

entre os sacos, o que pode ocasionar erro no momento da segregação dos resíduos. 

 

4.5.4 Transporte Interno 

 

O transporte interno dos resíduos deve ser executado em rotas especificas e 

planejadas, utilizando o menor percurso entre as fontes geradoras. Os resíduos devem ser 

transportados devidamente acondicionados em seus recipientes, em carrinhos de coleta 
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exclusivos para esse fim e que devem ser constituídos de material rígido, lavável, 

impermeável e providos de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e 

bordas arredondados, rodas revestidas de material que minimize os ruídos, além de ser 

identificados com o símbolo correspondente ao risco do material nele acondicionado 

(BRASIL, 2006).   

A forma como os resíduos são transportados dentro do hospital é desconhecida por 

45% dos entrevistados, conforme ilustra o gráfico 23. No Hospital da Polícia Militar e no 

Hospital Santa Isabel, 21,3% e 20%, respectivamente, dos respondentes alegaram possuir um 

conhecimento razoável sobre o transporte interno desses resíduos. Já no Hospital do Coração 

esse índice atinge 31,4% dos profissionais. Em outras palavras, os funcionários do Hospital 

do Coração conhecem mais os procedimentos de transporte do que os outros funcionários. 

 

Gráfico 23 – Grau de conhecimento quanto ao transporte dos resíduos  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

O grau de conhecimento sobre o transporte interno dos RSS, avaliado pela média 

alcançada através da escala de Likert, foi 2,0, ou seja, está situado no conceito “Tenho pouco 

conhecimento”, equivalente a 2. Esse resultado expõe o baixo grau de conhecimento 

apresentado pelos entrevistados.  

Dos entrevistados que informaram possuir algum tipo de conhecimento sobre a forma 

como os RSS são transportados internamente, apenas 16,5% informaram que o transporte é 

realizado em carrinhos apropriados. 
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Os higienizadores (40%) são os profissionais que conhecem o transporte interno dos 

RSS nos estabelecimentos, visto que são os responsáveis pelo desenvolvimento dessa 

atividade. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Calegare et al. (2006) em seu estudo 

realizado na Unidade de Clínica Médica de um Hospital Universitário localizado na região 

central do Rio Grande do Sul, onde 42,9% dos higienizadores pesquisados declararam 

conhecer bem  os procedimentos de transporte adotados pelo estabelecimento de saúde. 

A grande maioria dos entrevistados (62,8%) acredita que os recipientes utilizados 

(sacos plásticos, caixas, carrinhos, etc) durante o manejo dos resíduos, desde sua segregação 

até a destinação final, são adequados, conforme se pode observar no gráfico 24.   

 

Gráfico 24 – Adequação dos recipientes  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

As embalagens foram consideradas apropriadas principalmente por servirem para 

separar e indicar o tipo de lixo acondicionado (12,6%), por serem consideradas seguras 

(11,6%) e, também, por atenderem às exigências estabelecidas pelas normas (6,3%). 

Entretanto, 30,5% dos entrevistados acreditam que esses recipientes não são adequados ao 

manejo dos resíduos de serviços de saúde, uma vez que são considerados frágeis (13%) , mas 

estes deveriam ser mais resistentes (7,4%). 

Os recipientes utilizados foram considerados adequados ao manejo dos RSS no 

Hospital do Coração (76,9%) e no Hospital da Policia Militar (69,4%). Entretanto, no 

Hospital Santa Isabel, apenas 53,6% dos pesquisados concordam que tais recipientes sejam 

apropriados ao uso junto aos RSS. O percentual de concordância de que os recipientes 
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utilizados são adequados para o manejo dos resíduos, foi elevado em todos os cargos 

integrantes do estudo. 

 

4.5.5 Armazenamento Externo 

 

O armazenamento temporário deve ser feito em local exclusivo e devidamente 

identificado como sala de resíduo ou expurgo, atendendo às exigências legais para este tipo de 

ambiente (pisos e paredes lisas e laváveis, iluminação artificial, arejado etc). O número de 

salas de expurgo será definido em função do porte, quantidade de resíduos, distância entre os 

pontos de geração e layout do estabelecimento (BRASIL, 2006, p. 46). 

Já o armazenamento externo consiste na disposição dos resíduos em abrigo, em 

recipientes coletores adequados, em ambiente exclusivo e com acesso facilitado para os 

veículos coletores, no aguardo da realização da etapa de coleta externa. No local de 

armazenamento externo, os resíduos devem estar separados de acordo com o grupo a que 

pertencem, para evitar mistura e focos de contaminação (BRASIL, 2002, p. 266).    

Nesta pesquisa, o local de armazenamento externo é desconhecido por 80,2% dos 

entrevistados, conforme observado no gráfico 25.  Dados parecidos foram encontrados no 

estudo de Farias (2005), com 52% dos respondentes alegando desconhecer a existência de 

local específico para armazenamento externo dos RSS. 

 
Gráfico 25 – Grau de conhecimento quanto ao armazenamento dos resíduos 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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O grau de conhecimento do local onde os RSS são armazenados fora dos prédios dos 

hospitais, medido pela média alcançada através da escala de Likert, foi 1,3, ou seja, está 

situado entre os conceitos “Desconheço”, equivalente a 1, e “Tenho pouco conhecimento”, 

equivalente a 2. Esse resultado expõe o baixo grau de conhecimento apresentado pelos 

entrevistados.  

No Hospital do Coração, 13,9% dos pesquisados alegam ter um conhecimento 

razoável sobre onde os RSS são armazenados fora do hospital. No Hospital da Policia Militar 

e no Hospital Santa Isabel, apenas 5,6% e 3%, respectivamente, detêm esse conhecimento. 

Em outras palavras, os funcionários do Hospital do Coração conhecem um pouco mais sobre 

o armazenamento externo no hospital do que os dos demais hospitais pesquisados.  

Dos entrevistados que informaram possuir algum tipo de conhecimento sobre o local 

onde os RSS são armazenados fora dos hospitais, apenas 6,3% informaram que o 

armazenamento é feito na lixeira do hospital, e 3,2% alegaram que o armazenamento ocorre 

na área externa do hospital, conforme depoimentos a seguir:  

Área externa, com acesso à rua da frente do hospital (Q6). Local de alvenaria 
fechado com saída externa para o transporte externo (Q17). Em espaço próprio com 
saída externa onde a empresa terceirizada recolhe os RSS. (Q42).  Não sei dizer 
como é o ambiente, apenas onde está localizado: área externa do hospital (Q262). 
(PESQUISA DE CAMPO, 2012). 

Entre os cargos pesquisados, a categoria dos “outros profissionais de nível superior” 

(75%) e “outros auxiliares” - atendimento e nutrição - (50%) são os profissionais que têm 

menos conhecimento sobre o lugar onde esses resíduos são armazenados fora dos hospitais. 

 

4.5.6 Tratamento e Disposição dos RSS 

 

A Resolução nº 306/2004 da ANVISA conceitua o tratamento dos RSS como a 

aplicação de método, técnica ou processo que modifique as peculiaridades dos riscos inerentes 

aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de acidentes de trabalho ou 

de dano ao meio ambiente, podendo ser aplicado no próprio estabelecimento gerador ou em 

outro estabelecimento, observando-se as condições de segurança para o transporte entre o 

estabelecimento gerador e o local do tratamento. 

A forma de tratamento dada aos resíduos de serviços de saúde fora do hospital é 

desconhecida por 85,9% dos entrevistados, conforme pode ser visualizado no gráfico 26. 
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Gráfico 26 – Grau de conhecimento quanto tratamento dos resíduos 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Os três hospitais apresentaram praticamente os mesmos índices com relação ao 

desconhecimento de seus profissionais quanto ao tratamento dado aos resíduos (88,7%) e, 

entre os cargos pesquisados, a categoria dos “outros profissionais de nível superior” (75%) 

são os profissionais que possuem um pouco de conhecimento sobre o tratamento dado aos 

resíduos após a coleta nos hospitais.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Pereira (2009), em seu estudo 

realizado em duas Unidades de Saúde de Campina Grande/PB, onde constatou que a 

totalidade dos profissionais de saúde pesquisada desconhece a realização de algum tipo de 

tratamento junto aos RSSS antes de serem encaminhados para o seu local de destino final. 

 O grau de conhecimento sobre o tratamento dado aos RSS após as coletas externas, 

avaliado pela média alcançada através da escala de Likert, foi 1,2, ou seja, está situado entre 

os conceitos “Desconheço”, equivalente a 1, e “Tenho pouco conhecimento”, equivalente a 2. 

Esse resultado expõe o baixo grau de conhecimento apresentado pelos entrevistados.  

Dos entrevistados que informaram possuir algum tipo de conhecimento sobre como 

são tratados os RSS após as coletas externas nos hospitais, apenas 2,8% informaram que os 

serviços são realizados por uma empresa terceirizada, e 1,1% alegaram que os resíduos são 

incinerados. 

O destino dado aos resíduos de serviços de saúde é desconhecido por 44,6% dos 

entrevistados, de acordo com o gráfico 27.  No Hospital da Policia Militar e no Hospital Santa 
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Isabel, 43,5% e 49,3%, respectivamente, dos profissionais não souberam opinar quanto à 

destinação final desses resíduos, enquanto no Hospital do Coração apenas 30,8% dos 

entrevistados afirmaram não saber ou imaginar para onde esses resíduos são levados após as 

coletas realizadas nas unidades de saúde. Em outras palavras, os funcionários do Hospital do 

Coração conhecem mais sobre a destinação final dos RSS que os dos demais hospitais. 

 
Gráfico 27 – Conhecimento para onde os resíduos são levados  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Dos entrevistados, 26,7% afirmaram que sabem para onde esses resíduos são levados e 

apontaram como prováveis destinos: a incineração (70,6%), aterro sanitário (29,4%) e lixão 

ou vazadouro (12,9%) como prováveis destinações finais para os resíduos após as coletas nos 

hospitais, conforme ilustra o gráfico 28.  
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Gráfico 28 – Locais para onde os resíduos são levados após as coletas externas 
Nota: A questão permitiu mais de uma resposta 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Esses resultados não são condizentes com o que foi observado durante o período da 

realização da pesquisa quando foi constatado que as empresas contratadas utilizam a técnica 

de autoclavagem como forma de tratamento dos resíduos. Após esse processo, os resíduos já 

tratados são dispostos em aterros sanitários localizados em outros municípios, uma vez que a 

cidade de Aracaju/SE não dispõe de aterro sanitário.  

As categorias dos “outros profissionais de nível superior” (75%), seguida pelos 

“outros auxiliares” (50%) e pelos médicos (43,6%) são os profissionais que mais conhecem 

para onde esses resíduos são levados após as coletas externas dos hospitais. 

Quando questionados sobre a adequação dos serviços de segregação, coleta, 

acondicionamento, transporte e descarte em seus setores, 38,2% afirmaram que concordavam, 

conforme o gráfico 29. Destes, 8,4% justificaram dizendo que o pessoal da higienização 

trabalha corretamente, e 6,3% acreditam que atendem às normas.  
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Gráfico 29 – Adequação dos serviços de segregação, coleta e acondicionamento  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Entre os 17,2% dos entrevistados que afirmaram que seus setores não estão realizando 

esses serviços de maneira satisfatória, 5,6% justificaram alegando que a segregação não é 

realizada de forma correta, a exemplo do relatado nos seguintes depoimentos:  

Muitas vezes o lixo comum é colocado nas sacolas brancas (Q104). Já ocorreram 
casos de lixo infectado em bolsas pretas (Q150). (PESQUISA DE CAMPO, 2012). 

O Hospital da Policia Militar e o Hospital Santa Isabel apresentaram praticamente os 

mesmos índices com relação à adequação os serviços de segregação, coleta, 

acondicionamento, transporte e descarte realizados pelos seus setores, variando em 36%. Já 

no Hospital do Coração, 51,3% dos entrevistados alegam que tais serviços estão sendo 

realizados de forma satisfatória. Em outras palavras, os funcionários do Hospital do Coração 

estão satisfeitos com os serviços realizados pelos setores mais do que os dos demais hospitais.  

O resultado foi diferente do encontrado no estudo de Pereira (2009), o qual constatou 

que 55,5% dos profissionais da equipe de enfermagem afirmaram que os serviços de descarte, 

acondicionamento e transporte dos RSS não são executados de forma satisfatória, enquanto 

44,5% alegam que a prestação de tal serviço está condizente com o que é estabelecido pelas 

Normas e Legislação que regulamentam tais serviços. 

Em caso de dúvidas sobre a separação, coleta, acondicionamento dos RSS, o 

entrevistado costuma ir à busca de algum profissional para esclarecê-las (66,3%), conforme o 

gráfico 30, principalmente o enfermeiro do setor (16,1%) e a equipe de higienização (16,1%).  

É curioso destacar que a CCIH foi citada apenas por 8,4% dos entrevistados, como 

setor procurado em caso de dúvidas quanto ao manejo dos resíduos de serviços de saúde. Tal 
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fato mostra um desconhecimento dos pesquisados quanto ao papel desse setor no 

gerenciamento dos RSS nos estabelecimento de saúde. 

 
 

 
 

 
Gráfico 30 – Dúvidas sobre a gestão dos RSS 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
 

No Hospital da Policia Militar e Hospital Santa Isabel, 76,9% e 61,9%, 

respectivamente, dos pesquisados, informaram que, em caso de dúvidas sobre a separação, 

coleta, acondicionamento dos RSS, vai à busca de profissional para esclarecê-las. Já no 

Hospital do Coração apenas 51,3% dos entrevistados alegam procurar auxílio de um 

profissional.   

De maneira geral, os entrevistados (72,6%) informam que não existem problemas 

relacionados aos RSS dentro dos hospitais pesquisados, conforme ilustra o gráfico 31. 
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Gráfico 31 – Problemas relacionados aos RSS 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Os três hospitais apresentaram praticamente os mesmos índices com relação à 

inexistência de problemas relacionados aos resíduos (74,6%) e, entre os cargos pesquisados, 

as categorias dos “outros auxiliares” (100%) e “outros profissionais de nível superior” (75%) 

foram os profissionais que afirmaram possuir problemas relacionados aos RSS nas 

instituições pesquisadas, conforme depoimentos a seguir:  

A exposição de alguns resíduos para terceiros que querem utilizá-lo como alimento 
para animais e o fazem sem autorização (Q96). Frequência de insetos e roedores 
(Q111; Q112). Deveria haver mais informações, porque constantemente vejo 
procedimentos, principalmente de enfermagem, inadequados (Q262). (PESQUISA 
DE CAMPO, 2012). 

Sendo assim, 70,2% dos entrevistados não desenvolvem nenhuma ação para suprir 

e/ou combater os problemas relacionados aos RSS, conforme o gráfico 32. 

 
 

Não 
207 

72,6% 

Não opinou 
21 

7,4% 

Sim 
57 

20,0% 



Capítulo 4 – O Conhecimento dos Profissionais Envolvidos no Manejo dos RSS   148 

 

 

 

 

Gráfico 32 – Ações para suprir/combater os problemas  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

O Hospital Santa Isabel e o Hospital da Policia Militar apresentaram praticamente os 

mesmos índices com referência aos profissionais que alegam não realizar nenhuma ação para 

combater os problemas relacionados aos RSS (75,4%).  

No Hospital do Coração, foi observado que esse índice foi um pouco menor, com 

43,6% de respostas dos entrevistados nessa unidade de saúde. Em outras palavras, os 

entrevistados do Hospital do Coração realizam ações com o objetivo de combater problemas 

relacionados a esses resíduos, como pode ser observado no seguinte depoimento: 

Observo a caixa de perfurocortantes para não ultrapassar dos dois terços do 
recipiente (Q195). Orientando e exigindo o uso de EPI e EPC, orientando quando há 
a necessidade de correção em técnicas de higienização (Q88). (PESQUISA DE 
CAMPO, 2012). 

O gráfico 33 ilustra um resumo geral sobre a gestão dos resíduos de serviços de saúde 

(RSS) nos estabelecimentos de saúde pesquisados em função das respostas dos profissionais 

da equipe clínica e dos higienizadores que compõem o quadro de funcionários nas três 

unidades de saúde pesquisadas, a saber: Hospital da Polícia Militar, Hospital Santa Isabel e 

Hospital do Coração.  

Verifica-se que os indicadores Segregação dos Resíduos e Transporte dos RSS, 

seguidos da Coleta dos RSS, foram os indicadores melhor avaliados na opinião dos 
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profissionais. Conforme definido na metodologia a escala utilizada tem o ponto máximo em 4 

e mínimo em 1 (MATTAR, 2005).  

 

Gráfico 33 – Média obtida nos indicadores analisados sobre a gestão dos RSS nos 
hospitais pesquisados  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Esse resultado apresenta alguma similaridade ao encontrado no estudo de Ventura 

(2009), que propôs um modelo de avaliação do gerenciamento de RSS em estabelecimentos 

de saúde através do uso de indicadores de desempenho. O grau de conhecimento dos 

profissionais de saúde, nesta pesquisa, foi semelhante em seis dos onze indicadores 

analisados, a saber: segregação dos resíduos; PGRSS; Legislação; armazenamento 

externo; tratamento externo dos resíduos e quantidade dos RSS coletadas. 

Esse resultado demonstra o pouco conhecimento dos profissionais quanto ao manejo 

dos resíduos de serviços de saúde nas unidades de saúde pesquisadas, fazendo-se necessário o 

investimento da administração em cursos de capacitação para todos os envolvidos no manejo 

dos RSS. 

É importante destacar que os profissionais de saúde também devem cumprir o seu 

papel e se conscientizar da importância de se manterem atualizados com a legislação e normas 

existentes sobre o tema e, principalmente, buscar nas unidades de saúde onde desenvolvem 
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suas atividades o plano de gerenciamento dos RSS, para que possam ter acesso às 

informações sobre a forma como o hospital gerencia os resíduos por ele produzidos, 

contribuindo para evitar, entre outras coisas, a segregação incorreta dos resíduos, os riscos de 

acidentes e a contaminação do meio ambiente. 

 

4.6 Treinamento e Capacitação de Pessoal 

 

O último aspecto analisado neste estudo se refere ao treinamento e capacitação dos 

profissionais da área. 

Para a ANVISA (2004), uma das formas de reduzir os riscos provenientes dos RSS é 

através da capacitação, ou seja, todos os funcionários das instituições de saúde, mesmo os que 

atuam temporariamente ou que não estejam diretamente envolvidos nas atividades de 

gerenciamento desses resíduos, devem conhecer o sistema de gerenciamento de RSS adotado 

pela unidade, a prática de segregação de resíduos, reconhecimento de símbolos utilizados, 

padrão de cores adotadas, localização das salas de expurgo, entre outros fatores 

imprescindíveis à completa integração ao PGRSS.   

Com relação às informações recebidas sobre o manuseio dos RSS voltadas para a 

segurança no trabalho, 30,5% dos entrevistados informaram que receberam informações 

relacionadas ao uso de equipamentos de proteção individual (EPI), 11,6% alegaram que não 

recebem nenhuma informação, ao menos não no hospital onde foi realizada a pesquisa, e 53% 

dos respondentes não opinaram ou não souberam informar.  

Pesquisas realizadas em estabelecimentos de saúde (OLIVEIRA, 2002; FARIAS, 

2005; CAMACHO, 2008; BATISTA, 2010) têm evidenciado que a maioria dos profissionais 

de saúde não recebem cursos de treinamento, capacitação  ou reciclagem  sobre  a gestão dos 

RSS nas instituições onde desenvolvem suas atividades.   

Vale destacar que, nos hospitais em estudo, o assunto EPI foi citado por 32,4% dos 

entrevistados no HPM; 31,9% no HSI e 20,5% no Hospital do Coração, mostrando o quanto o 

tema recebe destaque em todos os materiais relacionados à segurança do trabalho e que 

envolvam, principalmente, os resíduos de serviços de saúde. 

De acordo com os entrevistados, as informações recebidas dos hospitais quanto ao 

manuseio dos RSS voltadas para a segurança no trabalho foram através de palestras 
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expositivas (59,5%), cursos (41%) e distribuição de panfletos e cartilhas (22%), conforme 

ilustra o gráfico 34.  

 

Gráfico 34 – Forma de recebimento de informações sobre os resíduos 
Nota: A questão permitiu mais de uma resposta 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Com relação à frequência do recebimento de novas informações sobre o manejo dos 

RSS, 36,7% dos entrevistados afirmaram que recebem informações semestralmente, conforme 

o gráfico 35.  

  
Gráfico 35 – Frequência no recebimento de informações 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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Percentual significativo (31,2%) dos entrevistados afirmou que não recebe novas 

informações, especialmente no Hospital do Coração, com índice de 52% dos entrevistados. 

No Hospital da Polícia Militar, este índice é um pouco menor: 41,7%. A situação do Hospital 

Santa Isabel é melhor neste aspecto, uma vez que 44% alegam receber capacitação 

semestralmente, demonstrando com isso uma maior preparação dessa equipe no tocante a 

assuntos relacionados à segurança do trabalho. 

Durante a fase da observação da pesquisa, foi constatado que o HPM não realiza 

cursos com seus profissionais, a exceção dos higienizadores; esses são treinados pela empresa 

terceirizada contratada responsável pelo serviço de limpeza do hospital. No Hospital do 

Coração e Hospital Santa Isabel, toda a equipe clínica e de higienização recebe treinamento. 

Quando questionados se achavam que as informações recebidas eram suficientes para 

se manterem atualizados sobre o gerenciamento dos RSS, 34,4% afirmaram que não, 

conforme  o gráfico 36. Destes, 8,8% justificaram dizendo que as informações deveriam ser 

mais detalhadas e 7% acreditam que deveriam ser mais frequentes.  

 
Gráfico 36 – Suficiência de informações sobre o RSS 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 
Entre os 23,5% dos entrevistados que afirmaram que as informações transmitidas são 

satisfatórias, 10,2% justificaram alegando que essas informações são importantes para o 

desempenho de suas atividades profissionais.  

Os três hospitais apresentaram praticamente os mesmos índices de insatisfação com as 

informações recebidas durante os treinamentos (35,5%), e, entre os cargos pesquisados os 

higienizadores (52,7%) são os profissionais que estão mais satisfeitos com os conhecimentos 

adquiridos durante os treinamentos.  Uma das causas que explicam a satisfação desses 
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profissionais é que passam por treinamentos constantes, geralmente a cada três meses, 

independentemente do hospital em que desenvolvem suas atividades.  

De acordo com a RDC nº 306/2004 da ANVISA, cabe às instituições geradoras manter 

um programa de educação continuada, independentemente do vínculo empregatício existente 

com seus profissionais, o qual deve abordar entre outros temas: o sistema de gerenciamento 

adotado pelo estabelecimento, as formas de reduzir a geração de resíduos e reutilização de 

materiais, e o conhecimento da legislação ambiental, de limpeza pública e de vigilância 

sanitária relativas à gestão dos RSS. 

Os resultados deste estudo mostram uma deficiência dos hospitais pesquisados quanto 

à capacitação de seus profissionais sobre o tema pesquisado. Foi constatado que a maior parte 

dos cursos realizados é apenas para os higienizadores, o que torna a situação preocupante, 

pois não são os únicos profissionais que desenvolvem suas atividades junto aos RSS. É 

fundamental a capacitação de todos os atores envolvidos na gestão desses resíduos nas 

unidades de saúde. 
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesta sessão, são apresentadas as conclusões do estudo realizado nas unidades de 

saúde objeto desta pesquisa. No primeiro momento, os resultados apresentados são 

organizados segundo as questões elencadas na pesquisa, as quais, por sua vez, são coerentes 

com os respectivos objetivos. Posteriormente, são feitas considerações com vistas a 

proporcionar informações para uma gestão mais adequada dos RSS nos estabelecimentos de 

saúde.  

 

a) Respondendo às Questões de Pesquisa 

 

Neste item são respondidas as questões que nortearam esta pesquisa, com base na 

metodologia e nos objetivos traçados.  

 

 Quais são os procedimentos de segregação dos resíduos de serviços de saúde 

realizados pelas unidades hospitalares pesquisadas? 

 As três unidades de saúde pesquisadas, a saber Hospital da Polícia Militar, Hospital 

Santa Isabel e Hospital do Coração, realizam a separação dos resíduos no momento de sua 

geração, sendo segregados em: resíduos comuns, infectantes e perfurocortantes; atendendo 

assim, ao que preconizam as normas e a legislação vigentes sobre o assunto (CONAMA e 

ANVISA). Entretanto, foi constatado que todos os estabelecimentos têm problemas quanto à 

segregação correta desses resíduos, uma vez que todos os responsáveis pelos setores de 

gerenciamento dos RSS relataram a observância de material infectante descartado na lixeira 

de resíduo comum e vice-versa. 

Foi verificado que não existe nenhum programa de reciclagem dos resíduos comuns 

produzidos nesses estabelecimentos de saúde.  Os resíduos são recolhidos pela empresa Torre, 

contratada pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMSURB) para realização do 

serviço de limpeza urbana na cidade de Aracaju/SE e são destinados ao lixão, localizado no 

Bairro Santa Maria, juntamente com os demais resíduos coletados na cidade. 
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 Quais as práticas de acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte e 

tratamento dos RSS utilizadas nas unidades de saúde pesquisadas?  

No Hospital da Polícia Militar, os RSS são acondicionados em sacos plásticos brancos 

leitosos e com simbologia apropriada para esse tipo de resíduos. Já para os resíduos comuns 

são utilizados sacos pretos, e para os material perfurocortante, as caixas de material rígido 

específico para este fim.  Além dos sacos e das caixas, o hospital utiliza também as bombonas 

de 200 litros, onde os resíduos ficam acondicionados até o momento da coleta externa. 

Algumas lixeiras utilizadas para o acondicionamento dos resíduos infectantes não 

possuíam tampas ou estavam com o sistema de abertura (sem contato manual) danificado, 

fazendo com que os pacientes e visitantes jogassem os resíduos no chão. Além de estar em 

desacordo com as normas vigentes, tal fato expõe os enfermos, os visitantes e funcionários a 

riscos de contaminação.   

O hospital não possui local de armazenamento temporário, assim a coleta interna dos 

resíduos é realizada seis vezes ao dia, em carrinhos brancos constituídos de material lavável, 

cantos arredondados e providos de tampas com o símbolo de material infectante. Alguns 

carrinhos não possuem esse símbolo, o que contraria a legislação vigente sobre o assunto 

(ANVISA). O transporte externo é realizado diariamente (de segunda a sexta-feira, exceto 

feriados) pela empresa Torre, em veículo devidamente identificado, conforme estabelecido 

pela RDC nº 306/2004 da ANVISA.  

Nesse hospital, durante a coleta dos RSS, obedece-se a um fluxograma interno, 

evitando com isso que os resíduos entrem em contato com alimentação, roupas limpas, 

medicação, visitantes e com pacientes. Os carrinhos entram no hospital para realizar a coleta e 

fazem todo o percurso em apenas um sentido, saindo, assim, para a parte externa. Após as 

coletas, esses carrinhos ficam posicionados na área externa do hospital servindo de local para 

armazenamento dos resíduos até a próxima coleta, permitindo que os sacos com resíduos 

infectantes fiquem acondicionados nos corredores externos do hospital, pondo em risco a 

saúde dos funcionários, dos pacientes e de seus familiares. 

Para o armazenamento externo dos residuos, o hospital possui dois depósitos externos: 

um para resíduo comum e outro para os infectantes.  O depósito utilizado para o 

armazenamento deste último possui uma infraestrutura deficitária, pois, embora o hospital 

realize um controle dos vetores, o acesso à rua é feito através de grades de ferro, o que facilita  
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a entrada de animais e insetos, comprometendo a saúde da população que frequenta o 

estabelecimento, seus funcionários e as pessoas que vive em seu entorno.  

O  depósito está situado no mesmo prédio onde funciona a urgência do IPES, e muitas 

bombonas utilizadas para o armazenamento dos resíduos permaneciam sem tampas devido ao 

excesso de sacos. Foi observado que vários sacos estavam jogados no chão, expondo os 

funcionários, pacientes e visitantes ao risco de contaminação. 

Os resíduos químicos, em especial os medicamentos não utilizados e/ou vencidos, 

foram identificados e estão acondicionados em caixas aguardando a finalização do processo 

de contratação de uma empresa para incinerá-los, conforme orientação da Vigilância 

Sanitária. Já os resíduos biológicos produzidos pelo laboratório são autoclavados no próprio 

hospital, acondicionados em sacos brancos e descartados como material infectante.   

Os resíduos radioativos são tratados através de um equipamento chamado Biofix 

(estação de tratamento). O revelador e o fixador, usados nos equipamentos de raios-X, passam 

pela estação onde é realizado o tratamento e os produtos são reutilizados após o processo. O 

resíduo resultante nos filtros da estação (prata) é recolhido a cada três meses por uma empresa 

terceirizada que realiza a substituição dos filtros.  

As  peças anatômicas geradas no HPM  são encaminhadas ao Hospital de Urgência de 

Sergipe (HUSE),  onde são acondicionadas em sacos brancos leitosos, identificadas, 

registradas e armazenadas temporariamente em freezer até a remoção pela empresa Torre, 

responsável pelo tratamento térmico por incineração realizado no Estado de Alagoas, através 

do convênio com a Fundação de Saúde (FHS). 

O Hospital Santa Isabel, da mesma forma que o Hospital da Polícia Militar, também 

utiliza sacos plásticos para o acondicionamento dos resíduos comuns (sacos pretos), roupas 

sujas (sacos azuis) e resíduos infectantes (sacos brancos leitosos e com simbologia). Além 

desses, o estabelecimento utiliza caixas de material rígido, específicas para esse fim, para o 

material perfurocortante e as bombonas de 200 litros, onde os resíduos ficam acondicionados 

até a coleta externa. 

O HSI conta com onze salas de expurgo, onde é feito o armazenamento interno dos 

resíduos, que ficam o local até o momento de serem levados para o armazenamento externo. 

A estrutura das salas atende às recomendações estabelecidas pela RDC nº 306 da ANVISA.  
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A coleta interna dos RSS ocorre três vezes ao dia. O  hospital possui uma estrutura de 

elevadores monta carga que levam os resíduos dos setores onde foram gerados para o 

expurgo, evitando, assim, a movimentação do material pelos corredores do hospital, 

diminuindo as chances de contaminação do ambiente hospitalar. 

O hospital possui dois depósitos externos:  um para resíduo comum e outro para os 

infectantes. Apenas o depósito para resíduo infectante fica fechado com o uso de cadeado. Os 

depósitos utilizados possuem uma infraestrutura deficitária, o que contraria a normatização 

(RDC n° 306 da ANVISA), em especial no que diz respeito ao seu acesso; a existência de 

áreas específicas de higienização para limpeza e desinfecção dos recipientes coletores; a área 

deve possuir piso e paredes lisos, impermeáveis e laváveis, ser provida  de pontos de 

iluminação, tomada elétrica e pontos de água, entre outros.  

O descarte inadequado de resíduos comuns, orgânicos e não orgânicos, na parte 

externa do depósito, atrai animais e compromete o meio ambiente e a saúde dos pacientes, 

funcionários e da população que vive em seu entorno.  

Os medicamentos vencidos, violados, sob suspeita de falsificação e/ou adulterados são 

descartados em recipientes rígidos e identificados com a simbologia de substância infectante. 

As caixas lacradas e identificadas são recolhidas semestralmente e encaminhadas para a 

incineração na cidade de Maceió/AL. Já os resíduos biológicos e os reagentes vencidos do 

laboratório são desprezados em rede de esgoto apropriada, separada do esgoto normal. As  

bolsas de sangue que não foram utilizadas por completo (acima de 30% de seu volume) são 

acondicionadas em saco branco e guardadas em isopor na geladeira até serem encaminhadas 

para o HEMOSE para descontaminação e descarte. 

Os resíduos radioativos gerados pelo hospital são armazenados em galões plásticos e 

recolhidos quinzenalmente, quando são encaminhados para o Estado do Rio de Janeiro/RJ 

onde é realizada a remoção dos metais pesados. As placentas, as peças anatomopatológicas e 

os fetos maiores que 500g gerados no hospital, são acondicionados em sacos vermelhos e 

enterrados no Cemitério Cruz Vermelha, situado no Bairro Getúlio Vargas. 

O Hospital do Coração, da mesma forma que os outros dois hospitais, também utiliza 

sacos plásticos para o acondicionamento dos resíduos comuns (sacos pretos), infectantes 

(sacos brancos leitosos e com simbologia), caixas de material para os resíduos 

perfurocortantes e as bombonas de 200 litros para o acondicionamento dos sacos brancos 

recolhidos até o momento da coleta externa. 
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O hospital possui quatro salas de expurgo para o armazenamento provisório dos 

resíduos, dotadas de toda a estrutura física necessária de acordo com as normas vigentes. 

Entretanto, foi observada a existência de saco de resíduos infectantes e caixas de 

perfurocortantes já lacradas jogadas diretamente sobre o chão, o que pode ocasionar a 

contaminação do local e pôr em risco a saúde dos pacientes e funcionários. 

A coleta interna dos RSS ocorre uma vez ao dia. Como nos dois outros 

estabelecimentos, o transporte dos resíduos infectantes segue um fluxograma interno, 

evitando que entrem em contato com alimentação, roupas limpas, medicação, pacientes e 

visitantes. 

O hospital possui dois depósitos localizados na área externa: um para resíduo comum 

e outro para os infectantes. Os locais de armazenamento externo possuem uma infraestrutura 

adequada, atendendo ao estabelecido pela RDC n° 306 da ANVISA.  

 Quanto ao tratamento dos resíduos no HC, os resíduos químicos, em especial os 

medicamentos, são recolhidos e, a cada seis meses, a administração aciona a empresa coletora 

para recolhimento e incineração, atendendo à orientação da Vigilância Sanitária. Os resíduos 

biológicos produzidos pelo laboratório são acondicionados em recipientes rígidos, colocados 

em sacos brancos e descartados com resíduo infectante.  Já os soros de hidratação e os demais 

resíduos líquidos são descartados diretamente na rede de esgoto. 

Os reveladores e os fixadores, resíduos radioativos, utilizados na unidade de raios-X, 

são acondicionados em recipientes de material resistente e são recolhidos pela empresa 

autorizada. As peças anatômicas geradas no hospital  são acondicionadas em sacos brancos 

leitosos, registradas e entregues aos familiares para disposição final. 

A coleta e tratamento dos demais resíduos gerados pelas unidades de saúde 

pesquisadas são responsabilidade das empresas terceirizadas contratadas desses serviços. Em 

outras palavras, os estabelecimentos de saúde não possuem, em suas instalações, 

equipamentos necessários para o tratamento desses resíduos, como exemplo: autoclaves, 

incineradores, micro-ondas, entre outros.  
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 Qual o grau de conhecimento dos funcionários das unidades hospitalares sobre 

a gestão dos resíduos de serviços de saúde? 

O perfil dos profissionais que participaram do estudo constitui-se basicamente do 

público feminino (70,9%), com  média de idade variando entre os 36 a 45 anos (37,9%), com 

maior destaque para os níveis médio (30,2%) e técnico (28,1%). Os técnicos  (24,2%) e os 

auxiliares de enfermagem (22,5%), com vínculo empregatício (68,8%) e com tempo médio de 

serviço entre 1 a 5 anos (42,1%), constituem a maioria dos respondentes.  

Os profissionais da equipe clínica e os higienizadores pertencentes ao quadro 

funcional das unidades de saúde pesquisadas apresentaram reduzido grau de conhecimento 

sobre a gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS), de acordo com a escala utilizada que 

tem o ponto máximo em 4 e mínimo em 1. Os indicadores que receberam a menor pontuação 

foram o local de armazenamento externo (1,3), o tratamento externo dado aos resíduos (1,2) e 

a quantidade de resíduos coletados (1,2), bem abaixo da média (2,5).    

Os profissionais integrantes da pesquisa desconhecem a legislação que orienta o 

gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. O indicador conhecimento sobre as normas 

e legislação existentes obteve uma pontuação de 1,4.  O Plano de Gerenciamento de Resíduos 

de Serviços de Saúde tampouco é conhecido pelos profissionais entrevistados. O indicador 

obteve uma pontuação de 1,7.   

O indicador separação dos resíduos foi o único a alcançar a média da pontuação com 

2,5 pontos. Entretanto, foi constatado durante a realização da pesquisa que todos os hospitais 

analisados enfrentam problemas com relação à correta segregação dos resíduos no momento 

da sua geração, demonstrando assim que os profissionais não colocam em prática os 

conhecimentos que possuem sobre o assunto, dificultando o correto gerenciamento desses 

resíduos.  

 

 Quais as semelhanças entre os sistemas de gestão dos RSS nas unidades de 

saúde pesquisadas?  

Os hospitais analisados apresentam os mesmos procedimentos com relação à 

segregação, acondicionamento, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos. Todos 

os resíduos produzidos nesses estabelecimentos são separados em comum, infectante e 

material perfurocortantes, sendo acondicionados em sacos plásticos (comum e infectante) e 
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em caixas (perfurocortantes). Esses resíduos são transportados em carrinhos constituídos de 

material lavável e providos de tampas, obedecendo a um fluxograma interno, impedindo que 

os resíduos entrem em contato com alimentação, roupas limpas, medicação, visitantes e com 

pacientes. 

Os resíduos gerados pelas três unidades de saúde são recolhidos por empresas 

terceirizadas, passam pelo processo de autoclavagem e são encaminhados para os aterros 

sanitários. 

Com relação ao armazenamento interno dos RSS, foi observado que o HSI e o HC 

possuem salas (expurgos) específicas para esses resíduos, enquanto o HPM recolhe esse 

material diretamente para o depósito externo e, o mais grave, no intervalo entre coletas 

utilizam-se carrinhos como depósitos temporários desses resíduos. Quanto ao armazenamento 

externo, apenas o HC conta com uma estrutura que atende às normas vigentes.  

O Hospital Santa Isabel e o Hospital do Coração apresentaram o PGRSS devidamente 

atualizado e estruturado, enquanto o plano de gerenciamento dos RSS existente no Hospital 

da Polícia Militar está datado do ano 2006, dificultando o acesso a informações 

imprescindíveis, a exemplo do volume e tipo de resíduos produzidos, para o adequado 

gerenciamento desses resíduos. 

Com relação ao treinamento dos funcionários, o Hospital do Coração e o Hospital 

Santa Isabel possuem cronograma de capacitação que envolve todos os funcionários.  No 

Hospital da Polícia Militar apenas os higienizadores recebem treinamento, oferecido pela 

empresa contratada responsável pela limpeza e conservação do hospital. 

Os profissionais pesquisados no Hospital da Polícia Militar demonstraram um grau de 

conhecimento maior que o dos demais entrevistados apenas no indicador relacionado à coleta 

dos resíduos. Os funcionários do Hospital Santa Isabel se mostraram mais conhecedores dos 

indicadores pertinentes ao PGRSS, à segregação, horário e frequência das coletas dos RSS. 

Por sua vez, os pesquisados do Hospital do Coração se mostraram conhecedores de um 

número maior de indicadores, a saber: legislação/norma, quantidade coletada, local de 

acondicionamento, transporte, armazenamento e tratamento desses resíduos. 

De maneira geral, foi observado que a principal diferença existente entre as unidades 

de saúde pesquisadas está relacionada à natureza jurídica dos estabelecimentos. O Hospital da 

Polícia Militar, por se tratar de uma unidade de saúde pública, está diretamente subordinado à 

Secretaria Estadual da Saúde, o que por sua vez o limita basicamente ao gerenciamento dos 
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resíduos, ou seja, o hospital apenas cumpre as ordens, procedimentos e determinações 

definidas pelo órgão público ao qual se encontra vinculado.   

Nos hospitais privados analisados (Hospital Santa Isabel e Hospital do Coração), os 

diretores são responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos. São obrigados a definir metas e 

objetivos, para atender às normas e a sua aplicabilidade na unidade de saúde, além de 

disponibilizar recursos (humanos, materiais e financeiros) para manter uma gestão adequada 

desses resíduos.   

Outra diferença observada está relacionada à questão da fiscalização a que os hospitais 

são submetidos pelos órgãos que regulamentam o assunto dos resíduos de serviços de saúde. 

Os estabelecimentos privados, além de serem fiscalizados pelas Secretarias Municipal e 

Estadual de Saúde, estão suscetíveis de receber visitas de outros órgãos, a exemplo da 

ANVISA, CONAMA, Ministério do Trabalho, entre outros. Enquanto o estabelecimento 

público não sofre fiscalização tão intensa dos órgãos federais, mas apenas da Vigilância 

Sanitária que, mesmo ao observar irregularidades dificilmente interdita os hospitais devido 

aos transtornos que a falta dos mesmos acarretam à população, como foi constatado na fala de 

uma funcionária do órgão: “O próprio Estado fiscaliza o Estado, como cobrar mudanças”?  

 

 Qual a destinação final dada aos RSS gerados pelos estabelecimentos de saúde 

analisados? 

A coleta, tratamento e disposição final dos resíduos gerados pelos estabelecimentos de 

saúde pesquisados são responsabilidade de duas empresas contratadas para a prestação desses 

serviços: a Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda., responsável pela realização dos 

serviços no Hospital da Polícia Militar e no Hospital do Coração, e Brascon Gestão 

Ambiental Sergipe Ltda., responsável pelos serviços no Hospital Santa Isabel. 

A empresa Torre coleta, em média, três toneladas de resíduos infectantes por dia. Após 

a coleta, os resíduos pertencentes aos grupos A1, A2, A4 e E são encaminhados para a 

unidade de tratamento de autoclavagem localizada no Bairro Santa Maria. Os resíduos 

pertencentes ao grupo A3, A5 e B são enviados para incineração na cidade de Maceió/AL. Em 

seguida, os resíduos são enviados para um aterro sanitário localizado no Estado da Bahia.  
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São realizados testes químicos e biólogicos como forma de garantir a descontaminação 

dos resíduos, para assegurar que, após o tratamento (autoclave) os resíduos podem ser 

considerados comuns, evitando com isso a contaminação do meio ambiente. 

A empresa Brascon coleta diariamente cerca de duas toneladas de resíduos de serviços 

de saúde. Esses resíduos são encaminhados para o galpão da empresa, localizado no 

município de Japaratuba/SE, onde são autoclavados. O material resultante do processo é 

encaminhado ao aterro sanitário pertencente à empresa Estre Ambiental, localizado no 

município de Rosário do Catete/SE.  

A Brascon se utiliza de indicadores químicos e biológicos para garantir a eficiência do 

tratamento de autoclavagem. 

 

b) Considerações Finais e Sugestões 

 

Os resultados deste estudo mostram que o gerenciamento dos resíduos de serviços de 

saúde (RSS) nos hospitais pesquisados em Aracaju são semelhantes entre si e entre outros 

estabelecimentos de saúde localizados no país, em especial no Nordeste. Assim como em 

outras pesquisas realizadas e mostradas ao longo do trabalho, foi constatado que os 

estabelecimentos de saúde possuem problemas quanto à segregação inadequada de seus 

resíduos, em especial a inexistência de programas de reciclagem, uma vez que apenas uma 

pequena parte dos resíduos produzidos pelos estabelecimentos é infectada e precisa de 

tratamento diferenciado.  

Outro ponto de semelhança entre essas pesquisas é a deficitária estrutura física dos 

locais para o armazenamento externo dos RSS. Em geral, esses resíduos são armazenados em 

lugares que não atendem às normas vigentes, expondo ao risco de contaminação e transmissão 

de doenças não apenas os funcionários, os pacientes, como a população que vive no entorno.  

O desconhecimento dos funcionários envolvidos no manejo dos RSS é outra questão 

coincidente entre as pesquisas que existem sobre o tema; essa falta de conhecimento está 

relacionada, principalmente, às questões pertinentes à legislação vigentes sobre o tema e a 

existência do Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de saúde nos 

estabelecimentos de saúde, o que impede uma adequada gestão desses resíduos. Sabe-se que a 

administração desses hospitais pode dispor de todos os recursos necessários (humanos, 
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materiais e financeiros), mas, se sua equipe de profissionais não estiver engajada nessa gestão, 

seus esforços serão inúteis.  

Uma das principais preocupações relacionadas aos RSS, além do cumprimento de 

todas as etapas explicitadas neste trabalho, é a destinação final dada a esses resíduos pelos 

estabelecimentos de saúde e pelas prefeituras municipais. Em alguns casos, a exemplo de 

municípios sergipanos, conforme informação da Vigilância Sanitária, o material é descartado 

em lixões a céu aberto, enterrado em valas comuns ou incinerados sem nenhum tratamento, 

expondo não apenas as pessoas que sobrevivem da coleta desses resíduos (catadores), a saúde 

da população que vive no entorno dessas áreas e, principalmente, o meio ambiente através da 

contaminação do solo e dos lençóis freáticos.  

O Ministério Público de Sergipe, no ano de 2003, impetrou uma ação civil pública 

(processo nº 0003380-61.2003.4.05.8500) requerendo entre outras coisas: a imediata e total 

suspensão das atividades desenvolvidas na “lixeira da Terra Dura” e nos “lixões” localizados 

nos municípios de Nossa Senhora do Socorro (Piabeta, Santa Inês e Parque dos Faróis) e São 

Cristóvão/SE; e aos municípios de Aracaju, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro, para 

que, mediante consórcio ou individualmente, no prazo de 180 dias, construíssem seu próprio 

aterro sanitário, nos moldes técnicos recomendados pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (INMETRO), através das NBR’s pertinentes e atendendo a todas as 

prescrições da legislação ambiente. 

Em julho de 2011, sete anos após o início do referido processo, as empresas que 

prestavam serviço de coleta, tratamento e disposição final dos RSS foram notificadas pela 

EMSURB que, a partir do mês de agosto do mesmo ano, estaria proibido o descarte de 

resíduos na vala séptica (grifo nosso) localizada no Bairro Santa Maria, e que esses resíduos 

seriam obrigados a passar por um processo de tratamento (autoclavagem) e ter sua disposição 

final em local licenciado (aterro sanitário).  

A cidade de Aracaju/SE, até a presente data, não dispõe de local licenciado para o 

funcionamento de aterro sanitário; as empresas são obrigadas a encaminhar esses resíduos 

para outras cidades, o que ocasiona um aumento nos custos e, posteriormente, aumento no 

valor das taxas cobradas aos hospitais. Devido a esses custos elevados, alguns municípios 

fazem descartes inadequados para esses resíduos (incinerados em lixões a céu aberto ou 

enterrados em valas comuns), conforme várias denuncias feitas pelos canais de comunicação. 
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Sugestões são apresentadas para contribuir com o gerenciamento dos resíduos de 

serviços de saúde nas unidades de saúde pesquisadas. 

Quanto à segregação dos resíduos, os hospitais pesquisados deveriam desenvolver e 

aplicar programas de reciclagem para os resíduos gerados nestas unidades de saúde. A adoção 

desse tipo de programa, além de diminuir a quantidade de resíduos coletados nos hospitais, 

ocasionando uma economia nas despesas das unidades de saúde, poderia, também, 

proporcionar um acréscimo na renda das pessoas menos favorecidas com a doação desse 

material a cooperativas que desenvolvem atividades ligadas à reciclagem.  

 O Hospital Santa Isabel e o Hospital da Polícia Militar precisam providenciar 

imediatamente reformas ou adaptações em suas instalações físicas, em especial nos depósitos 

utilizados para o armazenamento externo dos resíduos infectantes, para que passem a atender 

às normas vigentes e a acondicionar os resíduos sem causar prejuízo à saúde dos funcionários 

e pacientes nem ao meio ambiente.  

O Hospital do Coração, mesmo como a pequena quantidade de resíduos produzidos, 

necessita aumentar a quantidade de coletas internas realizadas na Instituição, a fim de se 

evitar que esses resíduos permaneçam por muito tempo nas suas fontes geradoras, evitando 

assim a exposição dos funcionários e pacientes ao risco de contaminação. 

Faz-se necessária maior participação dos órgãos públicos fiscalizadores na gestão 

adequada dos RSS na cidade de Aracaju/SE, em especial nas unidades de saúde públicas e 

privadas, a fim de evitar práticas inadequadas na gestão desses resíduos, de forma a combater 

possíveis impactos ambientais e a saúde pública. Além disso, esses órgãos fiscalizadores 

necessitam realizar uma maior divulgação entre as instituições hospitalares sobre as legislação 

vigente sobre o tema. 

Com relação ao conhecimento dos profissionais que trabalham diretamente com os 

RSS, ressalta-se a necessidade de maiores investimentos, principalmente na implantação de 

uma política de capacitação de pessoal, com utilização de mecanismos atrativos e eficientes 

para o treinamento dos profissionais envolvidos no manejo dos RSS nas unidades de saúde 

pesquisadas.  

No que diz respeito ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, é 

importante destacar que quanto mais informações os funcionários tiverem sobre o 

gerenciamento dos resíduos nos hospitais, mais produtiva será essa gestão, uma vez que os 
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funcionários poderão participar de forma mais ativa dos procedimentos e das decisões 

relacionadas ao assunto.  

Os profissionais de saúde também devem cumprir o seu papel e se conscientizar da 

importância de se manterem atualizados na legislação e normas existentes sobre o tema e, 

principalmente, que desenvolvam suas atividades seguindo os procedimentos necessários para 

a aplicação dessas normas no seu dia a dia, evitando assim a segregação incorreta dos 

resíduos, os riscos de acidentes e a contaminação do meio ambiente, além de auxiliarem os 

hospitais no gerenciamento adequado desses resíduos.  

É fundamental a participação de todos os profissionais de saúde, não apenas os 

higienizadores, em cursos e treinamentos voltados para o gerenciamento dos resíduos 

produzidos pelos estabelecimentos pesquisados. Uma alternativa para a capacitação desses 

profissionais, em especial os médicos, seria através da confecção e distribuição de material 

educativo (folders e cartazes) sobre a legislação vigente, procedimentos adotados pelas 

unidades de saúde e que compõem o PGRSS da instituição, e informações sobre os riscos e 

cuidados necessários que devem ter ao manejar os resíduos de serviços de saúde. 

Sabe-se que essa preocupação com a capacitação dos profissionais deveria começar na 

Universidade com a inclusão, na grade curricular dos cursos da área da saúde, de disciplinas 

específicas voltadas para o manejo dos RSS e a biossegurança. Além dos cursos superiores, os 

cursos técnicos também deveriam se preocupar com a inserção desses assuntos na formação 

de seus profissionais.  

Por fim, sugere-se que os hospitais incentivem outros estudos dessa natureza, com o 

intuito de obter mais informações sobre a gestão dos resíduos e o desenvolvimento de novas 

práticas voltadas para a segregação, tratamento e destinação final desses resíduos. 
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APÊNDICE A  
Termo de Consentimento para a Instituição onde será Realizada a Pesquisa 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO PARA A INSTITUIÇÃO ONDE SERÁ 

REALIZADA A PESQUISA 
 

 

Solicitamos da instituição de saúde (NOME DO ESTABELECIMENTO), autorização 

para realização da pesquisa intitulada: GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE: ESTUDO COMPARATIVO EM UNIDADES 

HOSPITALARES, que tem como pesquisadora a mestranda GRASIELA FREIRE DA 

CUNHA, sob a orientação da Profª Drª. JENNY DANTAS BARBOSA, do Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente – PRODEMA e que objetiva analisar 

a gestão dos resíduos sólidos de serviços de saúde em unidades hospitalares localizadas 

na cidade de Aracaju/SE.  

As informações serão coletadas com aplicação de questionário junto à equipe de 

médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, e auxiliares de serviços 

gerais desse hospital. Paralelamente às entrevistas, serão observados e registrados os 

procedimentos realizados com o intuito de verificar a forma de gerenciamento dos resíduos 

(segregação, coleta, acondicionamento, transporte e disposição).  

Ressaltamos que os entrevistados não serão identificados e as informações serão 

utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos.  

 

________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador 

_______________________________________ 
Assinatura da Orientadora 

________________________________________ 
Assinatura da Coordenadora do Programa 



Apêndices   177 

 

 

 

APÊNDICE B 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Participação na Pesquisa 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

 

Prezado (a) Senhor (a): 

 

Convidamos Vossa Senhoria a participar de uma pesquisa acadêmica intitulada: 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE: ESTUDO 

COMPARATIVO EM UNIDADES HOSPITALARES que objetiva analisar a gestão dos 

resíduos sólidos de serviços de saúde nos hospitais da cidade de Aracaju/SE.  

A sua participação será de suma importância os resultados deste estudo. O Sr. (a)  

participará respondendo a um questionário que será aplicado junto à equipe clínica deste hospital. 

Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente voluntária, podendo o Sr. (a) : 

recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto acarrete qualquer 

ônus ou prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente 

para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, 

de modo a preservar a sua identidade. 

 

Concordo em responder ao questionário no meu trabalho, no horário em que eu esteja 

disponível. Estando ciente e de acordo, firmo o presente. Recebi uma cópia deste termo e tive 

a possibilidade de poder ler e discutir com o agente de pesquisa, antes de assinar. 

 

Aracaju/SE,            Data: ______/______/______ 
 
 
Assinatura do Participante:____________________________________________ 

 
Grasiela Freire da Cunha grasifc@hotmail.com 

Mestranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de Sergipe 
Av. Marechal Rondon,s/n, Bairro Jardim Rosa Elze – São Cristóvão/SE  

(79) 2105-6600 
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APÊNDICE C 
Questionário da Pesquisa 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO 
E MEIO AMBIENTE 

 
Título da Pesquisa - Gestão de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde: Estudo em Unidades 
Hospitalares de Sergipe. 

 

Unidade Hospitalar:           
 
CARACTERÍSTICAS DO RESPONDENTE 
 
Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino        Idade:                             
Nível de Escolaridade: (  ) Ensino Fundamental   (  ) Ensino Médio  (  ) Técnico  (  ) Superior 
Completo   (  ) Superior Incompleto  (  ) Pós - Graduado   
Função/Cargo:                                   
Setor de Trabalho:       (  ) Terceirizado (  ) Funcionário 
Tempo de Trabalho no Hospital: (  ) menos de 1 ano (  ) 1 a 5 anos  (  ) 6 a 10 anos   
(  ) 11 a 15 anos  (  ) 16 a 20 anos  (  ) mais de 20 anos  
 
I – CONHECIMENTOS GERAIS 
 
I.1) O Sr.(a) já ouviu falar em Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)? (  ) Sim (  ) Não 
O que significa? Ou o que imagina ser?        
            
                                
I.2) É importante preocupar-se com esse RSS/lixo? (  ) Sim (  ) Não 
I.3) Na sua opinião, que tipo de resíduo hospitalar é (são) mais perigoso(s)?   
            
                             
Por quê?            
             
I.4) Quais são os tipos de resíduos de serviços de saúde gerados em seu local de trabalho? 
(  ) biológicos  (  ) químicos  (  ) radioativos  (  ) comuns  (  ) perfurocortantes  (  ) não gera resíduos   
(  ) outros:            
                                   
I.5) Existe um setor responsável por gerenciar/cuidar de todos esses resíduos nos vários setores 
deste hospital? (  ) Sim (  ) Não (  ) Não sei opinar 
Qual o setor?           
             
I.6) Existe algum documento ou orientação por escrito que trata desse gerenciamento/cuidado dos 
RSS dentro dos estabelecimentos de saúde? (  ) Sim (  ) Não  
(  ) Não sei opinar 
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Qual (Quais)?            
 ______________________________________________________________________  
I.7) O Sr.(a) já viu ou teve acesso a esse documento? (  ) Sim (  ) Não 
 
II) PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – PGRSS 
 
II.1) Qual o seu grau de conhecimento sobre o PGRSS?  
 
1 - Desconheço 2 - Tenho pouco 

conhecimento 
3 - Tenho conhecimento 
razoável 

4 - Conheço bem 

 
Em caso de possuir algum conhecimento, o Sr.(a) se recorda dos principais assuntos tratados? 
            
                                   
II.2) O Sr.(a) já participou de alguma reunião que tratou sobre o gerenciamento dos RSS? 
(  ) Sim (  ) Não. O que o Sr.(a) achou?        
            
                                    
 
III – ASPECTOS LEGAIS E NORMATIVOS DO GERENCIAMENTO DE RSS 
 
III.1) Qual o seu grau de conhecimento sobre a existência de legislação/norma que trata do 
gerenciamento dos RSS nos hospitais? 
 
1 - Desconheço 2 - Tenho pouco 

conhecimento 
3 - Tenho conhecimento 
razoável 

4 - Conheço bem 

 
Em caso de possuir algum conhecimento, o Sr.(a) pode relatar sobre o que a legislação/norma aborda?
            
            
                                 
III.2) O Sr.(a) recebeu alguma orientação sobre como manusear, coletar, transportar e armazenar 
os lixos (resíduos) dentro desse hospital ? (  ) Sim (  ) Não  
Qual (Quais)?           
            
              
 
IV – ASPECTOS DE BIOSSEGURANÇA 
 
IV.1) O Sr.(a) manipula ou gera resíduos dentro desse hospital? (  ) Sim (  ) Não.  
Com que frequência? (  ) Diariamente (  ) Semanalmente (  )Mensalmente (  ) Outros  
                                   
 
IV.2) O Sr.(a) acha que os resíduos gerados aqui dentro, se forem manipulados de qualquer jeito (sem 
o devido cuidado), podem ser prejudiciais aos funcionários? (  ) Sim (  ) Não  
(  ) Não sei opinar 
Por quê?           
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IV.3) O Sr.(a) alguma vez, manuseou os resíduos com descuido? (  ) Sim (  ) Não 
IV.4) O Sr.(a) já teve algum acidente com perfurocortantes? (  ) Sim (  ) Não 
IV.5) O Sr.(a) já ouviu falar ou presenciou algum caso de acidente com os RSS nessa Instituição? (  ) 
Sim (  ) Não. O Sr.(a) saberia dizer, em média, quantos casos/mês isso tem acontecido?   
                                                         
IV.6) O Sr.(a) costuma usar roupa ou instrumento apropriado, no seu dia a dia, para realizar o 
seu trabalho? (  ) Sim (  ) Não.  
Quais? (  ) uniforme (  ) óculos de proteção (  ) luvas de borracha (  ) luvas descartáveis  
(  ) máscara (  ) avental/jaleco  (  ) botas/sapatos adequados (  ) outros    
  ___________________                                                          
IV.7) O Sr.(a) tomou todas as vacinas necessárias para o desempenho de suas atividades?  
(  ) Sim (  ) Não. Quais? (  )Varicela (catapora)  (  ) Meningite meningocócica (  ) Hepatite A 
(  ) Hepatite B   (  ) Influenza   (  ) Tríplice viral (sarampo,caxumba e rubéola)  
(  ) Tríplice bacteriana (Tétano, Coqueluche e difteria)   
(  ) outras:           
             
 

V– ETAPAS DO GERENCIAMENTO DE RSS 
 
A) SEGREGAÇÃO 

 
V.1) Qual o seu grau de conhecimento sobre a forma de separação dos resíduos hospitalares?  
 
1 - Desconheço 2 - Tenho pouco 

conhecimento 
3 - Tenho conhecimento 
razoável 

4 - Conheço bem 

 
Em caso de possuir algum conhecimento, o Sr.(a) pode relatar como é realizada essa separação? 
            
            
                           
V.2) Se houvesse uma campanha para incentivar a separação de certos resíduos para 
reutilização/reciclagem, o Sr.(a) participaria? (  ) Sim (  ) Não 
 
 
B) COLETA 
 
V.3) Qual o seu grau de conhecimento sobre a coleta dos RSS (lixo)? 
 
1 - Desconheço 2 - Tenho pouco 

conhecimento 
3 - Tenho conhecimento 
razoável 

4 - Conheço bem 

 
Em caso de possuir algum conhecimento, o Sr.(a) pode relatar como é realizada essa coleta?  
            
            
                         
V.4) Qual o seu grau de conhecimento sobre o horário em que são feitas as coletas internas dos RSS 
no hospital?  
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1 - Desconheço 2 - Tenho pouco 
conhecimento 

3 - Tenho conhecimento 
razoável 

4 - Conheço bem 

 
Em caso de possuir algum conhecimento, o Sr.(a) pode relatar quando essa operação é realizada? 
            
            
                         
V.5) Qual o seu grau de conhecimento sobre a frequência em que são feitas as coletas internas dos 
RSS no hospital?  
 
1 - Desconheço 2 - Tenho pouco 

conhecimento 
3 - Tenho conhecimento 
razoável 

4 - Conheço bem 

 
Em caso de possuir algum conhecimento, o Sr.(a) pode relatar  com que frequência essa operação é 
realizada?            
            
                                     
V.6) Qual o seu grau de conhecimento sobre a quantidade de RSS coletada, em média, por dia de 
RSS no hospital?  
 
1 - Desconheço 2 - Tenho pouco 

conhecimento 
3 - Tenho conhecimento 
razoável 

4 - Conheço bem 

 
 
C) ACONDICIONAMENTO 
 
V.7) Qual o seu grau de conhecimento sobre o local onde os RSS (lixo) são acondicionados? 
 
1 - Desconheço 2 - Tenho pouco 

conhecimento 
3 - Tenho conhecimento 
razoável 

4 - Conheço bem 

Em caso de possuir algum conhecimento, o Sr.(a) pode nos dizer onde os RSS são acondicionados?  
            
            
                                                                                     
V.8) O Sr.(a) sabe se existe diferença de cores entre os sacos utilizados para acondicionamento por 
tipo de resíduos? (  ) Sim (  ) Não 
 
D) TRANSPORTE INTERNO 
 
V.9) Qual o seu grau de conhecimento sobre como os RSS (lixo) são transportados de um lado para 
o outro dentro do hospital? 
 
1 - Desconheço 2 - Tenho pouco 

conhecimento 
3 - Tenho conhecimento 
razoável 

4 - Conheço bem 

 
Em caso de possuir algum conhecimento, o Sr.(a) pode nos dizer como os RSS são transportados? 
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V.10) O Sr.(a) acha que os recipientes utilizados para os RSS (sacos plásticos, caixas, carrinhos, etc) 
são adequados? (  ) Sim (  ) Não. Por quê?       
            
                                                 
 
E) ARMAZENAMENTO EXTERNO 
 
V.11) Qual o seu grau de conhecimento sobre o local onde os RSS são armazenados fora do 
prédio? 
 
1 - Desconheço 2 - Tenho pouco 

conhecimento 
3 - Tenho conhecimento 
razoável 

4 - Conheço bem 

 
Em caso de possuir algum conhecimento, o Sr.(a) pode nos dizer como é esse local de 
armazenamento?            
            
            
   
F) TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RSS 
 
V.12) Qual o seu grau de conhecimento sobre a forma de tratamento dada aos resíduos fora do 
hospital? 
 
1 - Desconheço 2 - Tenho pouco 

conhecimento 
3 - Tenho conhecimento 
razoável 

4 - Conheço bem 

Em caso de possuir algum conhecimento, o Sr.(a) pode nos dizer  como esses resíduos são tratados? 
            
            
                                   
V.13) O Sr.(a) sabe/imagina para onde esses resíduos (lixo) são levados? ( ) Sim ( ) Não  
( ) Não sei opinar. Onde?   (  ) Incineração (  )Valas Sépticas  (  ) Aterro Sanitário  
(  ) Lixão ou vazadouro (  ) outros:         
V.14) O Sr.(a) acha que os serviços de segregação, coleta, acondicionamento, transporte e descarte 
estão sendo realizados de maneira adequada pelo seu setor? (  ) Sim  (  ) Não  
(  ) Não sei opinar. Por quê?         
             
V.15) Em caso de dúvidas sobre a separação, coleta, acondicionamento de RSS, o Sr.(a)  procura 
algum profissional para esclarecê-las? (  ) Sim (  ) Não 
Quem?             
 
VI) TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 
 
VI.1) Quais as informações recebidas pelo  Sr. (a) sobre o manuseio dos RSS para sua segurança no 
trabalho?            
            
                                     



Apêndices   183 

 

 

 

VI.2) De que forma o Sr. (a)  recebeu estas informações? 
(  ) cursos (  ) palestras expositivas (  ) panfletos e cartilhas  (  ) apostilas (  ) vídeos  
(  ) outras formas:           
VI.3) Com que frequência o Sr. (a) tem recebido novas informações? 
(  ) semanalmente (  ) quinzenalmente (  ) mensalmente (  ) semestralmente (  ) anualmente 
(  ) não recebe (  ) outras:                         
VI.4) As informações transmitidas são suficientes para que o Sr. (a) se mantenha atualizado sobre o 
gerenciamento dos RSS ? (  ) Sim (  ) Não (  ) Não sei opinar. 
Porquê?           
             
 
GERAL 
 
Na sua opinião, há algum tipo de problema relacionado aos RSS, dentro da Instituição, que o Sr.(a) 
queira apontar? (  ) Sim (  ) Não. Qual?        
            
                                      
O Sr.(a) tem agido para suprir/combater/esclarecer este problema ou deficiência? 
 (  ) Sim ( ) Não.  Especifique as ações:         
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APÊNDICE D 
Roteiro de Observação 

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO  
E MEIO AMBIENTE  

 
Título da Pesquisa: Gestão de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSS): Estudo 
Comparativo em Unidades Hospitalares. 

 
Roteiro para observação  

 

Unidade Hospitalar:_______________________ ________________________________ 
Data:         
 
I – CONHECIMENTOS GERAIS 
I.1) Razão Social: _______________________________________________________  
I.2) Endereço completo: ________________________________N°________________  
Bairro: ___________________________Município:____________________________ 
CEP: _______ ___________________e-mail: _________________________________ 
I.3) Porte do estabelecimento: ______________________________________________ 
I.4) Tipo de assistência prestada: ____________________________________________ 
I.5) N° de Leitos: ________________________________________________________ 
I.6) Existe estimativa sobre a quantidade de RSS produzida diariamente no Hospital?  
(  ) Sim (  ) Não. Quanto?           
 
II) PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – PGRSS 
 
II.1) Existe um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde? (  ) Sim 
(  ) Não. Está atualizado? (  ) Sim (  ) Não.  
Quando foi realizada a última atualização?       
             
II.2) Qual o setor responsável pela gestão dos RSS na Instituição?     
                                
II.3)  Sobre o responsável pelo setor: 
Qual a sua formação?                           
Qual a sua função?           
Qual o seu tempo de serviço no cargo?                              
Recebeu algum treinamento especial ao ocupar o cargo? (  )Sim (  ) Não. Qual(is)?  
                                   
De que forma se mantém atualizado sobre o assunto?       
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III – ASPECTOS DE BIOSSEGURANÇA 
 
III.1) São utilizados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) durante a coleta  
e transporte dos resíduos no hospital?(  )Sim (  ) Não.  
Quais? ( ) uniforme ( ) óculos de proteção ( ) luvas de borracha ( ) luvas descartáveis  
( ) avental/jaleco  ( ) máscara ( ) botas/sapatos adequados 
( ) outros           
                                                                                    
III.2) No hospital, existe programa de prevenção de acidentes e/ou de riscos ambientais (Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – 
PCMSO;  Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, etc.)? 
(  )Sim (  ) Não. Qual (is)?          
             
III.3)  O hospital possui algum controle sobre o esquema vacinal dos funcionários? (  )Sim  
(  ) Não. De que forma é realizado esse controle?       
             
III.4)  Qual o procedimento em caso de acidente com perfurocortantes    
                                                      
O Sr.(a) saberia dizer, em média, quantos casos/mês isso tem acontecido?    
            
                                 
 
IV– ETAPAS DO GERENCIAMENTO DE RSS 
 
C) SEGREGAÇÃO 
 
IV.1) O hospital pratica algum tipo de separação dos resíduos gerados no estabelecimento?  
(  ) Sim (  ) Não. Em que momento?        
             
IV.2) Em caso afirmativo, de que forma os resíduos são agrupados?     
            
                                 

 
B) COLETA 
 
IV.1) O hospital realiza coleta e transporte seletivos para os resíduos perigosos?  
(  ) Sim  (  ) Não 
IV.2) Existe horário específico para coleta interna dos resíduos? (  )Sim (  ) Não.  
Qual(is)?            
             
IV.3) Existe horário específico para coleta externa dos resíduos? (  )Sim (  ) Não.  
Qual(is)?            
             
IV.4) Qual a frequência da coleta interna? (  ) 1 vez/turno (  ) 2 vezes/turno  ( ) 1 vez/dia   
(  ) 2 vezes/dia  (  ) aleatória (  ) outros:         
                                  
IV.5) Qual a frequência da coleta externa? (  ) diariamente ( ) em dias alternados   
(  ) um vez por semana  (  ) outros:         
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C) ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO 
 
IV.1) O hospital utiliza sacos para a embalagem dos resíduos? (  )Sim (  ) Não  
Qual o material desses sacos?          
                                         
Observações:                                                     
                           
IV.2) A cor dos sacos é padronizada de acordo com o tipo de resíduo? (  ) Sim (  ) Não  
(  ) sacos brancos leitosos são para                                                                  
(  ) pretos são para                                                    
(  ) outra forma                                
Observações:                             
IV.3) Os sacos são identificados segundo a origem e o tipo de conteúdo? (  ) Sim (  ) Não  
Observações:            
                                                                  
IV.4) Os sacos plásticos são ocupados até 2/3 de sua capacidade e são fechados com lacre?  
(  ) Sim (  ) Não. Observações:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
IV.5) Além dos sacos, o hospital utiliza algum outro tipo de recipiente para acondicionar  
os resíduos? (  )Sim (  ) Não. Qual(is)?         
            
                              
IV.6) Os resíduos perfurocortantes são embalados em recipientes rígidos e íntegros?  
(  ) Sim (  ) Não  
Observações:            
                                                                                                                                           
IV.7) Como os resíduos farmacêuticos são acondicionados?      
            
                                 
IV.8)  O que acontece com os medicamentos vencidos?  
            
            
             
IV.9)  O hospital produz resíduos radioativos? (  ) Sim (  ) Não.  
Como os mesmos são acondicionados?         
            
            
                                   
IV.10) Existe algum lugar específico para o armazenamento interno dos RSS? (  ) Sim  
(  ) Não. Qual(is)?           
             
O local é identificado? (  ) Sim (  ) Não 
IV.11)  O abrigo interno é utilizado para estocar quais resíduos?  
(  ) biológicos  (  ) químicos  (  ) radioativos  (  ) comuns  (  ) perfurocortantes   
(   ) outros:            
             
IV.12) Sobre o local de armazenamento interno, o mesmo possui:  
Instalação fechada? (  ) Sim (  ) Não 
Superfícies lisa, resistente à lavagem e de cor branco? (  ) Sim (  ) Não  
Ventilação? (  ) Sim (  ) Não  (  ) Artificial ou (  ) natural  
Lavatório e torneira com água para facilitar a higienização? (  ) Sim (  ) Não  
Área de lavagem de recipientes? (  ) Sim (  ) Não 
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Cartazes e símbolos de segurança? (  ) Sim (  ) Não  
Extintores? (  ) Sim (  ) Não  
IV.13)  Como e com qual frequência é realizada a desinfecção do local de armazenamento interno? 
______________________________________________________________________________ 
___________                                    
IV.14) Existe algum lugar específico para o armazenamento externo dos RSS? (  ) Sim  
(  ) Não. Qual(is)?           
             
O local é identificado? (  ) Sim (  ) Não 
IV.15)  O abrigo externo é utilizado para estocar quais resíduos?  
(  ) biológicos  (  ) químicos  (  ) radioativos  (  ) comuns  (  ) perfurocortantes  (   ) outros:  
             
IV.16) Sobre o local de armazenamento externo, o mesmo possui:  
Instalação fechada? (  ) Sim (  ) Não   
Pontos de drenagens? (  ) Sim (  ) Não   
Superfícies lisas, resistentes à lavagem e de cor branca? (  ) Sim (  ) Não   
Chão com declividade dirigida para os pontos de drenagens? (  ) Sim (  ) Não   
Ventilação? (  ) Sim (  ) Não  (  ) Artificial ou  (  ) natural  
Portas amplas para o fluxo de carrinhos de coleta? (  ) Sim (  ) Não   
Área de lavagem de recipientes? (  ) Sim (  ) Não   
Controle de vetores? (  ) Sim (  ) Não   
Áreas para armazenar resíduos especiais? (  ) Sim (  ) Não   
Extintores? (  ) Sim (  ) Não   
Cartazes e símbolos de segurança? (  ) Sim (  ) Não   
IV.17)  Como e com qual frequência é realizada a desinfecção do local de armazenamento externo? 
 
 
  
 
D) TRANSPORTE  
 
IV.1)  Os carros utilizados para o transporte interno de resíduos são constituídos por material lavável, 
cantos arredondados e providos de tampas? (  ) Sim (  ) Não  
Observações            
             
IV.2)  Os resíduos são transportados internamente em carros fechados, separados de acordo com a 
classificação em grupos? (  ) Sim (  ) Não  
Observações           
             
IV.3)  O transporte dos resíduos é realizada por profissional treinado e paramentado com os 
equipamentos de proteção individual? (  ) Sim (  ) Não  
Observações            
             
IV.4) Durante o transporte existe algum fluxograma interno dos resíduos para evitar a contaminação 
do ambiente? (  ) Sim (  ) Não  
Observações            
             
IV.5)  Como e com qual frequência é realizada a desinfecção dos carros de transporte? 
____________________________________________________________   
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F) TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RSS 
 
IV.1) O hospital realiza algum tipo de segregação dos resíduos produzidos?  (  ) Sim (  ) Não  
Observações            
             
IV.2)  O hospital realiza e/ou participa de algum programa de reciclagem de material? (  ) Sim (  ) Não  
Observações            
             
IV.3)  O hospital realiza algum tipo de tratamento com os RSS antes do descarte? (  ) Sim   
(  ) Não  
Observações:           
            
            
             
IV.4) Qual a empresa responsável pela execução da coleta externa e destinação dos RSS?  
            
            
             
IV.5)  O hospital possui algum controle sobre o trabalho realizado por essa empresa? 
 (  ) Sim (  )Não. De que forma realiza esse controle?       
            
            
             
Qual o setor responsável?         
              
Observações:           
            
             
 
ESPAÇO RESERVADO PARA OBSERVAÇÕES 
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APÊNDICE E 
Roteiro da Entrevista com as Empresas Responsáveis pela Coleta dos RSS 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO  
E MEIO AMBIENTE 

 
 

Roteiro da Entrevista  
 

CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE A EMPRESA 
1) Razão Social:                        
2) Endereço completo:          N°____ 
Bairro:      Município       
3) Ano de fundação:            
4) Missão da empresa:          
             
5) Serviços prestados pela empresa:         
             
 
INFORMAÇÕES SOBRE A COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS  
 
1) Quais os tipos de resíduos coletados pela empresa?      
             
             
              
2) Qual a quantidade, por tipo de resíduo, coletado pela empresa?     
             
             
              
3) A empresa realiza algum tipo de segregação entre os resíduos coletados? (  ) Sim (  ) Não. Qual 
(is)?             
            
             
4) A empresa já realizou algum estudo de caracterização dos resíduos coletados? (  ) Sim (  ) Não. 
Em caso afirmativo, como os resíduos são caracterizados?      
            
            
             
5) Existe algum programa de reciclagem adotado pela empresa para os resíduos coletados?  
(  )Sim (  ) Não. Qual(is)?          
            
            
             
6) Algum tipo de resíduo sofre tratamento antes da destinação final? (  ) Sim (  ) Não.  
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Qual (is)?            
            
             
6.1) Qual o tratamento utilizado?         
            
            
             
7) Qual a destinação final dos resíduos urbanos?      
            
            
             
8) Qual é o volume total de resíduos urbanos destinados à disposição final?   
            
             
 
INFORMAÇÕES SOBRE A COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS  
DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) 
 
9) Qual a quantidade de RSS coletado pela empresa?       
            
            
10) Esse resíduo sofre algum tratamento antes da destinação final? (  ) Sim (  ) Não.  
Qual (is)?            
            
            
              
11) Em caso afirmativo, esse tratamento é realizado pela própria empresa? (  ) Sim (  ) Não  
Quem realiza?            
            
             
Onde?            
            
             
12) Com relação ao tratamento dado aos RSS antes da destinação final, a empresa  
realiza algum controle para evitar a contaminação do meio ambiente? ( )Sim ( )Não. Qual(is)?  
            
            
            
             
13) Qual a destinação final desse resíduo após o processo de tratamento?     
            
            
             
14) Qual o tratamento e a destinação final dada os medicamentos coletados pela empresa?  
            
             
15) Qual o tratamento e a destinação final dado aos membros amputados coletados pela empresa? 
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16) Quando a empresa é contratada por uma unidade de saúde para prestar o serviço de coleta e 
destinação final dos RSS, qual(is) o(s)  serviço(s) ofertado(s) pela empresa ( a exemplo de 
capacitação dos funcionários, recipientes etc)?        
            
             
17) Qual o valor da  taxa, em média, cobrada pela empresa para coleta, tratamento e destinação final 
dos RSS? e para os resíduos urbanos?        
            
            
            
             
18) Quais as principais dificuldades enfrentadas pela empresa na coleta, tratamento e destinação final 
dos RSS?           
            
            
            
             
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
19) A empresa realiza treinamentos com os seus funcionários que trabalham na coleta, tratamento e 
destinação final dos resíduos? (  )Sim (  ) Não. Qual a periocidade?     
            
            
             
20) Os funcionários recebem os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários para a 
realização de suas atividades? (  )Sim (  ) Não.  Existe um controle sobre a utilização?  
(  )Sim (  ) Não.  De que forma é realizado esse controle?      
            
            
            
             
21) Existe um controle sobre o esquema vacinal dos funcionários, em especial, os que trabalham 
com os resíduos de saúde? (  )Sim (  ) Não. De que forma é feito esse controle?    
            
            
             
22)  Qual o procedimento em caso de acidente com perfurocortantes?    
            
            
            
             
23) Quais as ações que a empresa está implantando ou implementará para atender as novas exigências 
quanto ao tratamento e destinação final dos resíduos na cidade de Aracaju/SE?   
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ANEXO A 
Parecer Cosubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa da UFS 
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ANEXO B 
Parecer Cosubstanciado da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
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