
 

 

 

 

 

 

LÍGIA DE OLIVEIRA BRAGA 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DO PROCESSO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS 

QUÍMICOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ EM 

RECIFE/PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO � SE 
MARÇO � 2013 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE                            

PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE  

MESTRADO INTERINSTITUCIONAL UFS/UPE  



ii 

 

LÍGIA DE OLIVEIRA BRAGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DO PROCESSO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS 

QUÍMICOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ EM 

RECIFE/PE 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 

Pós Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

da Universidade Federal de Sergipe - MINTER 

UFS/UPE - Universidade de Pernambuco, como 

requisito parcial para obtenção do título de Mestre em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente - PRODEMA. 

 
Orientadores 

     Prof. Dr. Roberto Rodrigues de Souza 

     Prof. Dr. Willames de Albuquerque Soares 

 

 

 
 
 

SÃO CRISTÓVÃO � SE 
MARÇO � 2013 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 
 

 
 

B813d 

 
Braga, Lígia de Oliveira 
    Diagnóstico do processo de descarte dos resíduos químicos do 

Hospital Universitário Oswaldo Cruz em Recife/PE / Lígia de 
Oliveira Braga ; orientadores Roberto Rodrigues de Souza, 
Willames de Albuquerque Soares. � São Cristóvão, 2013. 

136 : f. : il. 
 
 

Dissertação (mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) 
�Universidade Federal de Sergipe, Universidade de Pernambuco, 
2013. 

 
 

1.  Sustentabilidade.   2.  Resíduos de serviços de saúde. 3. 
Gestão ambiental.  4. Resíduos químicos.  5. Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz. I. Souza, Roberto Rodrigues de, orient.  II. Soares, 
Willames de Albuquerque, orient.   III. Título. 

 
CDU 502.131.1:628.4.046(813.4) 

 
 



iii 

 

 



i  

 

 
 
 



 

 

 
 
 



i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meu pai Liberato Braga (in memoriam), pela minha exist n ia  

A minha avó Amália Oliveira (in memoriam), pela dedicação e amor durante minha criação. 
A minha mãe Maria Oliveira e minha irmã Lilian Braga pelo amor, paciência e parceria. 

A todos os membros das minhas equipes de trabalho, pelo apoio e cumplicidade. 

A todos que estiveram ao meu lado neste momento de realização. 
 



ii 

 

AGRADECIMENTOS 
 

  

Agradeço a Deus pela minha vida, por cada amanhecer, por cada vitória alcançada. 

 Na vida existem encontros que possibilitam presentes inesquecíveis. Agradeço a 

Professora Deuzany Leão que favoreceu o encontro com Professor Severino Bezerra e, desta 

forma, iniciou-se o sonho para o ingresso neste Mestrado. Começou a realização da 

caminhada para o sonho concretizado. Obrigada aos dois anjos que Deus colocou em meu 

caminho. 

Aos meus orientadores Prof. Dr. Roberto Rodrigues de Souza e Prof. Dr. Willames de 

Albuquerque Soares, por acreditarem na possibilidade de nossa pesquisa, fornecerem 

orientações e ensinamentos para nosso aperfeiçoamento científico e execução do trabalho. 

Obrigada pela parceria e dedicação. 

A minha mãe Maria Oliveira e irmã Lilian Braga pela paciência e cumplicidade nesta 

caminhada. Mãe que sempre incentivou estudo e dedicação para realização de sonhos e 

conquistas profissionais. 

A todos os meus familiares e amigos que apoiaram e perdoaram minha ausência. 

Aos membros das equipes de trabalho que apoiaram meu crescimento profissional e 

foram cúmplices e parceiros nesta caminhada. 

Aos meus colegas de Mestrado e, de modo especial, a Giane e Cláudia, que me 

acolheram em seus lares e me receberam com amor e carinho. Valeu por todo apoio e 

amizade. 

Aos professores e funcionários do PRODEMA minha gratidão. 

À Direção Geral do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e aos seus funcionários, por 

disponibilizarem tempo e informações necessárias para realização desta pesquisa. 

 

 



iii 

 

 

MINTER 

Na turma presente 

Trocando experiência 

Encontro de gente 

Buscando sobreVIVÊNCIA 

 

Mestrado Interinstitucional 

Para nossa alegria 

Turma sensacional 

Adquirindo sabedoria 

 

Professores incríveis 

Cheios de dedicação 

Tornando sonhos possíveis 

Com conhecimento e paixão 

 

E assim se faz pesquisa e ciência 

Em desenvolvimento e meio ambiente 

Alcançando excelência 

Com resultado eficiente 

 

Salve a rede PRODEMA 

Conquista e realização 

Onde não existe problema 

Que não haja solução 

 

Na Federal de Sergipe é assim 

Avanço e progresso 

Trabalho sem fim 

Resultando em sucesso 

 

A UPE (Campus Garanhuns) está presente 

Fazendo parte desta história 

Contribuindo assiduamente 

Para mais uma vitória 

 

A natureza agradece 

Toda esta dedicação 

O ser humano amadurece 

Tentando o perdão 

 

Lígia Braga 

 

 



i  

 

RESUMO  
 
 

A geração de resíduos é uma problemática atual e faz parte da vida humana. O aumento de 

resíduos cresce a cada dia associado ao avanço da tecnologia e da produção industrial. Neste 
contexto, inserem-se os serviços de saúde que, como organizações, precisam incorporar novos 
conceitos para adquirir novos comportamentos em seus processos assistenciais onde as 

questões da preservação do meio ambiente e da proteção da saúde pública precisam ser 
destacadas. Tal desafio tem gerado políticas públicas e regulamentações que vem assumindo 
grande importância como eixo para o desenvolvimento sustentável. Estas regulamentações 

classificam os resíduos de serviços de saúde gerados e dispõem de protocolos para seu 
manejo. Dentro desta classificação, enquadram-se os resíduos químicos que vem se tornando 
um desafio no que diz respeito ao uso, descarte e reuso, quando possível. Assim, este trabalho 

tem como objetivo geral elaborar um diagnóstico da situação atual do gerenciamento dos 
resíduos químicos gerados em um Hospital Universitário de Pernambuco. Para tanto, foi 

utilizada, quanto aos objetivos, uma pesquisa do tipo exploratório-descritiva, possuindo como 

procedimento para coleta de dados a pesquisa bibliográfica, o levantamento de campo, o 

estudo de caso e a pesquisa documental. Os instrumentos utilizados foram a entrevista em 

pautas e a observação in loco. Diante do exposto e a partir da pesquisa realizada, 

evidenciamos a confirmação das hipóteses levantadas em relação às questões dos resíduos 
químicos não serem gerenciados seguindo a legislação atual, de não existir envolvimento por 

parte dos profissionais no planejamento das ações geradoras destes resíduos e de que na 

realização dos processos não são levados em conta os aspectos relacionados aos possíveis 
resíduos químicos gerados. Pode-se concluir que apesar de existir a segregação dos tipos de 
resíduos dos outros grupos, os resíduos químicos não são tratados como tais. Precisa-se 

através da Educação Ambiental e de um novo modelo de gestão capacitar e treinar os 

profissionais para buscar mudança no manejo dos resíduos químicos. O processo de formação 
dos profissionais e a atualização dos mesmos precisam ser de modo contínuo e embasado na 

Educação Ambiental para a concepção de novos conceitos e para a mudança de 
comportamento que leve à gestão ambiental, considerando o desenvolvimento sustentável. 
Por se referir a um tema relevante para as questões de saúde pública e ambiental, deseja-se, 

com os resultados alcançados, colaborar junto à comunidade acadêmica mostrando a 
problemática dos resíduos químicos gerados nos serviços de saúde, buscando alterações 
viáveis para os processos realizados que geram estes resíduos, sem que haja perda na 

qualidade da assistência prestada e das atividades voltadas para pesquisa.  
 

 

 

 
Pa a ras- a e  Sustentabilidade, Resíduos em Serviços de Saúde, Gestão dos Resíduos 

Químicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT  

 
 
The waste generation is a current problem and part of human life. The increase of waste 

grows every day associated with the advancement of technology and industrial production. In 

this context, are part of the health services, as organizations need to incorporate new concepts 

to acquire new behaviors in their care processes where issues of environmental preservation 

and protection of public health need to be highlighted. This challenge has generated public 

policies and regulations that has assumed great importance as a pillar of sustainable 

development. These regulations classify healthcare waste generated and have protocols for 

their management. Within this classification, fall into the chemical waste that is becoming a 

challenge with regard to the use, disposal and reuse when possible. Thus, this study aims to 

develop a general diagnosis of the current situation of the management of chemical waste 

generated at the University Hospital of Pernambuco. Therefore, it was used as the objectives, 

research is an exploratory-descriptive, as possessing procedure for collecting data literature, 

field survey, case study and documentary research. The instruments used were the interview 

guidelines and on-site observation. Given the above and from the survey, we noted the 

confirmation of the hypotheses on the issues of waste chemicals are not managed according to 

current legislation, there is no involvement of professionals in planning actions that generate 

these wastes and that in carrying processes are not taken into account aspects related to the 

possible chemical waste generated. It can be concluded that although there is a segregation of 

waste types in the other groups, chemical residues are not treated as such. Needs through the 

Environmental Education and a new management model train and train practitioners to seek 

change in the handling of chemical waste. The process of training of professionals and update 

them need to be continuously and grounded in Environmental Education for the development 

of new concepts and behavior change that leads to environmental management, considering 

sustainable development. Why refer to a topic relevant to the issues of environmental and 

public health, we want to, with the results, cooperate with the academic community showing 

the problem of chemical waste generated in health services, seeking viable changes to the 

processes that made generate these wastes, with no loss in quality of care and activities for 

research. 

 

 
 

e ords  sustainability, Waste in Health Services, Chemical Waste Management. 
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INTRODUÇÃO 

 

A questão dos resíduos é, na atualidade, um dos temas centrais para aqueles que se 

preocupam com o meio ambiente e a garantia de condições de sobrevivência para as gerações 

futuras. 

Dentro deste contexto, alguns aspectos da sociedade estão relacionados à questão do 

lixo (resíduo), dentre eles a visão imposta pelo capitalismo consumidor que traz o novo como 

o melhor, fazendo aumentar o consumo das coisas, como também, o preconceito de se utilizar 

artigos provenientes de material reciclado, muitas vezes, associados a sujos e frágeis, pois já 

foram utilizados de alguma forma. Sabe-se, no presente momento, que muitos dos produtos de 

consumo, suas embalagens e seus processos industriais podem ser retornáveis e, desta forma, 

favorecer ao reuso de sua matéria prima. 

Esta postura nociva em uma sociedade cheia de desigualdades provoca rapidamente a 

desvalorização das coisas e, consequentemente, das pessoas que não podem pertencer a esse 

feroz ciclo de consumo. Assim, a problemática da geração de resíduos, em nosso planeta, está 

longe de ser solucionada. De um modo geral, todas as atividades humanas geram resíduos de 

vários tipos e o gerenciamento destes, o manejo adequado e a conscientização/sensibilização 

para este problema precisam ser destaque em todos os níveis governamentais e sociais, 

organizados ou não, coletivos ou individuais. 

O estabelecimento de novos padrões comportamentais e culturais depende de um 

trabalho de educação e conscientização e deveria ser tarefa da atual geração e das próximas, 

na construção de um novo modelo de mundo. 

A atuação na busca de um gerenciamento de resíduos sólidos deve acontecer em todos 

os países, tendo em vista os efeitos globais de comprometimento do meio ambiente. Os países 

em desenvolvimento se confrontam, ainda, com a imposição do modelo assistencial 

consumista, como paradigma de crescimento econômico e modernidade e com a deterioração 

do ambiente causada por empresas nacionais e multinacionais. Até mesmo nas opções 

tecnológicas dos países em desenvolvimento ocorrem interferências dos países desenvolvidos, 

por intermédio da atuação no mercado, com ofertas agressivas de equipamentos e sistemas, 

muitas vezes, inadequados às condições locais (SISINNO, 2000). 

Sisinno (2000) ainda destaca que é fundamental, tanto do ponto de vista político e 

econômico como do ponto de vista ambiental que, na formulação do modelo de 
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gerenciamento de resíduos sólidos, em países como o Brasil, considerem-se as condições da 

realidade para que se projetem sistemas adequados e capazes de produzir uma efetiva 

evolução no trato dos resíduos e na redução dos seus impactos ambientais. 

No debate da questão socioambiental, identificam-se dificuldades associadas à gestão 

de políticas públicas específicas. Essas políticas se caracterizam por demandar uma 

coordenação de ações de várias naturezas e uma divisão de responsabilidades (MOURA, 

2009).  

A sustentabilidade surge, neste contexto, como uma saída para associar o 

desenvolvimento tecnológico com a preservação dos recursos naturais. Segundo Leff (2010), 

a crise ambiental irrompeu no mundo como uma crítica à degradação ambiental gerada pelo 

crescimento econômico abrindo o debate para um futuro sustentável, ou seja, um propósito de 

internalizar os custos ambientais e os princípios da sustentabilidade nos paradigmas da 

economia. 

A velocidade da mudança e os desafios do mundo globalizado estão conduzindo a um 

sentido de emergência quanto ao ajustamento e adaptabilidade das organizações. O processo 

de mudança incide sobre vários aspectos e torna-se lento porque implica a substituição de 

pressupostos básicos que determinam as normas, os valores e as crenças organizacionais e 

atinge as formas de pensar, sentir e agir (COSTA, 2010). 

Um novo modelo de gestão, a gestão da mudança, aparece nas organizações 

governamentais ou não, onde o fator humano passa a ser dominante na concepção e na 

operacionalização dos outros recursos (FERREIRA, 1997). 

Segundo Chiavenato (2010), nunca houve uma impressionante mudança no 

comportamento humano nas organizações e vários fatores estão associados a ela como os 

econômicos, os tecnológicos, os culturais, os políticos, os sociais, os demográficos e os 

ecológicos. 

Esta mudança nas organizações, no que diz respeito ao meio ambiente, não pode 

ocorrer sem o envolvimento das pessoas (recursos humanos) com a formação para conceitos 

novos que incorporem a abordagem trazida pela educação ambiental. Segundo Loureiro 

(2011), a percepção e a sensibilização para a problemática ambiental e o incremento de 

competência técnica podem ser adquiridos pela ação individual e coletiva nos movimentos 

sociais e por meio da Educação Ambiental. 
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Logo, as questões ambientais emergem a partir de grandes desafios para a 

humanidade, dentre eles, o tratamento e reciclagem dos resíduos orgânicos e não-orgânicos. 

Naime (2004) refere-se à reciclagem de lixo como uma opção importante no gerenciamento 

de resíduos, tendo como maior desafio, a separação destes. A falta de informação sobre o 

assunto é um dos principais motivos para a ausência de projetos sustentáveis que determinem 

melhorias neste setor. A questão dos resíduos também surge no contexto dos serviços de 

saúde.  

Estudos relacionados ao gerenciamento de resíduos em serviços de saúde vêm 

recebendo destaque no cenário atual. O interesse nesta problemática torna-se regulamentado a 

partir do início da década de 90, com a publicação da Resolução do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente - CONAMA nº 005/93 que definiu a obrigatoriedade dos serviços de saúde de 

elaborar o Plano de Gerenciamento de seus resíduos. Na atualidade existe a publicação da 

Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - RDC 

ANVISA nº 306/04 e da Resolução CONAMA nº 358/05 que possuem o propósito de orientar 

a implantação do Plano de Gerenciamento dos Resíduos em Serviços de Saúde - PRGSS e 

classificando os mesmos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Nesta classificação, apresentam-se os resíduos químicos (grupo B). Estes são de 

responsabilidade de seus geradores e a gestão da instituição deve colocar em prática um 

processo de descarte que preserve a segurança dos usuários e do meio ambiente, com 

princípios norteadores de verificar quem gera o resíduo químico. 

Esta prática foi desenvolvida pela comissão de resíduos de saúde da � Universidade do 

Grande Rio Professor José de Souza Herdy - UNIGRANRIO (2006), com a elaboração do 

manual de descarte de resíduos químicos. O objetivo foi adequar todas as unidades da 

UNIGRANRIO que sejam geradoras de resíduos químicos, a segregar e a descartar 

adequadamente tais resíduos. 

Para Binsfeld (2004), além dos riscos ambientais, os resíduos químicos estão 

associados aos riscos ocupacionais devido à natureza dos mesmos, podendo causar danos aos 

trabalhadores envolvidos no processo. Na atualidade, o número de produtos químicos 

registrados no Chemical Abstracts Service Register Number � CASRN, já atinge a casa de 

dezenas de milhões. Cerca de 100.000 substâncias químicas são consideradas como de uso 

corrente e trazem em associação, os riscos tóxicos, capacidade inerente às substâncias 

químicas de produzirem efeitos nocivos nos ecossistemas e seus componentes bióticos e 

abióticos. 
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No apêndice da Resolução da Diretoria Colegiada nº 306/2004, no grupo B, estão os 

resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao 

meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade e toxicidade, dentre outras características. Além disso, existem outras indicações 

para a classificação dos resíduos químicos como a portaria do Ministério da Saúde 344/98 e a 

Norma Brasileira - NBR 10004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Tais 

aspectos e legislações regulamentadoras só reafirmam a importância do gerenciamento 

adequado destes resíduos (TADEU, 2012).  

Tratar os resíduos químicos com a devida importância é responsabilidade de todos. 

Entretanto, ainda há muito que se fazer para suprir a demanda brasileira nos serviços de 

saúde, daí a importância do despertar para a questão do gerenciamento dos resíduos químicos. 

Fazer cumprir a lei e sua aplicabilidade, buscando a responsabilidade coletiva e o 

envolvimento de todos a fim de garantir a preservação da vida humana e do meio ambiente. 

Diante deste contexto, faz-se necessário o desenvolvimento de pesquisas voltadas mais 

especificamente ao descarte dos resíduos químicos, buscando assim, minimizar as 

consequências agressoras dos mesmos.  

 Tenciona-se com este estudo, subsidiar o poder público com informações relacionadas 

ao manejo correto e sustentável dos resíduos químicos hospitalares, de forma que sejam 

mitigados os efeitos nocivos da ação antropogênica no ambiente. Assim, este projeto tem 

como objetivo geral elaborar um diagnóstico da situação atual do gerenciamento dos resíduos 

químicos gerados no Hospital Universitário Oswaldo Cruz em Recife/PE e, como objetivos 

específicos, identificar os pontos críticos do processo de descarte dos resíduos químicos; 

analisar o envolvimento dos profissionais no gerenciamento dos resíduos químicos; descrever 

o processo de descarte dos resíduos químicos e verificar possíveis riscos para danos 

ambientais e à saúde pública decorrentes do descarte dos resíduos químicos. 

A partir do exposto surge a seguinte questão de estudo: de que modo é possível 

gerenciar os resíduos químicos gerados com características nocivas nos serviços de saúde 

seguindo a legislação vigente e minimizando ou eliminando os prejuízos ao meio ambiente e à 

população?  

 O presente trabalho foi dividido em cinco capítulos, onde no primeiro, ficou 

concentrada parte da fundamentação teórica que, inicialmente, traz aspectos relacionados ao 

Meio Ambiente, às Políticas Públicas e à Sustentabilidade. Tais conceitos envolvem a 
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problemática da geração de resíduos, pois não se pode tratar da questão dos resíduos em 

serviços de saúde sem abordar tais aspectos.  

 No segundo capítulo, ainda na fundamentação teórica, destacou-se o contexto da 

Administração, com aspectos da gestão da mudança; Pessoas, como ferramenta para operação 

das mudanças; da Educação Ambiental, trazendo aspectos de sua atuação perante a sociedade 

e, finalizando o capítulo, da Logística Reversa, abordando a importância deste conceito para o 

gerenciamento dos resíduos. Finalizando a fundamentação teórica, no terceiro capítulo, 

apresentamos a problemática dos resíduos em serviços de saúde com enfoque nos resíduos 

químicos - objeto do presente estudo.  

 No quarto capítulo estão descritos os aspectos da metodologia que foi aplicada para 

que se pudessem alcançar os objetivos e resultados esperados, como também, o método 

científico e alguns conceitos que fundamentaram a metodologia. 

 No quinto capítulo, descrevem-se os resultados e as discussões em relação à 

problemática proposta com a apresentação dos dados coletados na pesquisa de campo e 

fundamentações teóricas que permitiram as discussões. Para finalizarmos a apresentação da 

pesquisa, seguem as conclusões e as referências utilizadas no estudo.  
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1 MEIO AMBIENTE  POLÍTICAS PÚBLICAS E SUSTENTABILIDADE 

 

1.1 Meio Ambiente 

 O homem vem se desenvolvendo ao longo dos séculos e alcançando resultados 

surpreendentes em relação ao avanço tecnológico e às inovações voltadas para o dia a dia em 

comunidade. Esta evolução repercute em vários aspectos, dentre estes, no consumo dos 

recursos naturais. A preocupação voltada para tais recursos ficou à margem do processo na 

maioria das situações e, há pouco tempo, vem sendo trazida para as discussões nos grandes 

centros urbanos e nas organizações de diferentes tipos. A vida humana e a garantia das 

condições de sobrevivência para as gerações que virão dependem desta mudança de 

comportamento e da adoção de novos conceitos que considerem a preservação dos recursos 

naturais, ou seja, a preservação do meio ambiente. 

 

Há 4,6 bilhões de anos surgia o nosso planeta, uma esfera incandescente e inabitada. 
Somente 1 bilhão de anos depois da terra proporcionou condições propícias para o 
aparecimento do primeiro ser vivo - uma bactéria. A parti daí, teve início um 
processo de bilhões de anos que conduziu ao primeiro hominídeo, há apenas 4 
bilhões de anos. [...] Embora seja amplamente aceita nos dias de hoje, a corrente 

evolucionista descrita não é a única explicação para o surgimento do homem. Para 
os índios brasileiros Carajás, o homem é obra do deus Kananciué. A divindade teria 
criado o homem por conta da insistência dos peixes aruanãs, que queriam viver em 
terra firme. Cristãos e judeus também atribuem o surgimento da humanidade à mão 
divina, que teria moldado o primeiro homem a partir do barro (PEARSON, 2011, 

p.4). 

 

 Pearson (2011) cita ainda que, seja pela religião, pelo mito ou pela ciência, uma 

verdade permanece irrefutável: o homem é fruto da natureza. Se a ligação entre o homem e o 

meio ambiente é tão íntima, é de estranhar que a natureza seja vista como algo separado de 

nós. Na verdade, as consequências dessa visão míope não se restringem a problemas 

conceituais. O homem, não percebendo seu vínculo com a natureza, tem cometido uma série 

de abusos contra o planeta. Na euforia do desenvolvimento econômico, ele esgota os recursos 

naturais como se jamais tivesse de prestar contas.  

 As evidências históricas não deixam margem para dúvidas, revelando que, em todos os 

momentos de sua existência, o homem nunca se viu como parte do meio ambiente. Afirma 

Pearson (2011), que o homem jamais abriu mão dos seus desejos mais supérfluos em nome da 

natureza, enxergando-a sempre como uma fonte inesgotável de insumos para suas atividades. 
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Assim, a problemática ambiental torna-se destaque devido aos grandes agravos do mau uso 

dos recursos naturais. 

A problemática do meio ambiente, compreendendo meio ambiente como o conjunto de 

seres vivos e inanimados que compõem o planeta terra ou o habitam, incluindo o homem, 

bem como, suas produções, tem sido objeto de inúmeras abordagens e tornou-se uma das mais 

debatidas da atualidade, seja nos meios acadêmicos, na mídia, em instituições governamentais 

ou organizações não governamentais - ONGs (SANTOS, 2010b).  

Neste contexto, surge a necessidade de um olhar voltado para a questão ambiental que 

não vise apenas o interesse econômico de poucos em detrimento da qualidade de vida no 

planeta. Ainda, segundo o autor: 

As questões ambientais emergem a partir de uma grande gama de desafios: espécies 
em extinção, poluição, necessidade de preservação das reservas florestais e da vida 
selvagem, tratamento dado aos animais, proteção do ecossistema, mudanças 
climáticas, tratamento e reciclagem dos lixos orgânicos e não-orgânicos, aumento da 
população global, alocação de recursos, uso de energia, produção de alimento, fome 
e miséria no mundo, justiça social, compromisso com o bem e a sobrevivência da 
geração futura com boa qualidade de vida (SANTOS, 2010b, p.131-132). 

 

 O desejo humano pelo progresso vem causando a destruição de florestas, poluindo 

reservas e desequilibrando o ecossistema.  Segundo Santos (2010b), de um modo geral, o 

resto do planeta parece ter ficado fora das especulações e/ou equações morais. O interesse 

moral pelos animais não humanos e demais seres naturais só ocorre na medida em que 

problemas nestes elementos possam afetar a humanidade. 

 De fato, o assunto ganhou mais visibilidade a partir da década de 1960. 

Posteriormente, as ameaças globais e o aquecimento do planeta, incluíram a questão 

ambiental no rol das grandes questões internacionais. O ser humano sempre usou a natureza 

como se fosse um repositório infinito de bens, disposto unicamente com o propósito de servi-

lo, daí, o próprio termo �recursos ambientais� (PEARSON, 2011). 

 A questão ambiental, desta forma, adquire uma grande importância nas últimas 

décadas, principalmente, devido aos fenômenos de contaminação das águas e dos solos, das 

catástrofes naturais e do surgimento de doenças antes desconhecidas. Os problemas 

ambientais começam a desencadear efeitos sobre a vida humana e vem se tornando mais 

crescentes. Estes acontecimentos brotam no homem a necessidade de uma mudança social, 

principalmente, nos países industrializados, nos quais a tecnologia ocupa espaços na esfera 

produtiva e nas relações sociais (MARTINEZ, 2006). 
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 O autor, Martinez (2006), ainda coloca que o gigantesco valor econômico que a 

biodiversidade foi adquirindo nos últimos anos, ampliado pelas ameaças reais de extinção de 

muitas formas de vida, inúmeras delas ainda desconhecidas e pouco estudadas, desperta 

atenções para o meio ambiente e para o relacionamento dos seres humanos com a natureza em 

diferentes épocas e sociedades. Este despertar para o meio ambiente está associado também à 

acumulação de capital que tomou um forte impulso em escala mundial com o 

desenvolvimento técnico, científico, dos meios de comunicação e de transporte observados a 

partir da década de 1970. As paisagens e organização do espaço começam a ser alteradas, pois 

os processos produtivos começam a emergir com a técnica provocando um desabamento 

sistemático dos referenciais do passado, um dos elementos mais densos e poderosos na 

atribuição de sentido à vida social e à identidade aos indivíduos. 

 Diante disso, percebe-se que o estudo do meio ambiente começa a ser valorizado e 

busca-se, cada vez mais, o contato próximo e direto com os recursos naturais na vida 

cotidiana, onde se estimula o interesse e a curiosidade pela natureza estreitando os laços com 

o mundo natural. Esta necessidade fica evidente quando se constata as várias áreas científicas 

e de pesquisa voltadas para as questões ambientais. Neste sentido, afirma Martinez (2006):  

[...] que o meio ambiente não constitui objeto de estudo exclusivo da história e 
demais ciências sociais, como geografia ou antropologia, mas comporta múltiplas 
abordagens disciplinares, um domínio de conhecimento comum também às ciências 
físicas e biológicas. Josep Fontana, por exemplo, chamou a atenção para o fato de 
que os cientistas da natureza são os que têm recuperado os valores da historicidade, 
sobretudo a partir de exame de acontecimentos determinados e da identificação de 
relações entre eles [...] sendo o meio ambiente um objeto interdisciplinar 
(MARTINEZ, 2006, p. 20). 

 

 Percebe-se que a questão ambiental deve ser tratada com seriedade por se referir a 

essência do homem neste universo e de sua integração com a natureza, além do que, este tema 

é excessivamente técnico, denso e precisa ser visto por todos. O conhecimento prévio em 

relação ao assunto e à produção de novos paradigmas precisa ser trabalhado por todos os 

setores governamentais e sociais.  

 

1 2 Po ti as P i as 

 O Estado, enquanto unidade  de liderança, busca atuar nos aspectos legais e de 

regulamentação com a finalidade de nortear as ações humanas voltadas para a questão 

socioambiental. Neste conjunto de ações, incluem-se as políticas públicas. Cada vez mais vem 
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se dando destaque às políticas públicas voltadas para o meio ambiente e sua preservação, mas 

este processo ainda é lento quando comparado ao avanço da depreciação dos recursos 

naturais. 

No debate da questão socioambiental, identificam-se dificuldades associadas à 
gestão de políticas públicas específicas. Essas políticas se caracterizam por 
demandar uma coordenação de ações de várias naturezas e uma divisão de 
responsabilidades. Nesse contexto, os gestores públicos são reconhecidos como 
partícipes de parcerias público-privadas, formatando divisões de responsabilidades 
entre o Estado e a sociedade. A coordenação de ações transformadoras seria papel 
natural de governo e suas instituições, considerando a gestão de políticas como 
tarefa necessariamente multi-setorial. Para tal, uma nova cultura de planejamento 

territorial seria uma peça fundamental para alcançar a coordenação de ações. Neste 
contexto, repensar as dificuldades deste planejamento é um caminho consequente 
para se atingir satisfatoriamente metas de um desenvolvimento na busca da 

sustentabilidade (MOURA, 2009, p. 108). 

 

 Segundo Santos (2010b), o Estado, na medida em que nasceu separado da sociedade 

civil, constitui-se como uma face da mesma moeda e por isso buscou meios para aproximá-la 

e vice-versa. Ainda, segundo o autor, o conceito de políticas públicas relaciona-se ao 

desenvolvimento do Estado capitalista e caracteriza-se pela correlação de forças que se 

estabelecem entre a classe proprietária e a classe trabalhadora. As políticas públicas vão criar 

condições da não destruição da força de trabalho, amenizando as tensões e os conflitos sociais 

que, por sua vez, deslocam-se do plano eminentemente econômico para o plano político e 

requisitam ações efetivas por parte do Estado. 

 Quando se fala em políticas públicas na área ambiental é importante registrar que se 

trata de um tema relativamente novo. Em um passado não tão distante, a questão ambiental só 

preocupava o alto escalão do Legislativo e do Executivo nos diferentes países, quando algum 

desastre ecológico exigia ações corretivas imediatas. A falta de preocupação permanente com 

a natureza não favorecia a adoção de iniciativas integradas: até poucas décadas atrás, tudo que 

se via eram soluções pontuais. Eram raros, por exemplo, os órgãos especializados em meio 

ambiente (PEARSON, 2011). 

 Para Pearson (2011), foi a partir de 1970 que este panorama começou a mudar. Com a 

Conferência de Estocolmo inaugurou-se uma nova fase na Organização das Nações Unidas - 

ONU, que passou a fomentar o estabelecimento de acordos multilaterais para combater a 

depredação ambiental. Pearson (2011) ainda afirma que, pressionadas pelas camadas sociais 

mais conscientes, as autoridades nacionais também começaram a se mobilizar a favor da 

natureza, implantando políticas locais de proteção ambiental. 
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 Com a gestão pública não é diferente, pois, para se conduzir bem a questão ambiental 

e a proteção da natureza, o governo precisa criar diretrizes básicas, estabelecer metas e contar 

com um plano de ações. 

 Percebe-se também a necessidade de inclusão de uma cultura democrática junto aos 

aspectos científicos, técnicos e políticos, focalizando o direito ao meio ambiente como um dos 

objetos das políticas públicas. A gestão participativa já é uma realidade em algumas áreas de 

decisão das políticas públicas e de sua aplicabilidade, a área do meio ambiente não pode se 

comportar de modo diferente. Deve-se buscar e compartilhar as responsabilidades com a 

camada popular utilizando este veículo também como forma de educação e sensibilização. 

De acordo com Santos (2010b), o Estado moderno precisa se ver como promotor de 

políticas públicas que contemplem os anseios e desejos da população e solucionem os 

problemas que põem em risco a condição da vida em sociedade. Partindo desta análise, fica 

claro que, a vida, sem o meio ambiente preservado, não existirá. Assim pode-se reafirmar, 

cada vez mais, que as ações dos poderes governamentais possuem um dever de extrema 

importância no contexto da preservação ambiental.  

[...] Na tradição contratualista, particularmente em Rousseau, o estado natureza � 

entendido como um estágio ainda primitivo e selvagem de isolamento natural entre 
os homens � antecede o estado civil. Trata-se aqui de um percurso que vai da 

completa integração do homem à natureza que o rodeia, e de autonomia em relação 
ao outro, até o seu domínio e o jugo de seus semelhantes, o que, segundo Rousseau, 
é o ápice da degenerescência e da degradação. [...] os homens a estabelecer relações 
constantes entre si e com o ambiente que os rodeia, o que esboça vínculos para a 
formação de uma sociedade. [...] A transição para um estado civil tem sua 
culminância quando se instaura a mais evidente desigualdade entre os homens: a 
propriedade privada [...] A partir dela, outros males decorreram, afastando o homem 

cada vez mais de seu estado primitivo, de sua fonte primeira e originária: a natureza. 
A este primeiro momento da vida em sociedade seguiram-se outros dois: a 

instituição dos governos (estabelecimento de poderosos e fracos) [...] e a mutação do 
poder legítimo em poder arbitrário (existência de senhores e escravos) (SANTOS, 

2010b, p. 148 � 149). 

 

 

Ainda segundo Santos (2010b),  
 

A esfera pública diz respeito às relações entre econômico e o político, o estatal e o 
privado, e o público não-estatal.  Esta concepção [...] remete ao aperfeiçoamento da 
gestão democrática das sociedades, visto que se liga à liberdade de expressão dos 
atores sociais, constituindo-se em dimensões políticas e culturais. [...] A existência 
da esfera pública supõe, portanto um movimento de publicização das ações públicas 
que podem indicar a direção da construção de uma nova institucionalidade, 
proporcionando a criação de espaços públicos, nos quais sujeitos sociais investidos 
de representatividade social possam disputar lugares de reconhecimento político de 
suas demandas. [...] A publicização representa um processo direcionado pela 
correlação de forças políticas entre atores sociais e que permite mobilizar espaços de 
representação e negociação (SANTOS, 2010b, p. 154 e 159). 
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Neste contexto, o surgimento do Estado e do poder de governança, nos tempos atuais, 

não pode ficar à margem das questões ambientais. Desde que as mudanças comportamentais 

das civilizações começaram a usufruir dos recursos naturais e deles retirarem sua subsistência 

sem considerar as gerações futuras, faz-se mister a intervenção de todos os setores na tentativa 

de se poder, nos dias correntes, garantir os dias futuros.  

A questão da necessidade de políticas públicas ambientais está ligada também às 

questões econômicas, como todos os demais processos. É preciso monitorar os impactos das 

atividades econômicas sobre a natureza. Para Moura (2009): 

O que se discuti na literatura teórica sobre a análise das políticas públicas é que em 
sociedades onde o peso das instituições na vida política é menos decisivo, como na 
nossa, a cultura política, as redes e as personalidades políticas tendem a ter maior 
peso decisório. Nesse contexto observam-se as descontinuidades políticas, assim 
como a frequente alteração dos conteúdos e sua descaracterização. [...] Isso torna a 
realização das políticas que demandam articulações multissetoriais e resultados no 
longo prazo � como as políticas de ordenamento territorial e ambiental � ainda mais 

difícil e sujeita aos vícios do clientelismo, corporativismo, populismo e 

patrimonialismo (MOURA, 2009, p.112 � 1130). 

 

Conforme Pearson (2011), não é possível ficar de braços cruzados enquanto se 

aguarda o consenso entre especialistas, pois os estragos provocados pelo progresso e pela 

ambição econômica produzem irreversíveis danos à natureza, inviabilizando o êxito de 

medidas corretivas posteriores, em alguns aspectos, será tarde demais para a correção das 

ações. Para garantir o sucesso de uma política pública ambiental, as autoridades precisam 

contar com sua aplicabilidade e fiscalização de seu cumprimento por todos os níveis de 

governança. Aos poucos, as reivindicações ambientais começam a se destacar no cenário 

político e já se possuem leis para o meio ambiente, como também, o crescimento do Direito 

Ambiental. 

Assim sendo, as concepções de �políticas�, bem como de �políticas públicas� também 

sofrem, no contexto atual, mudanças que implicam, ao mesmo tempo, uma transformação de 

posturas da sociedade. Destaca Santos (2010b): 

 

A ausência de ações planejadas nas três esferas de governo e os condicionantes 
econômicos das decisões � atreladas aos interesses privativos que por vezes 

suplantam os interesses da coletividade � bem como os resquícios de uma postura 
ainda patrimonialista e clientalista de �gerir a coisa pública� no Estado brasileiro, 
por exemplo, vêm limitando a real efetivação das políticas públicas e repercutindo 
significativamente na construção de instrumentos técnicos e políticos para a sua 
gestão. Portanto, é na comunicabilidade e no debate interativo entre o Estado e a 

sociedade civil que se localiza a dimensão política do exercício democrático 
moderno. As políticas públicas formam o liame que estreita o fosso separador entre 
o Estado e a sociedade civil. Longe de serem perfeitas, ao menos são tentativas para 
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diminuir a ideia de um Estado absoluto e opressor, por um lado, e de sociedade 

impotente, por outro. No fundo, o que se busca é possibilitar maior autonomia para a 

sociedade civil (SANTOS, 2010b, p. 165). 

 

 

 Neste debate, busca-se uma fundamentação com consistência e orientação de forma a 

concretizar  políticas públicas que assumam, pouco a pouco, responsabilidade em relação ao 

desenvolvimento sustentável e que as políticas setoriais focalizem culturas, abordando as 

necessidades coletivas. Assim, a economia poderá assumir um caráter ambiental, 

considerando o crescimento e desenvolvimento tecnológico, fomentando políticas públicas 

que preservem os recursos naturais. O desafio é fazer com que as preocupações e 

fundamentos das questões ambientais permeiem a política pública, pois o que está em jogo é 

essa busca, ou seja, a relação das atividades humanas e o avanço do processo 

tecnológico/econômico com princípios da sustentabilidade. 

 

1 3 S stenta i idade 

 O planeta terra já dá sinais claros de não suportar mais as agressões ao meio ambiente 

e o caminho para conciliar as necessidades de hoje sem comprometer a sobrevivência das 

gerações futuras chama-se sustentabilidade. Desta crise ambiental até a necessidade da 

comunidade científica, política e econômica, faz-se importante a incorporação de atitudes 

relacionadas à defesa dos recursos naturais.  

 Esta responsabilidade com as gerações futuras já foi trazida à comunidade científica 

pelo filósofo Jans Honas através do Princípio da responsabilidade. Sua proposta de um 

princípio da responsabilidade procura estabelecer parâmetros para uma nova conduta humana 

no tocante a sua relação com o ambiente natural. Ou seja, Jonas edifica uma ética que embora 

revisite os eminentes filósofos da tradição ocidental traz de inovador uma ética que reflete 

sobre a relação do homem com o mundo natural à luz da radicalização tecnológica a qual está 

enlaçada a civilização. Sua proposta filosófica, considerada audaciosa, pensa o mundo para as 

próximas gerações, possibilitando uma perspectiva jurídica de conceber direitos para uma 

geração ainda não nascida (JONAS, 2006): 

 

[...] seja possível ter uma ética que possa controlar os poderes extremos que hoje 
possuímos e que nos vemos obrigados a seguir conquistando e exercendo. Diante de 

ameaças iminentes, cujos efeitos ainda nos podem atingir, frequentemente o medo 
constitui o melhor substituto para a verdadeira virtude e a sabedoria. [...] Àquela 
época, como vimos, a técnica era um tributo cobrado pela necessidade, e não o 
caminho para um fim escolhido pela humanidade [...]. Hoje, na forma da moderna 

técnica, a techne transformou-se em um infinito impulso da espécie para adiante, seu 
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empreendimento mais significativo. Somo tentados a acreditar que a vocação dos 
homens se encontra no contínuo progresso (JONAS, 2006, p.43 e 65). 

 

 

 Neste aspecto, a sustentabilidade aparece como o caminho para a manutenção do 

progresso e desenvolvimento tecnológico, deixando evidente a importância da manutenção 

das condições de sobrevivência humana no planeta. Um comportamento sustentável torna-se 

urgente e indispensável para todas as áreas e setores que envolvem a vida humana. 

 O autor Santos (2010a) também se refere ao princípio do filósofo Jonas e sua visão de 

estabelecer um novo paradigma ético, pautado no respeito de uns para com os outros e de 

todos com a natureza, permitindo assim que se pergunte em que medida os homens devem 

estar no mundo e devem assegurar, em seus projetos, a existência das gerações futuras. A 

responsabilidade, então, é uma condição possibilitada pela postura ética, enquanto disposição 

que convoca o homem a assumir a responsabilidade pelos seus atos. Segundo Santos (2010a): 

 

De acordo com Jonas, uma das responsabilidades do homem público é garantir que a 
arte de governar continue possível no futuro, pois o princípio se baseia em que toda 
responsabilidade integral, é responsável tanto por cumprir-se, quanto por garantir a 

possibilidade do agir responsável no futuro.  Deste agir, responsável depende o 
futuro do planeta, a qualidade de vida humana e a existência da nossa própria 
espécie. Hoje, em face da crise, a responsabilidade política aponta para o mais 
imediato, devido à urgência do momento que requer ações afirmativas para a crise 
ambiental. Vê-se que no âmbito da política, alguns se referem à defesa do meio 
ambiente, à preservação e a conservação da natureza. Mas tais referências não se 
transformam em ações, funcionando, muitas vezes, como marketing, o que distorce 
a constituição essencial dos conceitos de sustentabilidade ambiental, econômica e 
social (SANTOS, 2010a, p. 37). 

 

 Assim, a questão da sustentabilidade precisa ser incorporada no comportamento 

humano em todas as suas atividades com a mudança de conceitos que passem a pertencer as 

suas ações e atitudes no dia a dia, para que este comportamento não se perca no processo da 

�moda/marketing� passando a ser tendência real e praticada por todos. 

Mediante esta necessidade de internalizar tais conceitos e mudar tais comportamentos, 

Leff (2010) afirma: 

 

A sustentabilidade aponta para o futuro. A sustentabilidade é uma maneira de 
repensar a produção e o processo econômico, de abrir o fluxo do tempo a partir da 
reconfiguração das identidades, rompendo o cerco do mundo e o fechamento da 
história impostos pela globalização econômica. A crise ambiental está mobilizando 
novos atores e interesses sociais para a reapropriação da natureza, repensando as 
ciências a partir de seus impensáveis, internalizando as externalidades no campo da 

economia (LEFF, 2010, p.31). 
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  De acordo com Leff (2010), a crise ambiental irrompeu no mundo como uma crítica à 

degradação ambiental gerada pelo crescimento econômico abrindo o debate para um futuro 

sustentável, ou seja, um propósito de internalizar os custos ambientais e os princípios da 

sustentabilidade nos paradigmas da economia. Não há uma visão única para abordar a união 

entre a ecologia e a economia, isto dá lugar a diferentes escolas de pensamentos e a distintas 

estratégias de poder na teoria e nas práticas da gestão ambiental. 

 As várias disciplinas e especialidades, grupos de economistas e ambientalistas, 

começam a buscar ideias e propostas para um futuro sustentável e, nesta abordagem, a 

racionalidade econômica traz uma economia sustentável inserindo a ciência nesta visão, visto 

que, a ciência moderna não deve deixar à margem este processo da degradação ambiental, 

pois esta área da sociedade também deve possuir esta responsabilidade da manutenção dos 

recursos naturais. Assim sendo: 

A complexidade dos problemas sociais associados a mudanças ambientais globais 

abre o caminho para um pensamento da complexidade e a métodos interdisciplinares 
de investigação, capazes de articular diferentes conhecimentos para abranger as 
múltiplas relações, causalidades e interdependências que estabelecem processos de 
diversas ordens de materialidade: física, biológica, cultural, econômica, social. No 
entanto, a demanda por um saber integrado para compreensão dos processos 
socioambientais não se satisfaz nem se esgota em um pensamento unificado pelos 
isomorfismos estruturais, a formalização lógica e a materialização dos processos 
objeto de diferentes campos de conhecimento, em uma teoria geral de sistemas [...]. 

O saber ambiental surge de uma problemática social que ultrapassa os objetos do 
conhecimento e o campo de racionalidade das ciências [...] (LEFF, 2006, p.279). 

 

 Ainda, para Leff (2006) no discurso emergente sobre mudança global incorporam-se 

diversos temas, entre eles, tecnologias limpas adequadas e apropriadas para o uso 

ecologicamente correto. A partir desta perspectiva de análise, é possível ver surgir as 

formações discursivas do saber ambiental e do desenvolvimento sustentável como estratégias 

conceituais e como efeitos de poder no campo da ecologia política. 

 Desencadear este processo em busca do desenvolvimento sustentável, buscar 

modificações em relação ao comportamento científico, econômico e político, traçar condições 

para a sobrevivência ecológica e preservação dos recursos naturais, requer uma associação de 

medidas e incorporação de conceitos para que se possam concretizar mudanças nas ações e 

nas atitudes do ser humano. Leff (2010) refere que, diante da crise ambiental, deve-se atrever 

a questionar essas certezas (certezas em que a modernidade implantou em nossas consciências 

do fundamentalismo do mercado) que já não nos sustentam, para construir um mundo 

sustentável e abrir um futuro viável para a humanidade. 
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Os desafios da sustentabilidade, da sobrevivência e da convivência humana no 
planeta levam-nos a questionar a realidade que foi construída com base em uma 

racionalidade antiecológica como uma realidade imutável, com base nesse 
positivismo que pensa que o real é apenas a realidade e como tal a história se satura 
no �fato� e no �dado� e não existe maneira de pensar um futuro a partir dos 
potenciais da natureza e da cultura. A sustentabilidade é uma maneira de abrir o 
curso da história, um devir que se forja recriando as condições da vida no planeta e 
os sentidos da existência humana (LEFF, 2010, p. 32). 

 

Neste contexto, devem-se ampliar as discussões voltadas para os processos e 

mecanismos que podem ser utilizados para minimizarmos os impactos das atividades do 

homem junto ao meio ambiente. Repensar os conceitos e modificar o comportamento diante 

das atividades realizadas no dia a dia da população e do que se torna necessário para sua 

sobrevivência. A sustentabilidade pode ser o caminho. 
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2 ADMINISTRAÇÃO, PESSOAS, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E LOGÍSTICA 

REVERSA 

 

2.1 Administração: gestão da mudança 

 A velocidade da mudança e os desafios do mundo globalizado estão conduzindo a um 

sentido de emergência quanto ao ajustamento e adaptabilidade das organizações, como 

condição para que sobrevivam no novo ambiente de negócios. Segundo Costa (2010), a 

análise convencional da mudança organizacional concebe a teoria em torno da ideia de 

equilíbrio, desequilíbrio e, consequentemente, transição para um novo equilíbrio. Ora, dentro 

de qualquer organização, as questões ambientais devem ser tratadas, buscando-se o equilíbrio 

para o andamento de suas atividades e incorporando novos conceitos, como por exemplo, a 

sustentabilidade. 

 O processo de mudança incide sobre vários aspectos como a estrutura, as tarefas, a 

tecnologia, a reengenharia, os comportamentos, a cultura e os produtos e/ou serviços. 

Reorganizar implica conceber de novo a estrutura da organização, ou seja, aplicar métodos 

que permitam operar mudanças com técnicas e de modo eficiente, que possam induzir novos 

comportamentos e percepções, construir e reconstruir a realidade social. A mudança da 

cultura é um processo lento porque implica a substituição de pressupostos básicos que 

determinam as normas, os valores e as crenças organizacionais e atinge as formas de pensar, 

sentir e agir (COSTA, 2010). 

 Neste contexto, diante da crise ambiental, existe um novo desafio, a gestão da 

mudança onde as empresas e as organizações de diversas naturezas passem a traçar planos de 

ação para um funcionamento com aspectos da sustentabilidade e a administração passe a 

incorporar estas ações como parte de seus conceitos. A questão da crise ambiental deve, 

assim, ser inserida como uma variável no desenvolvimento da administração.  

Refere Chiavenato (2000) que a palavra administração tem sua origem no latim e 

significa �direção para� e sua tarefa é interpretar os objetivos propostos pela empresa e 

transformá-los em ação, planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços 

realizados em todas as áreas e em todos os níveis da empresa, a fim de atingir tais objetivos. 

A administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos 

organizacionais para alcançar determinados objetivos de maneira eficiente e eficaz. 
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Diante do exposto, pode-se fazer uma analogia em relação à crise ambiental e o porquê 

de se trazer a administração para esta análise, pois, se administrar é gerenciar recursos nas 

organizações, pode-se considerar o planeta terra como uma grande organização e seus 

recursos naturais como mal administrados pelo homem durante sua existência. A busca de 

uma gestão de mudança faz-se necessária, pois, se agora não se tentar minimizar os impactos 

da atividade humana em relação ao meio ambiente, com uma administração que busque 

redução do consumo dos recursos naturais e novas fontes para a manutenção do 

desenvolvimento, depois poderá ser tarde demais. 

Destaca Chiavenato (2000), a tarefa administrativa nas próximas décadas será incerta e 

desafiadora, pois deverá ser atingida por mudanças e transformações carregadas de 

ambiguidades e de incertezas. O administrador irá se defrontar com problemas cada vez mais 

diferentes. Porém, todas essas exigências, desafios e expectativas sofrem profundas mudanças 

que ultrapassam a capacidade que o administrador tem para poder acompanhá-las de perto e 

compreendê-las adequadamente. Essas mudanças tendem a aumentar em face da inclusão de 

novas variáveis, como por exemplo, o desenvolvimento sustentável como base dos processos 

das organizações. 

Nesta abordagem, a administração pública não pode ficar à margem das mudanças 

urgentes e necessárias. A pressão para a mudança no modelo de funcionamento das 

Administrações Públicas é crescente. Para Costa (2010): 

Ainda que com matizes diferentes quanto ao modo de concretização, a necessidade 
de modernizar a prestação dos serviços públicos, adaptando-os aos novos desafios 

da economia global e da sociedade complexa e volátil em que vivemos, reúne um 
consenso amplo na sociedade e é desejada pela maioria dos seus atores. Contudo a 
necessidade urgente e consensual de modernizar a Governança Pública depara-se 

com a resistência decorrente da inércia, da sedimentação de processos e da 
multiplicação de barreiras organizacionais e culturais, que resultam da matriz 
verticalizada e balcanizada sobre a qual se desenham muitas vezes os modelos de 

funcionamento dos serviços públicos. A disponibilidade de novas plataformas 

tecnológicas, sobre as quais se podem desenhar novas práticas de governo em rede, 
constitui uma oportunidade única para quebrar a dicotomia antes identificada, 
modernizar sem suprimir, resgatar fronteiras e conectar serviços e pessoas, no 
quadro dum novo urbanismo do serviço público, centrado no cidadão utente, duma 
nova arquitetura organizacional e duma nova engenharia de processos (COSTA, 

2010, p. 145). 

 

 

Entretanto, complementa Costa (2010) afirmando que, 
 

Nos tempos atuais e em resultado de transformações profundas induzidas pela 
globalização, da integração em espaços mais alargados da inovação tecnológica, do 
aparecimento de problemas em novos domínios como os recursos naturais, o 
ambiente, a qualidade de vida, ou de exigências acrescidas como o conhecimento, a 

mobilidade, a cultura e lazer, a inclusão social, a igualdade de oportunidades e o 
exercício da cidadania, o papel do Estado tem sido amplamente questionado. [...] À 



 

Ca t o 2 � Ad inistra o  Pessoas  Ed a o A ienta  e Lo sti a Re ersa 
 

Administração Pública competirá, no seu conjunto e a cada uma de suas instituições, 
garantir o estado adequado dos diferentes subsistemas sociais que contribuem para o 

desenvolvimento e a qualidade de vida, bem como segurança e coesão nacionais, 
pelo cumprimento das respectivas missões, de acordo com as políticas públicas 
definidas pelo Governo e outros órgãos de soberania, bem como apoiar a preparação 

e a avaliação da sua execução (COSTA, 2010, p.144). 

 

 

 

As perspectivas futuras da administração são realmente promissoras, mas nem tão 

pouco tranquilas. A era da globalização, cheia de mudanças e transformações, de turbulência 

e instabilidade, de novos conceitos e desafios, exige dos gestores e líderes uma busca para que 

se enquadrem nos novos aspectos deste desenvolvimento, ou seja, avançar, desenvolver, 

buscar tecnologias e práticas que incorporem uma ação e uma atitude sustentável. Como 

também, a Administração Pública que necessita ser reinventada para estar em sincronia com 

os novos tempos cheios de mudanças devido à era da globalização e pela emergência do 

conhecimento, base para qualquer mudança, principalmente, a mudança de comportamento. 

  

2 2 Pessoas  erra enta ara o era o das dan as 

 Até os nossos dias, sucederam-se os variados modelos e teorias de gestão e o que 

sempre esteve presente no surgimento de teorias e modelos de gestão foi à necessidade de 

mudanças, seja utilizando elementos tecnológicos para revolucionar a sociedade da época, 

seja respondendo às transformações impostas por essa sociedade, a comunidade empresarial é 

foco e alvo de mudanças. A finalidade desse propósito de permanente estado de mutação é 

uma questão em torno dos quais cientistas e filósofos constroem hipóteses e teorias para 

explicar o fenômeno. A única coisa que diferencia nossa época das anteriores é a velocidade 

das mudanças que se tornam cada vez maiores (FERREIRA, 1997). 

 Fazer com que as pessoas encarem a mudança como um desafio, incentivá-las a 

considerar um desafio pessoal e superar o que antes parecia inatingível e mostrar-lhes os 

benefícios que poderão tirar disto é uma das grandes tarefas do administrador de nosso tempo. 

A capacidade de liderar pessoas que acompanhem a empreitada para a implantação de 

mudanças como atualização tecnológica, novo modelo de gestão e requalificação do 

conhecimento para sinalizar um novo rumo na organização é realmente um desafio nos dias 

atuais (FERREIRA, 1997). 

 Neste sentido, o fator humano passa a ser dominante na concepção e na 

operacionalização dos outros recursos. Compreende-se, daí, o motivo pelo qual os modelos de 
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gestão participativa vêm se firmando como tendência irreversível. São pessoas inovando. 

Gestores, líderes, pessoas que devem ter consciência de que técnicas e modelos não ficam 

ultrapassados enquanto não desaparecem as necessidades para as quais foram criados 

(FERREIRA, 1997). 

 Segundo Chiavenato (2010), nunca houve uma impressionante mudança no 

comportamento humano nas organizações e vários fatores estão associados a ela como os 

econômicos, os tecnológicos, os culturais, os sociais, os políticos, os demográficos e os 

ecológicos. Esta mobilização das pessoas para as mudanças fez surgir o contexto da gestão de 

pessoas. Separar as organizações da existência das pessoas é muito difícil, senão quase 

impossível, diante da importância e do impacto que o trabalho nelas provoca. 

As organizações jamais existiram sem as pessoas que lhes darão vida, dinâmica, 
energia, Inteligência, criatividade e racionalidade. Na verdade, cada uma das partes 
depende da outra. Uma relação de mútua dependência na qual há benefícios 
recíprocos. Uma relação de duradoura simbiose entre pessoas e organizações. As 
organizações se caracterizam por uma incrível heterogeneidade. Elas apresentam 
uma enorme variedade. Podem ser industriais, comércio, bancos, financeiras, 
hospitais, universidades, lojas, prestadoras de serviços etc. Podem ser grandes, 

médias e pequenas quanto ao seu tamanho. Podem ser públicas ou privadas quanto à 
sua propriedade. Quase tudo de que a sociedade necessita é produzido pelas 
organizações. Vivemos em uma sociedade de organizações, pois nascemos nelas, 
aprendemos nelas, servimo-nos delas, trabalhamos nelas e passamos a maior parte 

de nossas vidas dentro delas (CHIAVENATO, 2010, p.5). 

 

 Assim, ressalta Chiavenato (2010) que as pessoas devem ser visualizadas como 

parceiras das organizações. Como tais, elas são fornecedoras de conhecimentos, habilidades, 

competências e, sobretudo, de inteligência que proporciona decisões racionais e que imprime 

significado e rumo aos objetivos globais.  

 Neste contexto, fica clara a importância das pessoas no processo de mudança, quer 

seja em comportamento, quer seja em ações e atitudes. O que as organizações consideram 

recursos humanos, são a ferramenta para a implantação das mudanças. O envolvimento dos 

atores principais, as pessoas, é que vai ser a condição para o sucesso ou não de novos modelos 

de gestão. Assim, para um novo modelo que busque a sustentabilidade como foco principal 

dos processos das organizações, incorporando um caráter de redução do uso dos recursos 

naturais, faz-se necessário buscar este envolvimento de todos para alcançar tais objetivos. A 

educação pode ser o caminho.  

Para Philippi (2005a), educar no caminho da cidadania responsável exige novas 

estratégias de fortalecimento da consciência crítica a fim de habilitar grupos de pressão para 

uma nova ação social comprometida. 
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2 3 Ed a o A ienta  

 Sociedade, meio ambiente, cidadania e educação, palavras e conceitos empregados 

atualmente à exaustão. O meio ambiente, no Brasil, apresenta-se extremamente vulnerável. A 

educação, em seu sentido mais amplo, enfrenta acentuados problemas de qualidade e não 

alcançou patamares desejáveis de democratização. Se a cidadania, em sua expressão clássica, 

ainda engatinha, a ecocidadania, por seu turno, continua revestida de um caráter utópico e 

distante (LOUREIRO, 2011). 

 Diante do exposto, fica a preocupação da efetiva atuação da educação �ambiental� 

numa população carente de formação básica e de novos conceitos que possam mudar seu 

comportamento para ações e atitudes sustentáveis. Mas a educação ambiental pode ser este 

viés e transformar-se num caminho novo a ser aplicado em todos os setores que envolvam a 

população, desde que, novas formas de cidadania sejam incorporadas e um novo educador 

seja formado. 

A Educação Ambiental vai formar e preparar cidadãos para a reflexão crítica e para 

uma ação social corretiva ou transformadora do sistema, de forma a tornar viável o 

desenvolvimento integral dos seres humanos. Na década de 1970, tornou-se evidente que seria 

essencial para alterar o quadro da destruição do planeta. Conforme Philippi (2005a): 

 

Ela se coloca numa posição contrária ao modelo de desenvolvimento econômico 
vigente no sistema capitalista selvagem, em que os valores éticos, de justiça social e 
solidariedade não são considerados nem a cooperação é estimulada, mas prevalecem 

o lucro a qualquer preço, a competição, o egoísmo e os privilégios de poucos em 
detrimento da maioria da população (PHILIPPI, 2005a, p.3). 

 

 A Educação Ambiental utiliza subsídios da Ecologia e de diferentes áreas como a 

Geografia, a História, a Psicologia, a Sociologia, entre outras, mas tem como base a Educação 

e a Pedagogia na identificação dos métodos de trabalho. Mas para que se efetive, é preciso 

que conhecimentos e habilidades sejam incorporados e que, principalmente, atitudes sejam 

formadas a partir de valores éticos e de justiça social, pois são essas atitudes que predispõem à 

ação (PHILIPPI, 2005a). 

 É fundamental associarmos processos educativos formais às demais atividades sociais 

de luta pela qualidade de vida e sustentabilidade. São prioritários projetos que articulem o 

trabalho escolar ao trabalho comunitário, buscando-se o conhecimento, a reflexão e a ação 

concreta sobre o ambiente em que se vive. De acordo com Loureiro (2011): 
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A Educação Ambiental é uma práxis educativa e social que tem por finalidade a 

construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o 
entendimento da realidade de vida e a atuação lúcida e responsável de atores sociais 

individuais e coletivos no ambiente. [...] define-se por elemento estratégico na 

formação de ampla consciência crítica das relações sociais e de produção que situam 

a inserção humana na natureza (LOUREIRO, 2011, p.73-74). 

 

 

Loureiro (2011), ainda completa conceituando a Educação Ambiental, destacando que, 
 

A Educação Ambiental, por seus princípios integradores e de promoção da 
qualidade de vida, pode constituir o novo elo entre o entendimento do ambiente 

escolar como totalidade que inclui a comunidade em que a escola se insere e a luta 

dos profissionais do ensino pela democratização das relações de poder na instituição 
educativa [...] é preciso conscientizarmo-nos de que não basta que cada um faça sua 
parte. Os problemas são complexos e não derivam diretamente do indivíduo. É 
preciso fazer a nossa parte no cotidiano, atuar em instâncias organizadas [...] e 

intervir individual e coletivamente no mecanismo de organização e de incentivo às 
relações produtivas do Estado, alterando-a. (LOUREIRO, 2011. p.97-98). 

  

 

 O aumento da qualidade da consciência ecológica e exercício da cidadania é um 

processo coletivo e precisa ser buscado mediante as questões ambientais. Para tanto, 

procedimentos educacionais e culturais podem ser veículos para isto. Segundo Loureiro 

(2011), a percepção e a sensibilização para a problemática ambiental e o incremento de 

competência técnica podem ser adquiridos pela ação individual e coletiva nos movimentos 

sociais e por meio da Educação Ambiental. Este processo começa a ganhar espaço no âmbito 

social. 

Desde meados do século XX, a consciência ecológica vem aumentando, ganhando 

apoio, gerando políticas públicas e leis ambientais. Após seis anos, aguardando ser votada, em 

27 de abril de 1999 foi sancionada a Lei Federal n. 9.795, criando a Política Nacional de 

Educação Ambiental � PNEA. Esta política incumbe ao Poder Público promover a Educação 

Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 

meio ambiente. Logo, a Educação Ambiental, aliada a outras ferramentas de conscientização e 

sensibilização em relação às problemáticas ambientais, passa a incentivar e a programar ações 

diretas junto à formação de cidadãos que se preocupem com o meio ambiente (PHILIPPI, 

2005a). 

No que diz respeito à educação ambiental, o poder público também definiu que cabe 

às instituições educativas promover sua prática de maneira integrada aos programas 

educacionais que desenvolvem. Refere Philippi (2005a): 

E, demonstrando que a conscientização por meio da educação deverá envolver a 
todos indistintamente, previu que às empresas, às entidades de classe, às instituições 
públicas e privadas caberá promover programas destinados à capacitação dos 
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trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, 
bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente [...]. A 
PNEA, definindo seus objetivos fundamentais, como o desenvolvimento de uma 

compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, 
envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, 
científicos, culturais e éticos, bem como o incentivo à participação individual e 
coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como o valor inseparável do 
exercício da cidadania. Reconheceu a Educação Ambiental como componente 
essencial e permanente da educação nacional (PHILIPPI, 2005a, p. 294). 

 

Ao que Philippi (2005a) ainda completa sobre a Educação Ambiental e a sua função 
social, enfatizando que, 

 

Os educadores ambientais devem integrar-se aos movimentos políticos e sociais que 
lutam por uma vida melhor para todos, contribuindo humildemente nesse processo 

de diálogo permanente, tentando gerar as bases de uma educação que se objetive na 
busca do outro, para a construção de uma pluralidade que fundamente o sentido 

ético da vida humana, e a presença constante da utopia e da esperança. Esse é o 
desafio. A educação Ambiental marca uma nova função social da educação, não 
constitui apenas uma dimensão, nem um eixo transversal, mas é responsável pela 
transformação da educação como um todo, em busca de uma sociedade sustentável 
(PHILIPPI, 2005a, p. 399). 

 

Diante disso, a Educação Ambiental não pode ser vista isoladamente, pelo contrário, 

deve está inserida no contexto social e político, como uma das ferramentas de transformação e 

mudança da população humana em relação ao seu comportamento e suas atitudes para com o 

meio ambiente, para com o consumo dos recursos naturais. A formação de novos cidadãos 

com conceitos de uma vida sustentável incorporados no dia a dia para que se tornem hábitos e 

possam efetivamente contribuir para a preservação. 

 

2  Lo sti a Re ersa 

Durante muitos anos, o conceito de desenvolvimento foi interpretado como sinônimo 

de promoção de crescimento econômico e aumento de riqueza. Neste modelo, o sistema 

produtivo gera bens e o sistema econômico absorve tais bens e paga por eles. Para atender 

estas demandas da economia, o sistema produtivo tem exaurido os recursos naturais. 

 A partir das consequências sociais e ambientais desses modelos que poderiam levar ao 

colapso de toda civilização, tornou-se necessário a adoção de um novo modelo de 

desenvolvimento sustentável na tentativa de garantir o futuro da humanidade.  Isso faz surgir 

estudos de logística reversa com o intuito de contribuir para a diminuição do uso de recursos 

naturais e redução ou eliminação de resíduos por meio da reciclagem, do reuso e da 

compostagem. 
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 A logística tradicional é um ramo de atividade bastante estudado e com conceitos bem 

definidos e difundidos no meio empresarial. Porém, a logística reversa se destaca neste meio, 

pois trata do caminho inverso da logística tradicional (ou direta), ou seja, pensa no fluxo 

logístico para se enviar os produtos do consumidor até às empresas. Para Miguez (2010):  

 

A preocupação com o meio ambiente que toma conta da sociedade nos últimos anos 
faz com que consumidores e empresas se preocupem com os resíduos descartados no 
meio ambiente. Os consumidores passam a pressionar as empresas para que estas 

gerenciem todo o ciclo de vida de seus produtos, não permitindo que aconteça o 
descarte de substâncias tóxicas no meio ambiente. Por este motivo, para aumentar 
sua competitividade, somado à conscientização ambiental dos empresários, as 
empresas começam a compreender que podem obter ganhos financeiros juntamente 

com os benefícios ambientais advindos das atividades da logística reversa 

(MIGUEZ, 2010, p. 1). 

 

 A partir da década de 1980, o tema �logística reversa� passa a ser explorado de forma 

mais intensa tanto no ambiente acadêmico como nos meios empresarial e público. As 

abordagens tratam não só de questões ambientais ou ecológicas, como também, de questões 

de ordem legal, econômica, entre outras (TADEU, 2012). 

Com os princípios da logística reversa pode-se implantar o controle do fluxo 

operacional de matéria prima, estoque e produtos utilizados no consumo das organizações. A 

grande importância está no planejamento visando o retorno, quando possível, dos produtos 

utilizados ou o descarte de modo adequado minimizando problemas decorrentes da geração de 

resíduos. Isto passa a ser um diferencial para a utilização de produtos que são descartados 

após o seu primeiro uso sem serem avaliadas outras possibilidades. 

 O aspecto mais significativo da logística reversa é a necessidade de um máximo 

controle quando existe uma possível responsabilidade por danos à saúde humana, por 

exemplo, quando se precisam descartar produtos vencidos, tóxicos ou contaminados. Assim 

define-se logística reversa como o:  

 

Processo de planejamento, implementação e controle da eficiência e custo efetivo de 
matérias-primas, estoques em processo, produtos acabados e as informações 
correspondentes do ponto de consumo para o ponto de origem com o propósito de 
recapturar o valor ou destinar à apropriada disposição [...]. Este conceito, como uma 

das áreas da logística empresarial, engloba o conceito tradicional de logística, 
agregando um conjunto de operações e ações ligadas, desde a redução de matérias-

primas primárias até a destinação final correta de produtos, materiais e embalagens 
com o seu consecutivo reuso, reciclagem e/ou produção de energia (TADEU, 2012, 
p. 14). 
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 O avanço dos sistemas de produção, de informação e de tecnologias aliados à escassez 

de matéria-prima básica, bem como questões de ordem ecológica e ambiental, vem 

possibilitando a formação de um novo perfil de consumidor, um consumidor mais consciente 

e exigente.  Outro fator importante e que merece destaque é a participação e a intervenção 

governamental sobre as práticas de mercado ou até mesmo o equilíbrio deste. O poder público 

torna-se peça chave na definição de normas, restrições e controle (TADEU, 2012). 

 A grande maioria das legislações sobre bens está direcionada principalmente aos 

fabricantes, exigindo-se destes a responsabilidade. É evidente a necessidade da cumplicidade 

entre poder público, empresas e a sociedade para, de um lado, elaborar mecanismos de 

regulamentação e controle e, de outro lado, haver o efetivo cumprimento das normas 

pactuadas. 

 De acordo com Tadeu (2012), observa-se que as legislações, além do caráter 

orientador, regulador e disciplinador, possuem componentes de pesadas punições pelo 

descumprimento das normas. A responsabilidade da coleta e a disposição dos resíduos 

constituíam-se como exclusiva do poder público.  

Ainda segundo o autor, essa tendência tem sido modificada com o desenvolvimento da 

sociedade e dos sistemas de produção. A responsabilidade pertence a toda cadeia geradora de 

resíduos. Esta afirmação parte do princípio de que as organizações produtivas e as de serviços 

possuem atividades que podem ser nocivas ao ambiente em que vivemos. No entanto, se estas 

atividades forem organizadas, benefícios podem ser observados, com melhoria significativa 

nos padrões de vida das comunidades. Evidenciar uma nova forma de se pensar em negócios, 

na busca por relacionamentos produtivos e na transparência da prestação de contas com a 

sociedade (TADEU, 2012). 

A preocupação ambiental vem ganhando força nos últimos anos e a logística reversa 

aparece neste contexto, como uma ferramenta capaz de melhorar, diminuir e/ou eliminar o 

desperdício de recursos naturais, seu consumo indiscriminado e o descarte de resíduos de 

modo inadequado. As organizações, públicas ou privadas, independente de sua magnitude, 

precisam incorporar estratégias de planejamento como as trazidas pela logística reversa, 

capazes de provocar mudanças significativas e positivas em relação à geração de resíduos. 
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3 RESÍDUOS QUÍMICOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

3.1 Resíduos em Serviços de Saúde: aspectos gerais 

Os resíduos, o meio ambiente e a saúde, uma tríade, muitas vezes, subestimada, precisa 

receber o enfoque de vários profissionais. Os problemas causados pelos resíduos envolvem 

questões sociais, econômicas, políticas, ambientais e de saúde. Estes problemas tem 

acompanhado a humanidade por todo o processo de desenvolvimento e precisam receber a 

devida atenção. 

Nos serviços de saúde, apesar das atividades que produzem resíduos classificados como 

de riscos, pelas normas vigentes, existem os resíduos que são do tipo comum, ou seja, 

semelhante aos resíduos domiciliares e que podem ser reciclados e reutilizados. Mesmo os 

resíduos tóxicos, quando manejados adequadamente, podem ter seus aspectos agressivos e 

perigosos minimizados. Daí a importância da participação dos profissionais na gestão destes 

resíduos gerados nos serviços de saúde. 

Neste sentido, verifica-se que há uma preocupação crescente com as políticas de 

resíduos sólidos produzidos pela humanidade, com vistas a minimizar sua geração e reutilizá-

los, dentro de um sistema integrado e participativo de gestão e gerenciamento de resíduos, 

envolvendo todas as suas etapas, ou seja, geração, coleta, transporte, destinação e disposição 

de rejeitos, de forma ambientalmente correta e observando-se a legislação vigente (COSTA, 

2011). O autor ainda destaca: 

 

[...] a administração dos resíduos sólidos urbanos e as políticas governamentais 
devem vislumbrar simultaneamente todas as fases do processo, buscando reduzir sua 

geração e investir no processo de tratamento dos resíduos gerados para que possam 
ser reutilizados ou aproveitados pelo sistema econômico, dispondo somente rejeitos 
em aterros sanitários ou alternativas tecnológicas de destinação de resíduos, 
alcançando, com isto, um sistema circular de manejo dos resíduos sólidos 
produzidos (COSTA, 2011, p. 27).  

 

Na atualidade, existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos que, segundo a Casa Civil 

(2010), dispõe sobre as principais diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos, incluindo os classificados como perigosos, as responsabilidades dos 

geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. A recente lei define 

assim, em seu artigo 3º, XVI, o conceito de resíduos sólidos: 
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Resíduos sólidos: 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 técnicas ou economicamente inviáveis em fase da melhor tecnologia 

disponível (CASA CIVIL, 2010, p.2) 

 

Porém, não adianta ter legislação se não houver a cobrança efetiva de sua aplicabilidade 

e punição pelo não cumprimento. Neste contexto, afirma Costa (2011): 

 

O processo de compatibilização do desenvolvimento com o meio ambiente deve ser 
sustentável, refletindo-se, dessa forma, tal princípio no conceito da gestão de 
resíduos sólidos urbanos [...] que deve ser planejada, implementada e fiscalizada 

pelo poder público com participação popular. Isso porque, em nosso sistema 

jurídico, a norma principal é a Constituição Federal e o princípio do 
desenvolvimento sustentável, estando previsto na mesma, deve ser seguido por 

todos, orientando e direcionando assim, a ação do poder público e da sociedade na 
defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações 

(COSTA, 2011, p. 12). 

 

Deste modo, fica claro e evidente que, associada às políticas públicas e à legislação 

existente, é necessária que se busque a sensibilização da população com a educação voltada 

para a problemática ambiental. Não se muda comportamento sem mudar conceito. Para se 

conhecer os riscos e os impactos que os resíduos trazem é preciso saber mais. Segundo 

Sisinno (2000): 

Os resíduos sólidos apresentam riscos para a saúde e o ambiente. Saber a dimensão 
destes riscos e seus impactos depende de um maior conhecimento sobre os resíduos, 
dos seus componentes, das estimativas de produção, da sua trajetória da geração ao 
destino final e das formas de manuseio e tratamento ao longo da trajetória. Depende 
também de conhecer o processo de trabalho a que estão submetidos os trabalhadores 
de alguma forma envolvidos com estes resíduos e o destino final dado a tais resíduos 
[...]. A determinação das características físico-químicas e microbiológicas dos 
resíduos, da sua composição qualitativa e quantitativa é o ponto de partida para o 
projeto de um sistema adequado de gerenciamento (SISINNO, 2000, p.21-22). 

 

  

Neste sentido, o autor traz a importância da caracterização dos resíduos para que se 

possa constituir uma classificação e traçar os riscos e modos como devem ser gerenciados. 

Dentre as classificações atuais, estão os Resíduos de Serviços de Saúde. Para a gestão destes 

resíduos, deve se considerar a periculosidade de cada tipo existente e as legislações vigentes 

que norteiam e regulamentam este processo. 
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No tocante a legislação vigente, relacionada aos resíduos de serviços de saúde, houve 

um caminho percorrido que começou em 1987 quando a ABNT mudou a terminologia para 

resíduo de serviço de saúde, pois, até então, final da década de 80, eram denominados de lixo 

hospitalar. Além da mudança da terminologia a ABNT destacou que estes resíduos não eram 

gerados apenas nos hospitais, mas também em ambulatórios, consultórios médicos e 

odontológicos, clínicas veterinárias, farmácias, laboratórios de análises clínicas e patológicas, 

bancos de sangue ou leite, além de estações rodoferroviárias, portos e aeroportos e locais de 

grande fluxo de pessoas (PHILIPPI, 2005b). 

O autor ainda relata que, a partir daí, a ABNT passou a editar uma série de normas, 

como a NBR 12808, que classificava os RSS. Nesse período, não havia um consenso sobre a 

classificação dos RSS no Brasil, até que fosse editada em 1993 a Resolução 05/93 do 

CONAMA que representou a primeira norma legal de classificação destes resíduos passando 

a serem divididos em quatro grupos: grupo A (infectantes), grupo B (químicos), grupo C 

(radioativos) e grupo D (comuns). 

Depois de oito anos, esta norma foi atualizada com a Resolução 283/2001, devido à 

necessidade de aprimoramento, atualização e complementação de alguns aspectos 

importantes. A Resolução 283/2001 do CONAMA acrescentou algumas outras fontes 

geradoras desses resíduos, como centros de pesquisa, desenvolvimento ou experimentação na 

área de farmacologia e saúde, medicamentos e imunoterápicos vencidos ou deteriorados, 

resíduos provenientes de necrotérios, funerárias e serviços de medicina legal e aqueles 

provenientes de barreiras sanitárias (PHILIPPI, 2005b). 

Posteriormente a isto, a ANVISA, por meio da RDC 33/03, acrescenta e especifica 

novos serviços àqueles já previstos nas legislações anteriores incluindo serviços de apoio à 

preservação da vida, indústrias, unidades de controle a zoonoses, serviços de tatuagem e 

acupuntura, serviços radiológicos, de radioterapia e medicina nuclear, serviços de tratamento 

quimioterápico e de hemoterapia, unidades de produção de hemoderivados e serviços de 

embalsamento. Outra alteração que a RDC 33/03 da ANVISA trouxe foi a separação dos 

resíduos perfurocortantes, retirando os mesmos do grupo A (infectantes) e, desta forma, a 

classificação passou a ter cinco grupos, pois foi acrescentado o grupo E (perfurocortantes). 

�Embora os RSS ocupem, entre os resíduos urbanos gerados, um pequeno percentual de 

produção, em relação ao total de resíduos gerados por uma comunidade (cerca de 2%), 

representam um importante aspecto na gestão de resíduos, pela possibilidade de comunicação 

do ambiente e de risco à saúde pública� (PHILIPPI, 2005b, p. 326). 
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Na atualidade, duas normas regulamentam este descarte: RDC ANVISA 306/2004 e 

Resolução CONAMA 358/2005. Ambas as resoluções trazem a classificação dos RSS e o 

processo de manejo adequado para os tipos, dentre eles, o grupo B, que são os resíduos 

químicos.  

 

3 2 Gest o dos Res d os Q i os e  Ser i os de Sa de 

Os processos assistenciais nos serviços de saúde vêm seguindo em um desenvolvimento 

acelerado e crescente. Neste aspecto, muitas vezes, as questões ambientais não são 

consideradas e a geração de resíduos perigosos inevitáveis. A gestão deste binômio �avanço 

tecnológico X geração de resíduos químicos� precisa ser objetivo para que se possam traçar 

mecanismos mitigadores dos prejuízos ao meio ambiente e possíveis danos à saúde pública. 

As estratégias de sustentabilidade ambiental buscam compatibilizar as intervenções 

antrópicas com as características dos meios físico, biológico e socioeconômico, minimizando 

os impactos ambientais através da menor geração de resíduos sólidos e pelo adequado manejo 

dos resíduos produzidos. Neste sentido, a reciclagem de lixo (resíduo) surge como uma opção 

no gerenciamento dos resíduos. O maior desafio para a reciclagem e a separação dos resíduos 

é a falta de informações sobre o assunto e esta falta de informação é a responsável pela falta 

de políticas públicas e projetos com maior viabilidade e aplicabilidade (NAIME, 2004). 

Conforme Naime (2004), particularmente, os resíduos de serviços de saúde merecem 

atenção especial em suas fases de separação, acondicionamento, armazenamento, coleta, 

tratamento e disposição final, em decorrência dos riscos graves e imediatos que podem 

oferecer, particularmente na questão infectocontagiosa. Assim: 

Um programa eficiente de gerenciamento dos resíduos infectocontagiosos gerados 
nos estabelecimentos de saúde objetiva promover a melhoria das condições de saúde 
pública através da proteção do meio ambiente. [...] As principais causas do 
crescimento progressivo da taxa de geração dos resíduos sólidos dos serviços de 
saúde (RSSS) é o contínuo incremento da complexidade da atenção medida e o uso 
de materiais descartáveis. [...] A quantidade e a natureza dos resíduos depende do 
tipo de hospital, dos procedimentos adotados, de fatores sazonais e até do tipo de 
alimentação adotado (NAIME, 2004, p. 18). 

Para a efetivação de um plano de gerenciamento de resíduos adequado faz-se 

necessário avaliar estes aspectos. Precisa-se considerar a magnitude do serviço e os tipos de 

procedimentos realizados, avaliando criteriosamente os resíduos gerados e a adequada forma 

de descarte para cada um deles. 
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 Para esta caracterização e definição dos procedimentos de descarte devem-se utilizar 

as normas regulamentadoras vigentes. Estas determinam os tipos de resíduos e trazem os 

procedimentos pertinentes a se realizar sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente. 

 Segundo Ministério da Saúde (2004), através da RDC ANVISA 306/2004 que dispõe 

sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos em serviços de saúde; segundo 

Ministério do Meio Ambiente (2005), através da Resolução CONAMA 358/2005 que dispõe 

sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 

providências; define-se: 

Para efeito deste Regulamento Técnico, definem-se como gerador de RSS 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 saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades 
de embalsamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; 
drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e 
pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de 

produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de materiais e 
controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; 
serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, dentre outros similares 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2005; MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2004).  

 

 Diante do exposto, não só os hospitais, mas como todos os serviços similares que 

manipulem resíduos perigosos e que tenham o risco de causar danos à saúde pública e ao 

meio ambiente devem apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de 

Saúde para o descarte dos resíduos. Outro ponto em destaque das regulamentações é a 

classificação destes resíduos.  

A classificação é apresentada em cinco grupos: grupo A (biológico); grupo B 

(substâncias químicas); grupo C (radionuclídeos em quantidades superiores aos limites 

contidos nas normas da CNEN - Conselho Nacional de Energia Nuclear); grupo D 

(equiparados aos resíduos domiciliares); e, grupo E (materiais perfurocortantes). Esta 

classificação norteia a gestão dos resíduos nos serviços de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2004). 

Diante desta classificação, é importante fazer algumas considerações. Nem todos os 

resíduos gerados em um serviço hospitalar devem ser considerados contaminados. No grupo 

D (resíduo comum), constam os resíduos inócuos, ou seja, que não causam danos a saúde e ao 

meio ambiente, porém precisam ser destinados adequadamente. Neste grupo podem ser 

aplicados padrões de reciclagem e diminuir as perdas e o descarte de materiais retornáveis. 
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De acordo com Feldman (2009), dois procedimentos são mais comuns para os 

resíduos previamente separados nas organizações de saúde, a incineração e o aterro sanitário.  

 

O resíduo químico normalmente é incinerado por empresas que têm licença do órgão 
ambiental. Os resíduos biológicos são enviados para aterro sanitário com licença 
ambiental concedida. Quanto aos resíduos radioativos, passam por um sistema 
diferenciado para diminuir o nível de radiação e posteriormente seguem o mesmo 

fluxo dos resíduos comuns (FELDMAN, 2009, p. 84-85).  

 

Vale ressaltar que, além dos danos ao meio ambiente, os resíduos quando mal 

gerenciados, torna-se um fator intensificador dos riscos para a infecção hospitalar. Segundo 

Feldman (2009, p. 84), �a promoção da saúde não é apenas informar e capacitar indivíduos e 

organizações a detectar situações e ou agravantes para as doenças e ou os riscos; é reorientar 

as práticas de saúde contemplando a promoção, a segurança e qualidade de vida�. 

A questão dos resíduos de saúde deve ser vista sobre os vários olhares acadêmicos, 

científicos, políticos e sociais. Alertam para a necessidade de uma gama de ações sob o 

aspecto multidisciplinar. Assim, o hospital como um �zelador� pela saúde e todos os atores 

que nele atuam, devem dar importância ao gerenciamento dos resíduos em todos os tipos e 

classificações, sem menosprezar um perante o outro, sem considerar apenas a quantidade, mas 

considerando os riscos que todos podem causar e, quando possível, utilizar de práticas 

sustentáveis permitindo o retorno dos mesmos. 

 Pode-se notar que o tratamento dado ao lixo produzido nas cidades passou a ser objeto 

de atenção, na medida em que lixo começou a ser associado aos surtos epidêmicos que 

assolavam a população. Ressalta Sisinno (2000, p. 42): 

 

Atualmente, além do lixo urbano � que pode atrair vetores transmissores de doenças 
e está mais associado à contaminação microbiológica � deve-se destacar o risco 

potencial para a saúde relacionado com a disposição de lixo industrial, que libera 

para o ambiente grande quantidade e variedade de substâncias químicas. A questão 
da coleta, tratamento e destino final adequado do lixo, desta forma, é um importante 
aspecto relacionado à saúde pública e que merece a devida importância não só das 
autoridades competentes, como do meio científico/acadêmico e da população em 
geral (SISINNO, 2000, p. 42). 

 

No âmbito geral observa-se o desenvolvimento de atividades das mais diversas em 

laboratórios de pesquisa de instituições de ensino, de fiscalização do governo, empresas de 

consultoria ou fábricas, ainda tem sido pouca preocupação com relação aos resíduos gerados. 
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Segundo Paim (2002), a problemática causada pela geração de resíduos químicos não pode 

mais ser colocada em segundo plano.  

De maneira generalizada observa-se que, nos laboratórios de diversos institutos e 
departamentos das universidades, a geração de resíduos não é gerenciada e o 
descarte inadequado continua a ser praticado. Frequentemente observam-se 

laboratórios armazenando uma grande quantidade de frascos sem identificação do 
seu conteúdo ou apenas rotulados com a inscrição �resíduos químicos�. Este tipo de 
posicionamento se opõe ao principal papel da universidade que, frequentemente, 
avalia e critica os impactos causados por outras unidades geradoras de resíduos. O 

desenvolvimento de tecnologias que permitam a obtenção de novos produtos, sejam 
eles fármacos ou outras substâncias, não deve visar apenas o sucesso das reações 
envolvidas [...] uma tecnologia realmente moderna deve, igualmente, estar atenta aos 

aspectos relacionados com os resíduos gerados no processo. É de extrema 
importância à busca de rotas sintéticas que gerem efluentes de baixa toxicidade e/ou 
que possam ser facilmente reaproveitados, reciclados ou neutralizados. [...] 

atualmente é obrigatório o desenvolvimento de tecnologias que considerem a 
questão da poluição e do impacto ambiental (PAIM, 2002, p. 23). 

 

Em relação aos resíduos químicos ainda se faz evidente uma ampla discussão. Para 

Daltro (2010), existe a necessidade de se desenvolver práticas sustentáveis em relação ao uso 

de produtos químicos e agrotóxicos que gerem como resíduo, como por exemplo, o nitrato ou 

que tragam em sua composição este elemento. Destaca também as consequências do descarte 

deste elemento químico no manancial e no solo. A concentração deste elemento acima do 

nível recomendado pela legislação traz prejuízos significativos aos lençóis subterrâneos e à 

saúde humana. 

Ainda segundo o autor, o desenvolvimento tecnológico e de recursos industriais deve 

levar em conta aspectos de proteção e preservação do meio ambiente. Um dos elementos mais 

importantes à vida e ao desenvolvimento econômico é a água, porém, quando contaminada, 

pode trazer riscos à saúde servindo de veículo para vários agentes biológicos e químicos. A 

poluição das águas pelas atividades humanas como dejetos de esgotos, fossas, resíduos 

industriais e agrícolas, compromete as reservas do ecossistema subterrâneo, prejudicando a 

sustentabilidade (DALTRO, 2010). 

O desenvolvimento urbano e rural pode comprometer a qualidade de águas 

subterrâneas e, neste contexto, é preciso políticas públicas com aplicabilidade para o 

desenvolvimento urbano e rural com sustentabilidade, garantindo o correto descarte da rede 

de esgoto e dos resíduos gerados em práticas com produtos químicos.  Fica clara a 

necessidade no aspecto de gerenciamento de resíduos químicos, visto que ainda estamos longe 

de alcançarmos a Excelência. Contaminação por resíduos químicos que, por serem menores 

em volume, ainda não se dá a importância devida aos riscos que estes trazem à vida humana e 
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ao meio ambiente. Esta temática é de extrema importância para que novos caminhos tomem 

espaço neste cenário, minimizando ou eliminando as consequências drásticas que a utilização 

sem cuidado de descarte de produtos químicos pode trazer. 

 Neste aspecto, em relação à produção e ao descarte de resíduos químicos não estão 

inseridas apenas as organizações industriais ou áreas rurais, mas também, as organizações de 

saúde que, muitas vezes, para a execução de seus processos assistenciais, utilizam e manejam 

substâncias químicas nocivas ao meio ambiente e à saúde humana. 

 As inúmeras variáveis envolvidas nos estudos do impacto sobre a saúde humana de 

condições ambientais adversas fazem com que a avaliação das consequências da exposição 

direta ou indireta a estes resíduos não seja uma tarefa simples ou exija a participação de 

profissionais das mais diversas formações básicas, unidos no interesse comum. 

 Em nenhuma fase do desenvolvimento humano, produziu-se tanto �lixo� como 

atualmente. Para Sisinno (2000): 

A grande quantidade associada à igualmente grande variabilidade da composição 
destes resíduos � que podem incluir uma grande variedade de substâncias químicas 
tóxicas e de microorganismos patogênicos � tem trazido sérias consequências à 
saúde das populações humanas e ao próprio ambiente. A redução e o controle destes 
efeitos exigem um manejo e uma disposição adequados destes resíduos, o que, 
infelizmente, não é a situação encontrada na maioria dos países ditos �em 
desenvolvimento� e naquele de �economia periférica�. A situação torna-se ainda 

mais delicada quando se superpõem a estes fatores os problemas socioeconômicos e 
a falta de vontade política (Sisinno,2000, p.13). 

  

Percebe-se que não basta apenas a criação de legislação e normatização. As políticas 

públicas devem fazer valer a preservação do meio ambiente e a prevenção de danos à saúde 

humana. A questão dos resíduos químicos gerados nos serviços de saúde precisa ser vista com 

mais cuidado e seriedade pelos atores envolvidos no processo assistencial. Utilizar 

ferramentas para um planejamento sério e eficaz que leve em consideração a geração destes 

resíduos quando se for determinar as atividades e a compra de equipamentos e insumos 

técnicos necessários para a realização dos procedimentos. 

 A incorporação de novos conceitos voltados para o desenvolvimento sustentável 

associada à sensibilização e à capacitação dos profissionais para uma nova visão que valorize 

e priorize o meio ambiente. Neste contexto, faz-se necessário que se ampliem as discussões 

em relação à Educação ambiental e aos benefícios que este conhecimento pode trazer para as 

organizações de saúde, como também, buscar, junto aos formadores destes profissionais, a 

implementação desta educação na formação dos novos profissionais. 
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 A dinâmica para o gerenciamento dos resíduos químicos não foge do contexto geral, 

ou seja, é preciso conhecer estes resíduos e realizar o descarte adequado em conformidade à 

legislação vigente, mais ainda, realizar, quando possível, a reciclagem dos mesmos e/ou o 

tratamento adequado para o descarte sem prejuízos ao meio ambiente e à saúde pública. 

Conforme Sisinno (2000): 

As substâncias químicas poderão ser acumuladas pelos vegetais terrestres cultivados 
em solos utilizados anteriormente como depósito final para resíduos e, no caso dos 
metais pesados, também devido a solos corrigidos com adubos orgânicos. [...] Além 
do consumo de vegetais e animais que estiverem em contato com este solo 

contaminado, como descrito anteriormente, poderá ocorrer a exposição direta pela 
pele ou ingestão acidental. [...] A contaminação das águas superficiais e subterrâneas 
por substâncias oriundas de depósitos de resíduos é um dos maiores problemas sobre 
esta questão, envolvendo a saúde pública. [...] A poluição do ar, da mesma forma 
que das águas, poderá atingir populações distantes do local de disposição de 
resíduos (SISINNO, 2000, p. 47-48). 

 

Sobre as áreas de despejo de resíduos sólidos e industriais Sisinno (2000), afirma que, 
 

Nas áreas de despejo de resíduos sólidos e industriais, depositam-se, 

simultaneamente, várias substâncias, havendo a possibilidade de ocorrência de 
várias reações químicas, gerando compostos tão ou mais tóxicos do que os 
originariamente dispostos. [...] há evidências de que as populações que moram perto 
de locais de disposição de resíduos perigosos são mais propensas a apresentar níveis 
elevados de mortalidade por câncer, defeitos de nascença, doenças no fígado e 
distúrbios neurológicos (SISINNO, 2000, p. 49-50). 

 

 Neste sentido, fica clara e evidente a importância de se gerenciar o manejo de resíduos 

químicos na sua fonte primária de geração, com práticas adequadas de descarte. Nos serviços 

de saúde, principalmente nas organizações hospitalares, onde existe uma série de atividades 

assistenciais, a geração destes resíduos deve ser feita com caráter preventivo para que, no seu 

destino final, não causem danos ao meio ambiente e à população.  

 Além disto, devem-se considerar os riscos ocupacionais que o manuseio destas 

substâncias pode trazer aos profissionais que direta ou indiretamente praticam o manejo, quer 

seja na atividade assistencial, quer seja no recolhimento e transporte pra o descarte. Segundo 

Binsfeld (2004), o risco ocupacional está associado:  

[...] à natureza dos agentes existentes no local de trabalho, que podem ser divididos 

em cinco grupos � agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos 
(acidentes). Oferece risco ambiental (ambiente de trabalho) os agentes que, em 

função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são 
capazes de causar danos à saúde do trabalhador. [...] o número de produtos químicos 
registrados no Chemical Abstract Service Register Number (CASRN) já atinge a 
casa de dezenas de milhões. Bem menos que isso, cerca de 100.000 substâncias 
químicas são consideradas como de uso corrente. [...] Devido à diversidade de 
produtos químicos existentes, não é possível estabelecer uma regar geral que garanta 
a segurança no seu manuseio. [...] é necessário que os riscos sejam avaliados em 

função de suas características físico-químicas, reatividade, toxicidade, condições de 
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manipulação, possibilidades de exposição e vias de penetração no organismo 
apresentados pelos reagentes químicos empregados (BINSFELD, 2004, p. 61-62). 

 

 Assim sendo, destaca-se mais uma vez, a importância de se conhecer os resíduos que 

são manipulados nos processos para que se possa definir um manejo adequado, como 

também, um descarte sem causar danos ao meio ambiente. Ainda segundo Binsfeld (2004), 

antes mesmo de se comprar um produto químico deve-se conhecer os riscos envolvidos e 

quais medidas serão necessárias tomar desde a armazenagem até a destinação e disposição 

final dos resíduos que forem gerados. Quando se trata de um produto químico perigoso em 

virtude de suas características (inflamabilidade, reatividade, corrosividade e toxicidade), o 

frasco deve ter na sua etiqueta de identificação o símbolo indicativo do tipo de risco. 

 O tratamento de resíduos perigosos é necessário e tem por objetivo reduzir ou eliminar 

os riscos que oferecem. O gerador, responsável pela disposição final destes resíduos, deve 

respeitar as diretrizes regulamentadoras. Analisando as características de alguns produtos, 

podem-se obter orientações sobre o processo de descarte.  

Para tanto, é preciso pensar neste processo de consumo e descarte antes mesmo da 

aquisição dos produtos. Neste aspecto, pode-se citar a experiência da Universidade do Grande 

Rio Professor José de Souza Herdy � UNIGRANRIO (2006) que realizou um manual de 

descarte de resíduos químicos.  Foi realizado um manual onde ocorreu a identificação dos 

resíduos químicos usados, a classificação dos mesmos em relação à periculosidade e o 

protocolo de descarte e reuso, quando possível. O objetivo foi adequar todas as unidades da 

UNIGRANRIO que fossem geradoras de resíduos químicos a seguir o manual cumprindo a 

norma.  

Todo o processo foi realizado segundo a legislação vigente. Tais iniciativas abrem a 

discussão de que é possível gerenciar resíduos químicos a partir da mudança de conceitos que 

incorporem o saber ambiental.  

Assim, como na UNGRANRIO, alguns pesquisadores começam a se interessar pela 

problemática. Para Eickhoff (2009), estudos voltados para a questão dos resíduos químicos 

gerados na área de saúde precisam estar atentos para a preocupação com o meio ambiente. 

Dentre estes resíduos, estão os medicamentos. No mundo todo, tem-se identificado a presença 

de fármacos, tanto nas águas, como no solo. Essa contaminação resulta do descarte indevido, 

da excreção de metabólitos, que não são eliminados no processo de tratamento de esgotos e, 

também, do uso veterinário.  
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Pesquisas, no campo de análise química, foram realizadas em vários países, 

comprovando a existência de fármacos em concentrações de nanogramas por litro (ng/L) a 

microgramas por litro (Mg/L) no meio ambiente. Foi analisada a presença de fármacos no 

meio ambiente na Alemanha, Reino Unido, Itália e outros países. As consequências desses 

fármacos para meio ambiente ainda não são muito conhecidas, entretanto, a grande 

preocupação em relação à presença na água, são os potenciais efeitos adversos para a saúde 

humana, animal e de organismos aquáticos. O descarte indevido de medicamentos torna-se 

um veículo de potencial contaminação, sendo preciso tomar medidas para evitar tal agravo 

(EICKHOFF, 2009). 

As questões deste descarte de medicações podem estar associadas aos diversos fatores 

como falha no planejamento de compra, no controle de estoque, no excesso de medicamentos 

dispensados nos serviços assistências para uso dos pacientes, na doação de amostras grátis 

junto aos profissionais de saúde, dentre outros. É preciso que se busquem estratégias para 

minimizar tal impacto. 

Segundo Eickhoff (2009), o Canadá é um dos países que tem mostrado grande 

preocupação em relação a esse tema. Atualmente, a maioria das farmácias da Columbia 

Britânica participa de um programa de medicamentos (Medications Return Program � MRP) 

instituído em 2001, que foi adotado pela Associação Nacional de Autoridade Regulatória de 

Farmácia do Canadá. Entre as justificativas para a adoção do programa está a redução de 

envenenamento por acidentes de crianças, a redução de custos e o potencial dano ao meio 

ambiente. 

Percebe-se que é possível gerenciar os medicamentos, como demais resíduos 

químicos, desde que, sejam adotadas estratégias e trabalhe com planejamento.  Estes 

programas de recolhimento de medicamentos vencidos ou desuso também existem na Europa, 

principalmente, na Itália e na França.  Ainda segundo a autora: 

A Organização Mundial de Saúde � OMS publicou , em 1999, um guia de 

recomendações sobre o gerenciamento de resíduos gerados pelas atividades de saúde 
intituladas Safe Management of Nastes from Health-care Activities e outro que trata 

especificamente de medicamentos, em decorrência do grande volume de vencidos 

gerados na Guerra da Bósnia, originados de doações dirigidas à população atingida. 
Nas recomendações sobre gerenciamento de resíduos de saúde, os medicamentos 
são citados, porém, sem maior especificidade. Parece haver maior preocupação com 
os resíduos biológicos. Mesmo em relação aos demais resíduos de saúde, não há 
uma recomendação específica para a destinação final � são abordadas as 
necessidades de segregação e de uma política de gerenciamento. Ainda não existe a 
preocupação ativa em relação aos danos causados pelos resíduos de serviços da 
saúde ao meio ambiente (EICKHOFF, 2009, p. 66).  
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 Atualmente, de acordo com a legislação brasileira, existem duas normas 

regulamentadoras que dispõem sobre o gerenciamento de resíduos em serviços de saúde. São 

elas: Resolução CONAMA 358/2005 e a RDC ANVISA 306/2004. Estas normas 

responsabilizam os geradores por quaisquer danos ao meio ambiente e à saúde pública pelo 

descarte indevido dos resíduos. 

 Os medicamentos são classificados como resíduo químico (tipo B) pelas duas 

resoluções: Resolução CONAMA 358/2005 e a RDC ANVISA 306/2004. Ambas englobam 

substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública e ao meio ambiente, 

dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2005; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).  

 Estas normas são de extrema importância, pois, a partir delas, surgem algumas ações 

pontuais no Brasil. Um exemplo é a implantação de uma norma específica para o 

gerenciamento dos resíduos químicos provenientes de serviços de saúde. A Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB (2007) institui este procedimento para que os 

serviços de saúde estabeleçam de modo adequado seu descarte.  

 A norma técnica foi realizada com base nas legislações vigentes do Ministério do 

Meio Ambiente, do Ministério da Saúde, da Associação Brasileira de Normas Técnicas e de 

Leis Estaduais e Municipais. Dentre os pontos relevantes, a norma estabelece o 

gerenciamento dos resíduos químicos, classifica os mesmos e enfatiza a relevância deste 

gerenciamento (CETESB, 2007). 

  

 De acordo com Afonso (2003), a implementação de um programa de gestão de 

resíduos exige antes de tudo mudança de atitudes e, por isto, é uma atividade que traz 

resultados a médio e longo prazo, além de requerer uma reeducação e uma persistência 

contínua. Um programa de gestão deve contemplar dois tipos de resíduo: o ativo (gerado 

continuamente nas atividades) e o passivo (o estocado comumente não caracterizado). Os 

resíduos utilizados em atividades de laboratório podem ser caracterizados, inventariados e 

gerenciados. A partir da gestão em laboratórios, pode-se adotar a prática para outros serviços 

que utilizam substâncias químicas com maior diversidade e maior quantidade. Para Afonso 

(2003): 

Alguns aspectos devem ser levados em consideração, os quais facilitam e ajudam no 
gerenciamento dos resíduos. 1) prevenir a geração dos mesmos, modificando ou 
substituindo o experimento por outros menos impactantes; 2) minimizar a proporção 
de resíduos perigosos que são inevitavelmente gerados, através da utilização de 
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pequenos volumes [...]; 3) segregar e concentrar correntes de resíduos de modo a 
tornar viável e economicamente possível a atividade gerenciadora. A segregação dos 
resíduos facilita o trabalho independentemente se o destino final é a incineração, o 
reuso ou a reciclagem. [...]; 4) reciclar o componente material ou energético do 
resíduo. Embora exista um custo maior, pois é necessária a adição de reagentes ou o 
consumo energético, muitas vezes tal processo é bastante interessante. [...]; 5) tratar 
o resíduo da forma mais adequada possível, estocando pelo menor tempo possível; 
6) dispor o resíduo de maneira segura (AFONSO, 2003, p. 602). 

 

 Diante do exposto, percebe-se que, com mudança de conceito, planejamento e 

sensibilização dos envolvidos no processo gerador de resíduo químico, torna-se possível se 

constituir uma mudança e prevenir agravos à saúde pública e ao meio ambiente. A geração de 

resíduos químicos no Brasil ainda é pouco discutida e a implementação de programas exige 

um forte empenho dos atores (profissionais, estudantes, gestores, comunidade, outros). Nesta 

realidade, também se enquadram os serviços de saúde. 

 Para a conquista deste envolvimento dos profissionais, é preciso sensibilizar e 

incorporar conceitos do saber ambiental. A Universidade é um espaço de geração e 

disseminação de conhecimentos, sendo um importante momento na formação profissional e, 

portanto, carrega consigo a responsabilidade de preparar seus estudantes para que sejam 

profissionais de atitudes éticas e ambientalmente conscientes que reconheçam os problemas 

socioambientais e colaborarem para sua solução. Segundo Lozano (2008): 

Baseando-se na preocupação com o aumento da geração de resíduos, entende-se que 

é dever de toda Universidade planejar o gerenciamento dos resíduos gerados por ela, 
usando como ferramenta de intermediação desse processo a educação ambiental. [...] 
a gestão dos resíduos químicos em universidades é de fundamental importância, pois 
como instituições responsáveis pela formação de seus estudantes e, 
consequentemente, pelo seu comportamento como cidadão do mundo, devem 
também estar conscientes e preocupadas com este problema (LOZANO, 2008, p. 
108). 

 

 Ainda segundo Lozano (2008), o adequado tratamento de resíduos químicos envolve 

três desafios. O primeiro, trata-se de como fazer para o resíduo não agredir o meio ambiente; 

o segundo, relaciona-se à recuperação e transformação do resíduo gerado em matéria-prima; e 

o terceiro, refere-se ao modo de conscientizar, eticamente, quanto ao uso e descarte adequado 

dos resíduos químicos. A educação ambiental pode ser uma ferramenta para preencher estas 

lacunas. 

 Nos serviços de saúde não é diferente. Com o avanço tecnológico e os altos custos que 

estão relacionados aos procedimentos de saúde, os profissionais terminam por negligenciar 

aspectos de extrema relevância como os resíduos. A formação destes profissionais está muito 
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mais voltada para os aspectos técnicos de suas profissões. Esta realidade precisa mudar. A 

educação ambiental e a gestão da mudança podem ser o caminho a se percorrer para que 

novos conceitos passem a ser novas atitudes, novas ações. A ética precisa está além da 

responsabilidade para com o atendimento ao paciente, essa ética precisa incorporar amplos 

aspectos para que o profissional se perceba dentro do ambiente hospitalar em novas 

abordagens, dentre elas, a problemática ambiental. 

 Assim, torna-se possível lidar com os resíduos gerados nos serviços de saúde a partir 

de um planejamento voltado para o gerenciamento dos mesmos. Desta forma, buscou-se com 

a pesquisa presente, elaborar um diagnóstico do processo de descarte dos resíduos químicos 

do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, não com o propósito de julgar as falhas do serviço, 

mas de analisar como se dá este processo e tentar visualizar seus pontos críticos, descrever o 

processo de descarte, analisar o envolvimento por parte dos profissionais e verificar possíveis 

danos ao meio ambiente. 

 No Capítulo 4 está apresentada a Metodologia da Pesquisa utilizada para o 

desenvolvimento e coleta dos dados que foi realizada, com suas características, conceitos e 

instrumentos, descrevendo passo a passo de sua realização.  
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 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 O presente estudo teve como foco elaborar um diagnóstico da situação atual do 

gerenciamento dos resíduos químicos gerados no Hospital Universitário Oswaldo Cruz em 

Recife/PE. Diante disto, buscou-se a produção de conhecimentos relacionados à temática 

proposta. Para Gil (2010, p.2) �Etimologicamente, ciência significa conhecimento�. Ainda 

segundo o autor �a ciência pode ser caracterizada como uma forma de conhecimento objetivo, 

racional, sistemático, verificável e falível. O conhecimento científico é objetivo porque 

descreve a realidade independente dos caprichos do pesquisador� (Gil, 2010, p.2). 

 Assim, neste capítulo, caracteriza-se o campo de estudo, como também, descrevem-se 

as ferramentas metodológicas para a realização da pesquisa. 

 

1 Cara teri a o da rea de est do  

 O estudo foi realizado no Hospital Universitário Oswaldo Cruz - HUOC / 

Universidade de Pernambuco - UPE localizado no bairro de Santo Amaro na cidade de 

Recife/PE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1  Foto da área do Hospital Universitário Oswaldo Cruz 

Fonte  <disponível em: https://maps.google.com.br/maps/ms?ie=UTF8&t= m& source=embe 

d&oe=UTF8&msa=0&msid=218354452263072328115. 0004bf9dc52680 d3d9493> Acesso 

em 06/06/2012. 

 

https://maps.google.com.br/maps/ms?ie=UTF8&t=
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No contexto histórico da UPE está escrito boa parte da história do ensino universitário 

no estado de Pernambuco.  Hoje, a UPE promove um dos principais programas de ensino, 

pesquisa e extensão universitária do país. Tem sua origem na Fundação do Ensino Superior de 

Pernambuco - FESP que, em 1965, foi designada como órgão mantenedor das Faculdades 

pertencentes ao Governo do Estado de Pernambuco.  

A nova Universidade foi reconhecida pela portaria nº 964, de 12 de junho de 1991, do 

Ministério da Educação, vinculada à ciência e tecnologia e meio ambiente do Estado de 

Pernambuco. Tem uma estrutura Multicampi que se localiza nos municípios de Recife (nos 

bairros de Santo Amaro e Benfica), Camaragibe, Mata Norte, Caruaru, Salgueiro, Arcoverde, 

Garanhuns e Petrolina. Compõe, ainda, o complexo hospitalar da UPE: o Centro Integrado de 

Saúde Amaury de Medeiros - CISAM, o Hospital Universitário Oswaldo Cruz - HUOC e o 

Pronto Socorro Cardiológico Professor Luiz Tavares da Silva - PROCAPE.  

Seu quadro docente é formado por 850 professores, especialistas, mestres e doutores, 

que atendem a 13.500 estudantes da graduação, 1.100 do ensino fundamental e médio e um 

quadro técnico � administrativo, de 2.300 funcionários (INSTITUTO DE ESTUDOS 

AVANÇADOS EM COMUNICAÇÕES, 2010).  

Segundo Faculdade de Ciências Médicas (2010), o HUOC foi fundado em 23 de 

novembro de 1884 para atendimento de pacientes portadores de varíola e de outras doenças 

contagiosas da Cidade de Recife. Em 12 de outubro de 1925, passou a denominar-se Hospital 

Oswaldo Cruz, compondo o sistema hospitalar do Estado de Pernambuco. Situado em Santo 

Amaro, adaptou-se à realidade de Hospital Escola a partir de 1964, voltado para o ensino e 

pesquisa.  

O Hospital possui mais de 360 leitos, sendo 52 em caráter ambulatorial, estrutura 

física pavilhonar de 18.000 metros quadrados com uma área suplementar de 5.200 metros 

quadrados, destinada exclusivamente ao ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação 

e pós-graduação. 

Vale ressaltar que, dentro desta área suplementar destinada ao ensino e a pesquisa, 

contemplando o caráter Universitário, a gestão de alguns setores não pertence à Direção do 

HUOC, estes são geridos pelas faculdades correspondentes, visto que, o HUOC encontra-se 

localizado em um condomínio composto por, além de sua estrutura pavilhonar, a Faculdade 

de Ciências Médicas - FCM, a Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças - 
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FENSG, a Escola Superior de Educação Física - ESEF, o Instituto de Ciências Biológicas - 

ICB e o Pronto Socorro Cardiológico Professor Luiz Tavares da Silva - PROCAPE.  

Atualmente, o HUOC é uma unidade de referência nas áreas de doenças infecto 

contagiosas, clínica médica e cirúrgica, oncologia e de transplante de fígado. São realizadas 

por ano cerca de 10.500 internações, 4.000 cirurgias de grande porte e, aproximadamente, 

190.000 consultas ambulatoriais de diversas especialidades. Em 2003, houve ampliação da 

estrutura física para acrescentar mais de 128 leitos de clínica médica (FACULDADE DE 

CIÊNCIAS MÉDICAS, 2010). 

 

2 Cara teri a o etodo i a anto aos o eti os 

A pesquisa, quanto aos objetivos, foi do tipo exploratório-descritiva. Para Gil (2010), 

as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias e o objetivo de proporcionar visão geral acerca de determinado fato. O 

autor ainda cita que a pesquisa exploratória é realizada especialmente quando o tema 

escolhido é pouco explorado.  

Segundo Gil (2010), através das pesquisas descritivas, pode-se realizar a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno com a utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados.  

Diante disto, sua escolha para a verificação do objetivo deste trabalho que foi o 

gerenciamento dos resíduos químicos e o processo de descarte.  Neste contexto, a pesquisa do 

tipo exploratório-descritiva contribuiu para a ampliação de conhecimento sobre o 

gerenciamento destes resíduos no âmbito hospitalar. 

 

3 Cara teri a o da es isa anto aos ro edi entos 

 Os procedimentos adotados para realizar a coleta de dados estão relacionados ao 

delineamento da pesquisa. Para Gil (2010), torna-se necessário, para confrontar a visão teórica 

do problema com os dados da realidade, definir o delineamento da pesquisa.  

O delineamento considera o ambiente em que são coletados os dados e os meios 

técnicos para a investigação. Por esta pesquisa ser exploratório-descritiva, foi utilizado: 

pesquisa bibliográfica, levantamento de campo, estudo de caso e pesquisa documental. 
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3 1 Pes isa Bi io r i a 

 O presente estudo foi desenvolvido mediante revisão de literatura relacionada ao meio 

ambiente e sustentabilidade, às políticas públicas, à administração, à educação ambiental, à 

questão dos resíduos em serviços de saúde com enfoque no tipo B (resíduos químicos) e suas 

regulamentações. 

 A pesquisa bibliográfica proporciona ao pesquisador algumas vantagens, pois, permite 

recorrer a contribuições científicas passadas com abordagens dentro da temática trabalhada. 

Para Gil (2010): 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 
principalmente de livros e artigos científicos. [...] A principal vantagem da pesquisa 
bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 
fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente (Gil, 

2010, p.50). 

   

3 2 Le anta ento de Ca o 

 Segundo Gil (2010), o levantamento de campo compreendem as pesquisas: 

[...] que se caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se 
deseja conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de informações a um grupo 

significativo de pessoas acerca do problema estudado para em seguida [...] obter as 

conclusões correspondentes dos dados coletados (Gil, 2010, p.55). 

 

 Para este procedimento foram aplicadas entrevistas na busca de informações sobre o 

manejo dos resíduos químicos. Para Gil (2010, p. 55), �pode-se definir entrevista como 

técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formulam perguntas, 

com o objetivo de obtenção dos dados que interessam a investigação�. Dentre os níveis de 

estruturação de entrevista trazidos por Gil (2010), será utilizada a entrevista por pautas: 

A entrevista por pautas apresenta certo grau de estruturação, já que se guia por uma 
relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo de seu 

curso. As pautas devem ser ordenadas e guardar certa relação entre si. O 
entrevistador faz poucas perguntas diretas e deixa o entrevistado falar livremente à 
medida que refere às pautas assinaladas. Quando se afasta dela, o entrevistador 
intervém, embora de maneira suficientemente sutil, para preservar a espontaneidade 

do processo (GIL, 2010, p. 112). 

 

Ainda, dentro do levantamento de campo, foi utilizada a observação sistemática 

mediante o plano de observação. Para Gil (2010, p.100), �A observação apresenta como 

principal vantagem, em relação a outras técnicas, a de que os fatos são percebidos 

diretamente, sem qualquer intermediação�. O mesmo autor descreve que: 
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A observação sistemática é frequentemente utilizada em pesquisas que têm como 
objetivo a descrição precisa dos fenômenos ou teste de hipóteses. Nas pesquisas 
deste tipo, o pesquisador sabe quais os aspectos da comunidade ou grupo que são 
significativos para alcançar os objetivos pretendidos.  [...] Na observação sistemática 
o pesquisador precisa elaborar um plano que estabeleça o que deve ser observado, 
em que momentos, bem como a forma de registro e organizações das informações 

(GIL, 2010, p.104). 

 

 

3 3 Est do de Caso  

 Segundo Gil (2010, p. 58), �O estudo de caso pode ser utilizado tanto em pesquisas 

exploratórias quanto descritivas�. O autor ainda traz que: 

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de 
poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa 

praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados. 

[...] O estudo de caso é um estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro 
do seu contexto de realidade (GIL, 2010, p. 57-58). 

 

 

 Assim, foram utilizadas como técnicas de investigação, para este tipo de pesquisa, a 

observação sistemática com plano de observação e a entrevista em pautas. 

 

 

3  Pes isa Do enta  

 Durante a coleta de dados alguns documentos oficiais foram consultados como fonte 

de dados para a pesquisa, sendo utilizada a pesquisa documental. Conforme citado por Gil 

(2010), �A pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda tratamento 

analítico ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa�. 

 O autor traz como exemplos �documentos oficiais, reportagens d jornal, cartas, 

contratos, diários, filmes, fotografias, gravações etc.� (GIL, 2010).  

  

 

 Instr entos de Co eta de Dados 

 Para execução da pesquisa proposta, foram apresentados, para cada objetivo 

específico, os instrumentos a serem utilizados e os procedimentos desenvolvidos, conforme as 

descrições apresentadas os itens seguintes. 
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1 Identi i ar os ontos r ti os do ro esso de des arte dos res d os i os  

Ana isar o en o i ento dos ro issionais no eren ia ento dos res d os i os e 

Des re er o ro esso de des arte dos res d os i os  

 

 Para estes objetivos específicos utilizou-se: 

 Entrevista em pauta. Foi realizada uma entrevista, de acordo com o apêndice �A�, com 

o gestor da Direção Geral do HUOC e as gerencias das unidades setoriais: 

administrativa, médica, enfermagem e serviços técnicos. Estas primeiras entrevistas 

deram as informações necessárias para o registro do gerenciamento dos setores do 

HUOC e serviços prestados.  

 Observação in loco. Nesta etapa, o pesquisador fez visita em cada um dos setores, 

previamente determinados, mediante plano de observação, de acordo com o apêndice 

�B�. Neste plano de observação, existiram duas etapas: a primeira, para a verificação 

dos tipos de resíduos gerados no setor; e a segunda, para a descrição do processo de 

descarte quando existir o resíduo químico. Só foi realizada a observação e o registro 

da segunda etapa para os setores que se enquadraram na amostra da pesquisa, ou seja, 

geram resíduos químicos considerando critério de exclusão. Os setores foram 

agrupados quando constatadas afinidades clínicas assistenciais. 

 Entrevista em pauta. Nesta etapa, foi realizada entrevista, junto ao servidor que fazia 

parte da equipe do setor ou grupo de setores e estava presente no momento da visita do 

pesquisador, independente de sua formação, de acordo com o apêndice �C�. Aqui se 

pretendeu identificar os pontos críticos do processo de descarte dos resíduos químicos 

e analisar o envolvimento dos profissionais no gerenciamento destes resíduos, através 

do dia a dia do profissional que atua no setor e vivencia as atividades geradoras destes 

resíduos. 

 Pesquisa bibliográfica. Após a identificação dos itens relacionados aos objetivos, estes 

foram descritos com base na revisão de literatura pertinente à área de conhecimento. 

 Registro fotográfico. Foi utilizado o registro fotográfico para comprovar os dados 

coletados, como também, a verificação dos processos mediante os fatos relatados nas 

entrevistas realizadas. 
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2  Veri i ar oss eis ris os ara danos a ientais e  sa de i a de orrentes do 

des arte de res d os i os  

 

 Para este objetivo específico utilizou-se: 

 Observação in loco. Nesta etapa, o pesquisador fez a observação das áreas que 

contornam a instituição, mediante plano de observação conforme apêndice �D�. 

Pretendeu-se, desta forma, detectar situações e fatos, decorrentes do descarte dos 

resíduos químicos, que possam apresentar riscos para danos ao meio ambiente, como 

também, a comunidade vizinha e todos que frequentam o serviço.  

 Registro fotográfico. Foi utilizado o registro fotográfico para comprovar os dados 

coletados e os possíveis desajustes que possam vir a causar danos ao meio ambiente e 

à saúde pública. 

 Pesquisa bibliográfica. Após a identificação dos itens relacionados aos objetivos, estes 

foram descritos com base na revisão de literatura pertinente à área de conhecimento. 

 

Antes de se iniciar a coleta de dados, o pesquisador obteve autorização para a 

realização da pesquisa por um Comitê de Ética em Pesquisa � CEP, conforme apêndice �F�. 

Segundo Brevidelli (2009): 

 

[...] Essa etapa é fundamental quando seres humanos estão envolvidos na realização 
da pesquisa e, sendo assim, podem surgir questões éticas. [...] todo pesquisador deve 
analisar os riscos e benefícios que podem ser gerados pelo estudo e, 

primordialmente, proteger os sujeitos humanos que estão envolvidos nele. Os 
procedimentos operacionais para atender aos princípios éticos [...] incluem conhecer 
a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que trata das questões 

éticas envolvidas com as pesquisas em seres humanos. [...] como também, o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (BREVIDELLI, 2009, p.66-67). 

 

 

 Deter ina o do Uni erso e da A ostra da Pes isa 

O universo da pesquisa foi formado por todas as unidades setoriais localizadas na área 

construída do Hospital Universitário Oswaldo Cruz - HUOC. Segundo Gil (2010, p.89), �O 

universo ou população é um conjunto definido de elementos que possuem determinadas 

características�. 

A delimitação da amostra corresponde aos setores que forem gerenciados pela 

instituição, ou seja, que pertença à gestão da Direção do HUOC. Para Gil (2010, p. 90), 
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�Amostra é o subconjunto do universo ou população, por meio do qual se estabelecem ou se 

estimam as características desse universo ou população�. 

Para a pesquisa proposta, dentro do que o autor descreve como tipo de amostragens foi 

utilizado o tipo por tipicidade ou intencional. Para Gil (2010, p. 94), �amostragem por 

tipicidade ou intencional constitui um tipo de amostragem não probabilística e consiste em 

selecionar um subgrupo da população que, com base nas informações disponíveis, possa ser 

considerado representativo de toda população�. 

 

1 Crit rio de in s o e e s o ara a a ostra 

Para inclusão foram considerados os setores que geram resíduos químicos segundo a 

classificação RDC 306/2004 ANVISA e Resolução 358/2005 CONAMA que dispõem sobre 

o regulamento técnico dos resíduos em serviços de saúde. 

 Foram excluídos da amostra da pesquisa, dentre a classificação da RDC 306/2004 

ANVISA, os setores que geram os resíduos químicos contidos no anexo (regulamento técnico 

para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde � diretrizes gerais), capítulo VII, item 

11 (grupo B), tópico 11.15 que determina: �11.15. O descarte de pilhas, baterias e 

acumuladores de carga contendo chumbo (Pb), Cádmio (Cd) e Mercúrio (Hg) e seus 

compostos, deve ser feito de acordo com a resolução CONAMA nº 257/1999� (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2004). 

 Este critério de exclusão em relação aos resíduos químicos torna-se necessário, pois, 

artigos como pilhas, baterias e outros que contém mercúrio, por exemplo, lâmpadas 

fluorescentes, são comuns a todos os setores do HUOC, logo, sem este critério, a amostra da 

pesquisa se tornaria o próprio universo, ampliando significativamente a coleta de dados, 

ficando inviável para o pesquisador devido a grande extensão da instituição. 

 

 P ano de an ise de dados 

 O estudo presente teve os dados analisados e interpretados de forma quantitativa e 

qualitativa devido as suas funções e de como os dados foram coletados. Segundo Gil (2010, 

p.156), �Após a coleta de dados, a fase seguinte da pesquisa é a análise e interpretação�. 

Ainda segundo o autor: 
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[...] A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal que 

possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Já 
a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o 
que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos. [...] 
A análise dos dados nas pesquisas experimentais e nos levantamentos é 
essencialmente quantitativa. O mesmo não ocorre, no entanto, com as pesquisas 
definidas como estudos de campo, estudos de caso, pesquisa-ação ou pesquisa 
participante. Nestas, os procedimentos analíticos são principalmente de natureza 
qualitativa (GIL, 2010, p. 156 e 175). 

 

As entrevistas realizadas, as observações por meio do plano de observação e os 

registros fotográficos foram confrontados e analisados de acordo com a revisão de literatura 

pesquisada e com base na regulamentação vigente para o manejo adequado dos resíduos 

químicos.  
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 RESULTADOS E DISCUSS ES 

 A problemática dos resíduos gerados nos processos assistenciais em serviços de saúde 

é presente e bastante atual. Mesmo com a existência de legislação e normatização, torna-se 

ainda necessário avançar neste contexto, buscando, cada vez mais, incorporar conceitos novos 

e ter atitudes que venham fazer diferença para a preservação do meio ambiente e proteção da 

saúde pública. 

 A discussão de novos modelos de gestão que tenham em vista a busca da mudança, 

onde os profissionais e todos os demais atores possam adquirir conhecimentos voltados para a 

administração e para o meio ambiente, podem e devem ser aplicados. Esta discussão deve ir 

além, deve-se realmente incorporar a Educação Ambiental na formação do cidadão desde o 

início de sua vivência escolar, como também, durante toda sua trajetória de formação técnica, 

acadêmica e outras. 

 Diante do exposto, inicia-se a análise dos dados coletados na pesquisa de campo 

realizada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) e que está voltada para os 

aspectos que envolvem o gerenciamento dos resíduos químicos.  

 Para análise relacionada à identificação dos pontos críticos do processo de descarte, 

envolvimento dos profissionais e processo de descarte dos resíduos químicos, foram 

realizadas entrevistas e visitas nos setores do HUOC, utilizando os instrumentos de acordo 

com os apêndices A, B e C, seguindo uma sequência lógica para discussão dos dados 

coletados e alcance dos objetivos da pesquisa. Neste ponto, parte-se da identificação dos 

setores que são geridos pelo HUOC. 

 Ainda, dentro da análise dos dados, foram feitas visitas nas áreas que contornam a 

instituição para se tentar identificar riscos de danos ao meio ambiente e à comunidade vizinha. 

Estas visitas foram realizadas conforme plano de observação demonstrado no apêndice D. 

 As primeiras entrevistas realizadas foram com os principais gestores do Hospital para 

que se pudessem identificar os setores gerenciados pelo HUOC devido à existência de anexos 

das faculdades na área comum da unidade, como descrito na caracterização da área de estudo. 

Entendem-se como setores geridos pelo HUOC, aqueles que não possuem vínculo 

administrativo com as faculdades da área e de acordo com as respostas apresentadas. 

 A princípio, foram identificadas as principais lideranças da instituição como segue na 

Figura 02 onde está apresentada parte do organograma do Hospital. Existe a Direção Geral e, 
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abaixo da Direção, alguns serviços com subordinação imediata à mesma. Em seguida, estão as 

principais gerências setoriais: Unidade Setorial Médica, Unidade Setorial de Enfermagem, 

Unidade Setorial de Serviços Técnicos e Unidade Setorial Administrativa Financeira. 

 Observa-se a descentralização da gestão, seguindo os preceitos da gestão pública e o 

que se busca das unidades do Serviço Único de Saúde (SUS). Como descreve o entrevistado 

A ao responder sobre a política de gestão do HUOC: 

 

�Existem as trocas entre os departamentos dentro do organograma e respeitando a 

hierarquia. As decisões são tomadas em discussão com os gerentes das seções, 
nenhuma decisão é tomada sem antes conversar com o gerente da seção� 
(ENTREVISTADO A). 

 

 Alguns autores trazem a gestão descentralizada como um avanço na administração. 

Para Innocenzo (2010), cada setor tem suas especificidades que devem ser contempladas, seja 

para o estabelecimento de políticas, seja para a implantação de tecnologia. A visão que cada 

indivíduo tem a respeito dessa questão será determinante para o serviço final. Afirma a autora 

que �A busca da objetividade na gestão, na tomada de decisões e na avaliação tem sido um 

grande motor da chamada ciência administrativa, mas é forçoso reconhecer a influência das 

metodologias e das preferências pessoais dos gestores�. 

 

As instituições hospitalares têm como missão atender a seus pacientes de forma mais 
adequada, preocupando-se com a melhoria contínua e permanente da qualidade de 
sua gestão e assistência, buscando uma integração das áreas médica, tecnológica, 
administrativa, econômica, assistencial, e em algumas organizações de pesquisa e 
ensino (INNOCENZO, 2010, p.37). 

 

 Fazendo-se a relação com o HUOC, pode-se observar a magnitude da instituição 

devido ao amplo quadro gerencial. A divisão da gestão nas áreas setoriais e a agregação dos 

diversos conhecimentos para atingir os objetivos do serviço: prestar assistência à população e 

ser uma unidade de ensino e pesquisa na formação de profissionais de saúde.  

 A partir do organograma representado na Figura 02, começa-se a discutir as 

informações coletadas através do apêndice A, entrevistas realizadas com as principais 

gerências, onde os dados coletados estão apresentados através de quadros. As respostas foram 

analisadas e discutidas com base na fundamentação teórica da pesquisa. As gerências não 

serão identificadas para a preservação da identidade dos profissionais. A análise foi realizada 

por cada item da entrevista.  
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FIGURA 02: Representação de parte do organograma do Hospital Universitário Oswaldo Cruz 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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 No Quadro 01 foram transcritas as respostas dos gestores em relação à política 
de gestão do HUOC.  

 

QUADRO 01- Política de gestão do HUOC 

Po ti a de est o do HUOC ser i os restados e setores eren iados  

Dentro de nossa unidade a gestão é participativa (ENTREVISTADO A). 

O serviço segue um organograma. A gestão é participativa. Existe interação com as outras 
chefias quando preciso (ENTREVISTADO B). 

Existe uma hierarquia e, claro, interação entre as clínicas (ENTREVISTADO C). 

Os serviços são direcionados ao público que necessita de assistência hospitalar. Na realidade 
nossa gestão é sustentada em três pilares: assistência, educação e pesquisa. 
(ENTREVISTADO D). 

Nossa divisão está dividida em subsessões. Nossos serviços servem de apoio para que as 
atividades realizadas aconteçam alcançando o objetivo do hospital (ENTREVISTADO E). 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

 Fazendo a leitura das falas, fica clara a importância da interação entre as unidades da 

instituição, respeitando a hierarquia, mas também, demonstrando a livre e aceitável 

participação de todos no processo administrativo. As palavras �participativa� e �interação� 

demonstram que, apesar da existência do organograma, o que é de extrema importância do 

ponto de vista administrativo, não existe o engessamento, ou seja, segue-se uma hierarquia, 

mas é bem vinda a participação de todos na tomada de decisões, fazendo com que os 

profissionais sintam-se parte do processo.  

 Isto reflete o modelo de liderança que permite as ações de toda a equipe. Para Ferreira 

(1997), a capacidade de liderar pessoas que acompanhem a empreitada para a implantação de 

mudanças como atualização tecnológica, novo modelo de gestão e requalificação do 

conhecimento para sinalizar um novo rumo na organização é realmente um desafio nos dias 

atuais. 

 Este fato também pode ser observado no Quadro 03, onde um dos entrevistados cita a 

implantação do novo modelo de gestão. Dentro deste contexto, destaca-se a questão do meio 

ambiente e do desenvolvimento sustentável, pois uma gestão participativa e aberta ao novo, 

permite mudanças e adaptações para um novo gerenciar, uma nova forma de administrar, 

onde as questões ambientais possam fazer parte das decisões, mas, para isto, é preciso 

construir um novo saber, e a Educação Ambiental pode ser o caminho. Até porque não se 

pode separar saúde e meio ambiente. Segundo Aguiar (2011), citando a Lei Orgânica da 
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Saúde Nº 8.080 de 1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde em seus Artigos: 

Art. 3º. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 
a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis 
de saúde da população expressam a organização social e econômica do país 
(AGUIAR, 2011, p.157-158). 

 

 Observa-se que a própria Lei Orgânica da Saúde destaca a questão do meio ambiente e 

traz como fator de saúde para o ser humano e não poderia ser diferente. Outro ponto pode ser 

citado complementando esta questão, visto que, no artigo 6º, dentro dos objetivos e 

atribuições do SUS, cita-se �Art. 6º V- a colaboração na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho�, confirma-se assim a responsabilidade que os serviços de saúde 

do SUS possuem em relação à preservação do meio ambiente (AGUIAR, 2011). 

 Dando seguimento a análise e discussão dos dados, apresenta-se abaixo o Quadro 02. 

Neste quadro, foram transcritas as respostas relacionadas aos aspectos que são considerados 

pela gestão para a tomada de decisão em relação aos processos assistenciais, contratação de 

serviços e aquisição de insumos e equipamentos. 

 

QUADRO 02- Aspectos considerados pela administração 

As e tos e s o onsiderados na to ada de de is o e  re a o aos ro essos 
assisten iais  ontrata o de ser i os e a isi o de ins os e e i a entos  

Em relação à contratação de serviços, aquisição de insumos e equipamentos, por ser serviço 
público, rege a lei de licitação. Tem que haver a questão do menor preço sem perder a qualidade 
(ENTREVISTADO A). 

Existe uma comissão técnica que a gente montou para padronizar todos os materiais. Os 
materiais passam por esta comissão e é avaliada a qualidade dele na assistência 
(ENTREVISTADO B). 

Levamos em conta a necessidade para atender o maior número de pessoas possível. Como é um 
hospital de ensino, também consideramos o favorecimento para a pesquisa (ENTREVISTADO 
C). 

A necessidade, a qualidade e o preço. Por ser um modelo de política pública governamental se 
prioriza o menor preço, mas deve-se considerar também a qualidade (ENTREVISTADO D). 

Primeiro o paciente. Também faz parte o ensino, pesquisa e extensão, pois damos suporte às 
faculdades para suas práticas. Depois os custos e cotação de preço para tomada de decisão sem 

esquecer a qualidade (ENTREVISTADO E). 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.  
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 Nesta parte das entrevistas observa-se que as respostas trazem, de um modo geral, a 

preocupação com o processo de compra e do menor preço, devido ao modelo público 

governamental que é regido pela Lei de Licitação. Mas, quando quatro dos entrevistados, ou 

seja, 80% deles citam a �qualidade� como aspecto na tomada de decisão fica evidente que, 

mesmo no modelo público de gestão, onde os processos seguem um regime rígido da Lei de 

licitação, não se descarta a qualidade como ponto de grande importância para a decisão. 

 No contexto contemporâneo da saúde, presencia-se a busca dinâmica das instituições 

de saúde por sistemas de gestão da qualidade que auxiliam as instituições de saúde a 

enfrentarem os novos desafios impostos pelo mercado. O crescente avanço das tecnologias 

disponíveis e a necessidade de atender e superar as expectativas dos clientes de forma 

sustentável e segura tem levado as empresas a buscarem por programas de qualidade, 

objetivando a estruturação de um sistema gerencial sistêmico (ALVES, 2012).  

 Afirma a autora �O importante é considerar os pontos primordiais e escolher o 

caminho que mais se adapte à realidade da empresa, utilizando ferramentas que agreguem 

valor ao desempenho da sua gestão e consequentemente da instituição� (ALVES, 2012, p.23). 

 A preocupação com a qualidade é evidente. Qualidade voltada para a assistência junto 

aos usuários do serviço e relacionada aos atendimentos. Porém, as consequências possíveis na 

contratação de serviços e na compra de equipamentos e insumos não foram citadas, dentre 

estas consequências, as que causam danos ao meio ambiente. Nenhum dos entrevistados citou 

o meio ambiente como fator de tomada de decisão. Daí a importância de capacitação dos 

profissionais de saúde, não só no tocante à gestão e à saúde, mas também, relacionada ao 

saber ambiental, pois já foi citado aqui que saúde e meio ambiente estão ligados. 

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988 traz em seu 

capítulo VI artigos voltados para o Meio Ambiente. Dentre estes artigos destaca-se: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações; 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público: [...] V- controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 
meio ambiente; VI- promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente [...] (MORAES, 2004, 
p. 219-220). 

 

 

 A Educação Ambiental vai formar e preparar cidadãos para a reflexão crítica e para 

uma ação social corretiva e transformadora do sistema, de forma a tornar viável o 
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desenvolvimento integral dos seres humanos. Daí a importância deste saber em todos os 

níveis de ensino, só através da educação é possível mudar conceitos e ações. Para Loureiro 

(2011, p. 73-74), �A Educação Ambiental é uma práxis educativa e social que tem por 

finalidade a construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o 

entendimento da realidade da vida e a atuação lúcida e responsável de atores [...] no 

ambiente�. 

 Outro ponto importante desta pauta, foi quando um dos entrevistados citou a Logística 

no processo de contratação e compra, como também, a preocupação desde a aquisição até o 

descarte, disse ele:  

�A cadeia logística referente às compras e aquisições é operada pelo gerente que 
demandou o pedido. Exemplo, se for da farmácia o pedido, toda a logística, desde a 

aquisição e o descarte, será de responsabilidade do gerente da seção. Se for 
equipamento, será direcionado para a área afim, quem seria neste caso é a 
engenharia clínica� (ENTREVISTADO A). 

 

 

 A Logística é uma etapa de extrema importância, quando se realiza o planejamento 

para a contratação de serviços e aquisição de equipamentos e insumos. São através da 

Logística que se viabiliza os aspectos de instalação, recebimento, armazenamento e descarte. 

Neste contexto, destaca-se a Logística Reversa, ou seja, o caminho inverso da Logística 

tradicional. É através da aplicação deste conceito que as empresas devem planejar e agir no 

momento que forem adquirir bens e serviços, pensar na hora da compra e como será feito o 

descarte.  

 A Logística Reversa tem o intuito de contribuir para a diminuição do uso de recursos 

naturais e redução ou eliminação de resíduos por meio da reciclagem, do reuso e da 

compostagem.  Pode-se implantar o controle do fluxo operacional no consumo das 

organizações visando o retorno, quando possível, a reciclagem e o descarte de modo 

adequado.  

Segundo Tadeu (2012), este tema precisa ser mais explorado no ambiente acadêmico 

como nos meios empresarial e público, pois este traz abordagens não só de questões 

ambientais ou ecológicas, mas também, de questões de ordem legal, econômica, entre outras. 

O avanço dos sistemas de produção, de informação e de tecnologias aliados a escassez de 

matéria-prima, bem como questões de ordem ecológica e ambiental, vem possibilitando a 

formação de um novo perfil de consumidor, mais consciente e exigente.  

Diante disto, consideram-se os gestores e as lideranças das organizações como grandes 

consumidores, dentre elas, as instituições de saúde. É preciso mudar as práticas no momento 
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em que se planejam as melhorias, com implantação de novas tecnologias e recursos. É preciso 

considerar os possíveis danos ao meio ambiente e buscar novas estratégias que minimizem 

estes danos.  

 Dando sequência, segue abaixo o Quadro 03, onde foram transcritas as repostas 

relacionadas aos projetos futuros para melhorias dos serviços prestados. A perspectiva foi 

tentar visualizar ações voltadas para a preservação do meio ambiente como ponto a ser 

considerado no planejamento da instituição. 

 

QUADRO 03- Melhorias dos serviços prestados 

Pro etos t ros ara e orias dos ser i os restados 

Adequar o refeitório ao local compatível com as atividades necessárias. Tanto relacionado ao 
projeto arquitetônico quanto a logística para as atividades desenvolvidas (ENTREVISTADO 
A). 

Implantação da Sistematização da assistência de enfermagem em todo hospital 
(ENTREVISTADO B). 

Reforma de alguns setores e dos pavilhões que se encontram fechados, como também, a 
modernização do serviço através da renovação de equipamentos e materiais 
(ENTREVISTADO C). 

A implantação de um novo modelo de gestão que vem reestruturar o HUOC 
(ENTREVISTADO D). 

Um novo modelo de gerenciamento com a rastreabilidade do material hospitalar 

(ENTREVISTADO E). 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

 No contexto geral, as respostas foram voltadas para projetos relacionados à estrutura 

física, modelos assistenciais e gerenciais, como também, controle de materiais e 

equipamentos no que diz respeito ao acervo. Não foram citados projetos ou modificações que 

explicitassem a questão de preservação do meio ambiente. Fica claro que o foco da 

administração é a assistência de qualidade e a ampliação nos atendimentos.  

 As questões ambientais e o desenvolvimento sustentável ainda é um grande desafio 

para as organizações. Para Leff (2010, p.31), �A sustentabilidade aponta para o futuro. A 

sustentabilidade é uma maneira de repensar a produção e o processo econômico, de abrir o 

fluxo do tempo a partir da reconfiguração das identidades [...]�. 

 As instituições de saúde não fogem a regra. Diante da necessidade de mudanças em 

suas concepções gerenciais, que sempre foram voltadas para o doente, o paciente e os 
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processos que estão diretamente ligados a eles como os atendimentos clínicos, de diagnóstico, 

de recuperação, de reabilitação e de promoção. Os conceitos relacionados à sustentabilidade e 

novas atitudes que considerem a preservação do meio ambiente precisam ser trabalhadas. A 

implementação de políticas públicas que tornem estes agentes aliados na busca de novos 

modelos administrativos. 

 No debate da questão socioambiental, identificam-se dificuldades associadas à gestão 

de políticas públicas. [...] Os gestores públicos são reconhecidos como partícipes de parcerias 

público-privadas, formando divisões de responsabilidade entre o Estado e a sociedade. [...] 

Para tal, uma nova cultura de planejamento territorial seria uma peça fundamental para 

alcançar a coordenação de ações. Neste contexto, repensar as dificuldades deste planejamento 

é um caminho consequente para se atingir satisfatoriamente metas de um desenvolvimento na 

busca da sustentabilidade (MOURA, 2009, p. 108). 

 Diante disto, fica evidente a necessidade de novos modelos administrativos, novas 

formas de se governar. Este novo desafio requer uma gestão de mudanças, onde as 

organizações passem a traçar seu funcionamento com aspectos sustentáveis, considerando em 

suas ações o meio ambiente.  

 Afirma Costa (2010), quando descreve que, dentro de qualquer organização, as 

questões ambientais devem ser tratadas, buscando-se o equilíbrio para o andamento de suas 

atividades e incorporando novos conceitos, como por exemplo, a sustentabilidade. 

 Ainda neste aspecto, pode-se citar Chiavenato (2000), quando o autor se refere à 

palavra Administração que tem origem no latim e significa �direção para�. Para o autor, a 

administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos 

organizacionais para alcançar determinados objetivos de maneira eficiente e eficaz.  

 Neste contexto, o administrador irá se defrontar com problemas cada vez mais 

diferentes. Essas mudanças tendem a aumentar em face da inclusão de novas variáveis, como 

por exemplo, o desenvolvimento sustentável como base dos processos das organizações. 

 Sendo assim, a instituição de saúde, enquanto estrutura organizacional, também 

precisa buscar mudanças no seu processo administrativo, associando o conceito da 

sustentabilidade no planejamento de suas ações de saúde, aprimorando a técnica e a 

assistência e contribuindo para a preservação do meio ambiente. 
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QUADRO 0 - Entendimento do PGRSS 

Entendi ento e  re a o ao P ano de Geren ia ento de Res d os e  Ser i os de 
Sa de PGRSS  As e tos erais e re a ionados ao HUOC  

É a destinação daquilo que provavelmente não serve. A sobra. O que eu preciso para destinar 
o descarte (ENTREVISTADO A). 

O resíduo tem que ter um controle para que não haja o descarte errado do resíduo, para que 
os profissionais não se acidentem e não contaminem o meio ambiente. É muito importante 
existir na rede este controle (ENTREVISTADO B). 

É muito importante com a questão ambiental geral. O lixo hospitalar é altamente tóxico. 
Pode contaminar através de contaminantes biológicos, químicos. Tudo isto deve ter um 
tratamento a não contaminar o hospital, como também, o meio ambiente (ENTREVISTADO 
C). 

É o modelo que o hospital tem separando o lixo por tipo de resíduo. Isto é importantíssimo 
pra dar tratamento diferenciado do lixo contaminado em relação ao lixo normal 
(ENTREVISTADO D). 

É o treinamento para todas as áreas dando base para que o plano seja realizado 
(ENTREVISTADO E). 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

  No Quadro 04, fazendo a análise das falas, de um modo geral, os entrevistados citam 

pontos relacionados ao Plano de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde (PGRSS), 

quando trazem a questão do descarte adequado, do controle, da segregação por tipo de resíduo 

e das questões ambientais envolvidas, como também, da necessidade de treinamento para os 

recursos humanos que atuam no serviço.  

  Define-se como PGRSS: 

[...] 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 o objetivo de minimizar a produção de resíduos e 
proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, 

visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos 
naturais e do meio ambiente [...] (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004, p. 2). 
[...] Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS: documento 

integrante do processo de licenciamento ambiental, baseado nos princípios da não 
geração de resíduos e na minimização da geração de resíduos, que aponta e descreve 
as ações relativas ao seu manejo, no âmbito dos serviços [...] contemplando os 
aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 
armazenamento, transporte, reciclagem, tratamento e disposição final, bem como a 
proteção à saúde pública e ao meio ambiente [...] (MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE, 2005, p.615) 

 

  Realizando a leitura das duas definições apresentadas, pode-se considerar que todos os 

entrevistados, de um modo empírico, ou seja, pela vivência no âmbito do serviço de saúde, 

souberam referir qual o objetivo do PGRSS, desta forma, pode-se considerar que a gestão, de 

um modo geral, está ciente da importância desta prática. 
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  Dentre os cinco entrevistados, observa-se que a questão relacionada ao meio ambiente 

foi citada por dois deles, ou seja, 40% demonstraram a preocupação com a possibilidade de se 

causar danos ao meio ambiente. Um dos entrevistados (C) ainda ressalta a questão do 

tratamento adequado para não contaminar também o Hospital, revelando a preocupação com 

os funcionários e a área interna de circulação, como também, ao citar os tipos de resíduos. 

 Durante consulta do PGRSS da instituição (ANEXO C), constata-se a existência de 

dois contratos de coleta de resíduos, um voltado para os resíduos comuns, que estão no grupo 

D e outro voltado para a coleta dos resíduos biológicos, químicos e perfurocortantes, que 

estão no grupo A, B e E respectivamente. Esta informação é de extrema importância, pois se 

pode concluir que o descarte externo, ou seja, o recolhimento destes resíduos para o destino 

fora do Hospital está sendo feito por empresas especializadas e devidamente legalizadas. Esta 

informação também foi colocada durante a entrevista com um dos gestores quando 

mencionou: 

�Existem os contratos para a coleta dos resíduos. São dois. Um para o biológico e 
outro para o resíduo comum. Estão sendo até alterados para ampliar os tipos de 
resíduos e melhorar esta separação� (ENTREVISTADO E). 

�Estas empresas são licenciadas para a finalidade porque aqui todos os contratos 
possuem um fiscal que enviam as certidões de legalidade da empresa mensalmente 

junto com a nota fiscal� (ENTREVISTADO E). 
 

 Diante do exposto, fica claro que o descarte final (externo) está sendo feito dentro do 

que preconiza a legislação vigente. A entrevistada solicitou que fosse realizada uma visita na 

lixeira do Hospital para mostrar as áreas da lixeira e o acondicionamento para o descarte.  

 Durante visita na lixeira geral do Hospital, foram observadas que existem divisões na 

construção, onde cada uma delas é destinada a um tipo de resíduo. Dentre as divisões, existem 

três espaços para os reciclados (tipo D), um espaço para os resíduos biológicos (tipo A) e 

prefurocortantes (tipo E) e o espaço da compactadora para os resíduos comuns (tipo D). 

 Quando o entrevistado E foi questionado em relação aos resíduos químicos (tipo B), o 

mesmo relatou �como é tóxico, deve ser colocado aí também dentro das bombonas da 

empresa�. Observa-se que o resíduo químico é tratado como resíduo biológico ou 

perfurocortante. Pode está sendo acondicionado e transportado em bombonas fechadas, por 

empresa especializada, destinados à incineração e com descarte em aterro sanitário legalizado 

como mostra o PGRSS (ANEXO C), mas não existe um processo de armazenamento e 

descarte específico para os mesmos. Abaixo estão as Figuras 03 e 04, representando o registro 

fotográfico feito durante visita na lixeira. Constata-se que a lixeira possui divisões para o 
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acondicionamento dos resíduos reciclados e para os resíduos biológicos com identificação. Os 

resíduos perfurocortantes e químicos são acondicionados na cabine dos resíduos biológicos e 

dentro das bombonas da empresa responsável pela coleta.  

 

 

FIGURA 03: Lixeira- área de separação dos resíduos por tipo 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

FIGURA 0 : Lixeira- compactadora resíduos comuns 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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 Dando continuidade a análise dos dados, segue-se com o Quadro 05, onde foram 

transcritas as respostas referentes às alternativas possíveis para diminuição ou eliminação na 

geração de resíduos em serviços de saúde. Nesta pauta, o entrevistado foi convidado a relatar 

se, para ele, existem tais alternativas. 

 

QUADRO 0 - Alternativas para eliminação ou diminuição de resíduos. 
A ternati as oss eis ara di in i o o  e i ina o na era o de res d os 

Se cada seção gera seu resíduo, sejam drogas ou alimentos para consumo, tudo na vida hoje 
tem prazo de validade, precisa primeiro melhorar a estrutura de recursos humanos adquirindo 

mão de obra de qualidade até a estrutura que vai oferecer para a produção. De modo que não 
haja acumulo e nem sobra. Então se não houver uma boa gerencia disto pode aumentar os 
resíduos. Cada seção deve controlar seu estoque (ENTREVISTADO A). 

Existe aqui no hospital o setor de gerenciamento de resíduos. Aqui e é muito importante. O 
descarte é feito adequadamente nos setores de acordo com este setor de resíduos 
(ENTREVISTADO B). 

É possível. Nós estamos com o projeto de esgotamento sendo elaborado por uma empresa 

especializada juntamente com a compesa. Vai melhorar a questão dos resíduos líquidos 
(ENTREVISTADO C). 

O treinamento do pessoal onde existem estes resíduos, isto seria primordial 
(ENTREVISTADO D). 

O setor de resíduos é responsável pelo controle. Se acontecer algo que aumente os resíduos 
ele deve fazer treinamentos para resolver (ENTREVISTADO E). 

 Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

   

 De acordo com as respostas registradas, alguns pontos merecem destaque. Um deles é 

o relato por dois dos entrevistados (B e E), quando enfatizam a existência do setor de 

resíduos. Durante a análise do organograma (Figura 02), observa-se o setor de Resíduo 

Hospitalar com subordinação imediata à Direção Geral. Isto é um ponto bastante positivo, 

pois demonstra que a gestão está preocupada com o gerenciamento dos resíduos.  

 Por outro lado, quando os entrevistados remetem a este setor a responsabilidade de 

gerenciar esta demanda, tiram deles, de certa forma, este compromisso. Já o entrevistado A, 

pelo contrário, coloca a responsabilidade do gerenciamento para os lideres de setores, ou seja, 

cada gerente deve trabalhar o controle de seu estoque, cuidar dos prazos de validade, buscar 

qualificação dos recursos humanos e dos locais de armazenamento, colocando estas medidas 

como alternativas para a redução dos resíduos. A questão dos treinamentos também é 
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colocada pelo entrevistado D, ressaltando a capacitação do pessoal como primordial no 

processo de redução ou eliminação de resíduos. 

 A responsabilidade com o meio ambiente é de todos. Conforme Costa (2010), o 

processo de mudança incide sobre vários aspectos. Reorganizar implica conceber de novo a 

estrutura da organização, ou seja, operar mudanças com técnicas e de modo eficiente, que 

possam induzir novos comportamentos e percepções. A mudança da cultura é um processo 

lento porque implica a substituição de pressupostos e atinge as formas de pensar, sentir e agir. 

 Outro ponto de destaque foi o relato do entrevistado C, quando registra a reforma do 

esgotamento. O mesmo referiu que está sendo feita uma reforma para melhorar a questão da 

rede de esgoto interna da instituição. Detalhou o processo durante a sequência da entrevista, 

explicando que esta obra será fundamental para evitar alagamentos e favorecer o escoamento 

do esgoto. O mais importante ainda é que ele destaca a questão da eliminação dos resíduos 

líquidos, demonstrando tal preocupação. 

 Segundo a RDC 306/2004 da ANVISA, os resíduos químicos no estado líquido os 

quais não apresentem risco à saúde pública e ao meio ambiente podem ser lançados na rede 

coletora de esgoto, desde que as mesmas atendam as legislações dos órgãos ambientais e de 

saneamentos competentes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

 Este fato também é de extrema importância, pois dentre os grupos de resíduos 

químicos identificados do Hospital, conforme Tabela 03, existem os quimioterápicos. O 

HUOC é referência em atendimento na especialidade de oncologia, prestando assistência 

clínica, cirúrgica, de radioterapia e quimioterapia. O uso de quimioterápicos é rotina na 

instituição. Logo, faz-se de extrema importância uma rede de esgoto correta e dentro das 

exigências legais para garantir o bom fluxo das excretas destes pacientes. 

 A RDC 306/2004 traz em um dos seus artigos que as excretas de pacientes tratados 

por quimioterápicos antineoplásicos podem ser eliminadas na rede de esgoto desde que haja 

sistema de tratamento na região (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

 Nenhum dos entrevistados quis acrescentar algum assunto ou ponto que não foi 

colocado nas pautas da entrevista.  

 Seguindo adiante com a análise dos dados coletados, serão apresentadas abaixo, as 

informações do apêndice B, onde constam duas etapas. A primeira está relacionada aos 

setores que foram identificados como geridos pelo HUOC e geradores de resíduos químicos. 

Na Tabela abaixo, estão listados os setores da instituição e os tipos de resíduos gerados por 
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eles, seguindo a caracterização da amostra da pesquisa e considerando os critérios de inclusão 

e exclusão, tendo como base regulamentar, a Resolução ANVISA 306/2004 e a Resolução 

CONAMA 358/2005. Para favorecer o registro, foi realizado o agrupamento dos setores 

visitados nos prédios/pavilhões, quando os mesmos apresentaram similaridade nos tipos de 

resíduos gerados, como também, nas atividades afins. 

TABELA 01- Tipos de resíduos gerados pelos setores. 
Pa i o/Pr dio Ti os de Res d os 

Setores Grupo 

A 

Gr o 
B 

Grupo 

C 

Grupo 

D 

Grupo 

E 

Diretoria Direção, Vice Direção, Unidade 

Administrativa Financeira, Licitação, 

Contratos, Comissão Ética Médica, 
Comissão Ética de Enfermagem, 
Unidade Setorial Médica, Contas 
Médicas, Financeiro, Auditoria 
Hospitalar, Unidade de Serviços 
Técnicos, Núcleo de Informática e 
Tecnologia (NIT), Segurança e Serviço 
de Transporte. 

     

Imunobiológico      

Ageleu 

Domingues 

Admissão e Alta, Medicina do 
Trabalho, Exames Especiais 

(marcação), Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH), 

Epidemiologia, Serviço Social e 
Ouvidoria. 

     

Braquiterapia      

Serviços de 
Apoio 

Zeladoria Externa, Zeladoria Interna, 

Patrimônio, Manutenção, Residência 
Médica e Necrotério. 

     

Almoxarifado       

Anexo I Engenharia Clínica, Unidade Setorial 

de Enfermagem, Educação Continuada, 
Residência Enfermagem, Gerência de 
Risco, Auditório Agenor Bonfin. 

     

Agência Transfusional      

Raio X (RX), Tomografia e 

Ultrasonografia. 

     

CIAP Centro Integrado de Anatomia 

Patológica (CIAP) 
     

Amaury de 

Medeiros 

UTI Geral      

Centro Cirúrgico/Sala de Recuperação 
Pós Anestésica (SRPA)/Bloquinho. 

     

Central de Material e Esterilização      
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TABELA 01- Tipos de resíduos gerados pelos setores (continuação). 

Pa i o/Pr dio Ti os de Res d os 

Setores Grupo 

A 

Gr o 
B 

Grupo 

C 

Grupo 

D 

Grupo 

E 

Laboratório 

Central 

Laboratório Análise Clínica      

Ouvídio 

Montenegro 

(prédio) 

Comitê de Ética, Auditório, Chefias 
Especialidades Médicas, Nutrição, Sala 

de Teleconferência. 

     

Tèrreo (Geriatria/Clínica Médica), 1º 
andar (Gastroenterologia/Infectologia), 

2º andar (Médico Cirúrgico), 3º andar 
(Neurologia/Pediatria). 

     

Anexo II Farmácia       

Recursos Humanos      

Júlio de Melo Lavanderia (terceirizada), Refeitório.      

Professor 

Rinaldo 

Azevedo 

Isolamento Adulto/Infantil/ CRIE/UTI 

DIP. 

     

José Ribamar Cirurgia Geral      

Antônio 
Figueira 

Ginecologia/Mastologia      

Carlos Chagas Pneumologia      

Centro de 

Oncologia 

(CEON) 

Térreo (Ambulatório/Quimioterapia 

Adulto), 1º e 2º andares (internamento 

Oncologia). 

     

Centro de 

Oncologia 

Pediátrica 
(CEONPE) 

2º andar (recreação) e 7º andar 
(administração). 

     

 3º andar (Quimioterapia Pediátrica), 4º 
andar (Oncologia Pediátrica), 6º (UTI 
Pediátrica). 

     

Térreo e 5º andar (desativado)      

Ambulatório 
Geral 

Salas Administrativas (quatro salas)      

Salas de Atendimento Clínico: 
Odontologia, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Psicologia, 

Especialidades Médicas (12 salas).  

     

Capela Capela       

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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 De acordo com a Tabela 01, pode-se observar que dentre os setores visitados no total 

de noventa e quatro (94), 44,7% geram resíduos químicos, ou seja, quarenta e dois (42) 

setores. Dentre estes, em sua maioria, apresentam características de setores assistenciais  

que prestam atendimentos de saúde direcionados aos procedimentos de diagnósticos, clínicos 

e cirúrgicos. Estes setores foram agrupados pelas afinidades clínicas e similaridades na 

geração de resíduos químicos fornecendo um total de dezenove (19) grupos.  

 A partir deste agrupamento, foi dada a continuidade da coleta de dados partindo para a 

segunda etapa do apêndice B, onde foi observado o processo de descarte dos resíduos 

químicos gerados conforme Tabela 02. 

TABELA 02- Descrição do processo de descarte dos resíduos químicos. 
Des ri o do ro esso de des arte Si  N o 

 

 

 

 

 

Quantidade 

 

Percentual 

 

Quantidade 

 

Percentual 

 

 

Ponto de geração 
do resíduo 

 

 

Recipientes para 

descarte 

 

 

02  

 

10,5% 

 

17   

 

89,6% 

 

Local para 

armazenamento no 

setor 

 

 

02  

 

10,5% 

 

17  

 

89,6% 

 

Transporte 

interno 

 

Recipiente/carro de 

transporte 

 

 

01  

 

5,7% 

 

18   

 

94,7% 

 

Tratamento local 

 

 

Tratamento do 

resíduo no próprio 
setor 

 

0   

 

0% 

 

19   

 

100% 

 

Armazenamento  

externo 

 

 

Local para ser feita 

a coleta externa 

(destino final) 

 

01  

 

5,7% 

 

18   

 

94,7% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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 Realizando a análise da Tabela 02, constata-se que, dentre os 19 grupos visitados, 

apenas 10,5% possuem recipiente específico para o descarte de resíduo químico, como 

também, local para armazenamento no setor. Em relação ao transporte interno (do setor até o 

local de coleta externa) e local para o armazenamento antes da coleta, apenas 01 setor, ou 

seja, 5,7% atende a esta etapa do descarte.  Merece destaque o quarto item da tabela, onde se 

refere à existência de tratamento deste resíduo químico no local. Neste ponto, 100% dos 

setores não realizam nenhum tratamento antes de descarte.  

 Algumas considerações devem ser feitas mediante as observações registradas durante 

a coleta de dados. Uma delas está relacionada aos pontos de descarte nos setores citados. De 

fato, como demonstra a Tabela 02, apenas 10,5% possuem local para armazenamento e 

descarte específico para os resíduos químicos. Segue abaixo na Figura 05 uma representação 

da informação mediante o registro fotográfico feito durante a visita. 

 

 

FIGURA 0 : Coletores de resíduos químicos. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

  

 Durante a observação in loco, foi presenciado o momento da coleta destes resíduos por 

uma empresa prestadora de serviço à instituição e especializada na área deste tipo de resíduo 

químico. Estes resíduos são coletados em bombonas, hermeticamente fechadas e destinados 

ao tratamento externo (fora do serviço) antes de serem descartados em aterro sanitário. 

 Segundo a RDC ANVISA 306/2004 em seu capítulo VI: 

11.5 Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de 
material compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com 
tampa rosqueada e vedante. Devem ser identificados de acordo com o item 1.3.4 

deste regulamento; [...]; 11.13 Os reveladores utilizados em radiologia podem ser 
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submetidos à processos de neutralização para alcançarem pH entre 7 e 9, sendo 
posteriormente lançados na rede coletora de esgoto ou em corpo receptor, desde que 
atendam as diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos 
hídricos e de saneamento competentes; 11.14 Os fixadores usados em radiologia 

podem ser submetidos a processos de recuperação da prata ou então serem 
submetidos ao constante do item 11.16; [...] 11.16 Os demais resíduos sólidos 
contendo metais pesados podem ser encaminhados a Aterro de Resíduos Perigosos-

Classe I ou serem submetidos a tratamento de acordo com as orientações do órgão 
local de meio ambiente, em instalações licenciadas para este fim. Os resíduos 
líquidos deste grupo devem seguir orientações específicas dos órgãos ambientais 
locais [...] (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004, p. 8-9). 

  

 Desta forma, fica demonstrado que parte dos profissionais começam a ter a 

preocupação de gerenciar seus resíduos químicos dentro das normas específicas e com a 

preocupação ambiental. 

 Outro fato importante é que foi observada a preocupação com a segregação dos 

resíduos hospitalares. Nos setores, existem lixeiras fechadas hermeticamente e de material 

resistente, o que evita extravazamento dos resíduos; com pedal, o que evita o contato das 

mãos favorecendo, o controle da infecção hospitalar e a segurança do trabalhador; com 

identificação para os resíduos dos tipos D e A, as mesmas são claras e explicativas no tocante 

ao tipo de resíduo que deverá ser feito o descarte. São de material lavável e de fácil 

higienização. Destaca-se, também, a presença de lixeiras voltadas para a reciclagem de papel, 

plástico e tubo de soro, desde que não estejam contaminados. Estes resíduos são considerados 

do grupo D. Abaixo, apresenta-se a Figura 06, demonstrando a segregação dos resíduos nos 

setores. 

 

 

FIGURA 0 : Lixeiras representando a segregação dos resíduos nos setores. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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 Nos locais de armazenamento no setor, os chamados de expurgo, também existem as 

mesmas lixeiras, mudando apenas os tamanhos que, por conta da maior quantidade, passam a 

ter 100 e 240 litros. Para o transporte, são usados carros de 440 litros e de 700 litros seguindo 

o mesmo modelo, ou seja, fechados, com rodízio, laváveis e identificados. Ainda seguindo 

esta logística do descarte, existem alguns pontos de coleta distribuídos nas áreas externas aos 

prédios e pavilhões, com as mesmas padronizações anteriormente apresentadas. Abaixo, 

apresenta-se a Figura 07 demonstrando os pontos de coleta das áreas externas aos prédios e 

pavilhões. 

 

 

FIGURA 0 : Pontos de coleta nas áreas externas. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

 

 O fato da existência destes pontos de coleta facilita o recolhimento dos resíduos para 

sua destinação à lixeira, local onde as empresas realizam a coleta para dar destino final, ou 

seja, externo ao Hospital. 

 Outra consideração relevante está voltada para os coletores perfuro cortantes que estão 

instalados em suportes próprios permitindo o manuseio seguro durante o descarte deste tipo 

de resíduo. Na Figura 08, apresenta-se o coletor para o tipo de resíduos perfurocortante 

instalado em suporte devidamente fixado. 
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FIGURA 0 : Coletor para resíduo perfurocortante 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012 

 

 Diante do exposto, fica evidente que não existe a logística voltada especificamente 

para os resíduos químicos, pois os mesmos são descartados como resíduos biológicos e 

perfurocortantes, ficando de fora desta regra apenas os dois setores citados anteriormente. 

 De acordo com O Ministério da Saúde - MS (2004) e O Ministério do Meio 

Ambiente - MMA (2005), os Resíduos em Serviços de Saúde � RSS são classificados em 

função de suas características e consequentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente e 

à saúde. A classificação é apresentada em cinco grupos: grupo A (biológico); grupo B 

(substâncias químicas); grupo C (radionuclídeos em quantidades superiores aos limites 

contidos nas normas do Conselho Nacional de Energia Nuclear - CNEN); grupo D 

(equiparados aos resíduos domiciliares); e, grupo E (materiais perfurocortantes). Esta 

classificação norteia a gestão dos resíduos nos serviços de saúde. 

 Segundo Feldman (2009), no setor hospitalar, os resíduos produzidos são exorbitantes 

e oferecem graves riscos à saúde pública. Para evitar complicações, as organizações devem 

adotar políticas de eliminação de resíduos para que não venham agredir o meio ambiente e 

não coloquem em risco a vida das pessoas. Por isso, é salutar acompanhar o caminho dos 

resíduos, desde a coleta, tratamento até o destino final, avaliando possíveis impactos 
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ambientais.  

 Neste aspecto, os resíduos químicos devem ter o mesmo destaque e importância que as 

demais categorias classificadas.  

 Continuando a análise dos dados coletados através da 2ª etapa do apêndice B, segue 

abaixo a Tabela 03. Nesta Tabela, estão os resíduos químicos identificados conforme 

classificação RDC 306/2004 ANVISA: substâncias químicas que podem apresentar risco à 

saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade. 

 

TABELA 03- Resíduos químicos identificados por grupo. 
Res d os i os identi i ados Q antidade Per ent a  

Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; 
antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; 
imunomoduladores; anti-retrovirais, quando descartados por 

serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de 
medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos 
farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria MS 
344/98 e suas atualizações. 

 

 

17 

 

 

89,5% 

Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos 
contendo metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os 
recipientes contaminados por estes. 

 

19 

 

100% 

Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores). 02 10,5% 

Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises 
clínicas. 

06 31,6% 

Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação 
da NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e 
reativos). 

17 89,5% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

 Verificando os dados apresentados na Tabela 03, nota-se que dentre a classificação da 

RDC 306/2004, todos os 19 grupos de setores, ou seja, 100% apresentam saneantes e/ou 

demais pertencentes a esta categoria. Dentre os demais tipos, 89,5% apresentam um ou mais 

resíduos do grupo dos produtos hormonais e dos demais produtos segundo a ABNT 10.004. A 

menor amostragem ficou quando se refere aos efluentes de processadoras de imagem com 

10,5% e efluentes dos equipamentos de análises clínicas com 31,6%. 
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 Constata-se assim que existe e é evidente a geração de resíduos químicos. Já foi 

discutido, anteriormente, que apenas 10,5% apresentam local específico para o descarte dos 

resíduos químicos e que 100% dos setores geradores não apresentam tratamento para o 

descarte quando for possível. 

 Faz-se necessário a capacitação dos profissionais envolvidos na geração de resíduos 

no tocante aos resíduos químicos, como também, a reestruturação da logística permitindo o 

descarte dos resíduos químicos no que é preconizado em lei para seu manejo.  

 Conforme a RDC ANVISA 306/2004 em seu capítulo VII que se relaciona a 

segurança ocupacional, afirma-se: 

 
[...] O gerenciamento deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos 

físicos, dos recursos naturais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos no 
manejo dos RSS. Todo gerador deve elaborar um PGRSS baseado nas características 
dos resíduos gerados e na classificação [...] estabelecendo as diretrizes de manejo 
[...] 18-O pessoal envolvido diretamente com o gerenciamento de resíduos deve ser 
capacitado na ocasião de sua admissão e mantido sob educação continuada para as 
atividades de manejo de resíduos, incluindo a sua responsabilidade com higiene 
pessoal, dos materiais e dos ambientes; [...] 19-Todos os profissionais que trabalham 

no serviço, mesmo os que atuam temporariamente ou não estejam diretamente 
envolvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos, devem conhecer o sistema 
adotado para o gerenciamento de RSS, a prática de segregação de resíduos, 
reconhecer os símbolos, expressões, padrões de cores adotados, conhecer a 

localização dos abrigos de resíduos, entre outros fatores indispensáveis à completa 
integração ao PGRSS; 20-Os serviços geradores de RSS devem manter um 
programa de educação continuada, independente do vínculo empregatício existente, 
[...] (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004, p.13). 
 

  

 Diante do exposto, é preciso repensar o manejo dos resíduos químicos e da 

importância da educação para alcançar as mudanças que precisam ser implementadas, uma 

vez que, os resíduos químicos são gerados e precisam ser manejados de acordo com suas 

especificidades. 

 Além da regulamentação da RDC ANVISA 306/2004, outras leis e normas referem-se 

à manipulação e geração de resíduos ou substâncias tóxicas, dentre elas, a Lei Orgânica da 

Saúde Nº8080 / 1990 em seu capítulo I que trata dos objetivos e atribuições do SUS, 

descrevendo em seu 6º artigo que �a participação no controle e na fiscalização da produção, 

transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos� 

(AGUIAR, 2011, p.159). 

 Outra norma de importância para o manejo dos resíduos químicos é a ABNT NBR 

10004:2004 que tem como objetivo classificar os resíduos sólidos quanto a sua 
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periculosidade, considerando seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para 

que possam ser gerenciados adequadamente. A RDC ANVISA 306/2004 cita esta norma 

como parâmetro para classificação dos resíduos químicos. Destaca-se na norma ABNT NBR 

10004: 

[...] os cuidados relativos ao manuseio, transporte e armazenamento de um resíduo 
são norteados pela sua classificação [...] O processo de caracterização de um resíduo 
permite classificar um resíduo sólido, bem como, identificar se este deve ser 
qualificado como perigoso por apresentar características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Estas características devem 
nortear os cuidados no gerenciamento do resíduo sólido. A escolha de uma 
alternativa para destinação de um resíduo sólido, por sua vez, depende da 

composição química, do teor de contaminantes, do estado físico do resíduo sólido, 
entre outros fatores [...] classificá-los como perigosos ou não perigosos, e assim 
servir como uma ferramenta aos diversos setores envolvidos com o gerenciamento 

de resíduos sólido [...] A classificação de resíduos envolve a identificação do 
processo ou atividade que lhes deu origem e de seus constituintes e características e 
a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo 
impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido (ABNT, 2004, p.1-2).  

 

 

 Ainda existem outras normas da ABNT que envolvem a questão dos resíduos na 

classificação geral e em específico aos químicos. Pode-se citar como exemplos a NBR 7500 

que estabelece a simbologia convencional e o seu dimensionamento para identificar os 

produtos perigosos, a NBR 14725 que dispõe sobre produtos químicos fornecendo 

informações sobre segurança, saúde e meio ambiente e a NBR 12253 que traz a questão de 

armazenamento dos resíduos sólidos perigosos, fixando condições para o armazenamento de 

forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente (ABNT, 2013). 

 Enfim, as regulamentações existem, são várias as fontes para a busca da classificação 

dos resíduos químicos e de como os mesmos devem ser manejados. É preciso aplicabilidade 

das leis e regulamentações, políticas públicas e comprometimento do poder público para 

viabilizar condições destas normas serem praticadas nos serviços de saúde. 

 Dando seguimento à análise dos dados, serão apresentados os quadros com as 

respostas que foram coletadas nas entrevistas realizadas junto aos funcionários que atuam nos 

setores geradores de resíduos químicos. As entrevistas foram realizadas conforme apêndice C. 

Um dos objetivos foi analisar o envolvimento dos profissionais em relação aos resíduos 

químicos.  

 Antes da análise das respostas, verifica-se abaixo, a Tabela 04 referente aos 

profissionais que foram entrevistados, traçando um breve perfil. 
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TABELA 0 - Perfil dos entrevistados. 

For a o T ni a Car o/F n o 

Pro iss o Q antidade Per ent a  F n o Q antidade Per ent a  

Enfermagem 09  47,4%  

Plantonista 

 

10  

 

52,6% Técnico 

Enfermagem 

03   15,8% 

Auxiliar 

Enfermagem 

01   5,3%  

Residente 

 

02  

 

10,5% 

Medicina 01  5,3% 

Farmácia 01  5,3%  

Supervisor/Gerente 

 

06  

 

31,6% Administração 01  5,3% 

Assistente 

Administrativo 

01  5,3%  

Auxiliar 

Administrativo 

 

01  

 

5,3% 

Técnico 

Laboratório 

01  5,3% 

Tecnólogo em 

radiologia 

01  5,3% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

 De acordo com a Tabela acima, pode-se observar que a maioria dos profissionais é da 

equipe de enfermagem, ou seja, 68,5 % são Enfermeiros, Técnicos e auxiliares de 

enfermagem.  No que diz respeito à função desempenhada, observa-se que a maioria dos 

profissionais é plantonista com a representação de 52,6% e a segunda maior representação 

ficou com supervisores/gerentes representando 31,6%.  

 Estes dados são relevantes, pois demonstram, de acordo com a análise das respostas, o 

envolvimento tanto do profissional da assistência direta ao paciente, quanto do profissional 

que atua em cargo de gestão. 

 Segue abaixo o Quadro 06. Nele constam as respostas fornecidas quanto ao 

conhecimento que os profissionais tem sobre PGRSS no HUOC. 
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QUADRO 0 - Entendimento do PGRSS pelos funcionários dos setores. 
Con e i ento so re o P ano de Geren ia ento e  Res d os de Ser i os de Sa de do 
HUOC ro esso da se re a o dos res d os no ser i o e no setor  

É o planejamento para estes resíduos do hospital (ENTREVISTADO 1). 

Aqui no HUOC existe a organização destes resíduos, de uma forma que você já está 
identificando os tipos de resíduos e onde vai ser feito o descarte, de forma que não haja o 
impacto ambiental (ENTREVISTADO 2). 

A melhor forma de jogar o lixo. Separar. Se é biológico ou comum (ENTREVISTADO 3). 

Para onde vai ser destinado o lixo hospitalar. O importante é o descarte correto 

(ENTREVISTADO 4). 

É o plano que vai dizer como vai ser descartado e armazenado o resíduo (ENTREVISTADO 
5). 

Aqui é bem organizado. Tem as lixeiras. Tudo direito (ENTREVISTADO 6). 

É a acomodação correta, também o descarte, como vai descartar (ENTREVISTADO 7). 

É a maneira de prevenir doenças infectocontagiosas tanto para os profissionais como para os 
pacientes (ENTREVISTADO 8). 

A organização e separação dos resíduos (ENTREVISTADO 9). 

É o controle de toda parte do resíduo hospitalar. Tanto do comum quanto do infectado 

(ENTREVISTADO 10). 

A separação do lixo. A destinação correta do tipo biológico e comum. É ver também o que 
pode reciclar (ENTREVISTADO 11). 

A separação antigamente não era feita de forma correta. Só existia uma empresa que recolhia 

este material (ENTREVISTADO 12). 

Seria o que fazer com este lixo, como por exemplo, medicamentos vencidos 

(ENTREVISTADO 13). 

São todas as opções que deveriam existir para que se haja a segregação por tipo, tendo como 
objetivo diminuir o impacto no meio ambiente e para os organismos vivos dali 

(ENTREVISTADO 14). 

A gente tem que separar por qualidade os tipos de resíduos. Se não a gente não consegue 
fazer o controle da infecção hospitalar (ENTREVISTADO 15). 

O lixo do hospital em geral (ENTREVISTADO 16). 

Na graduação foi falado que existia, mas não foi trabalhado muito bem. Em pós-graduação 

também já ouvi, mas não foi detalhado (ENTREVISTADO 17). 

A gente se embasa no que ler na literatura e no que o serviço coloca como disponível para o 
descarte dos resíduos (ENTREVISTADO 18). 

Como se controla a dispensação do lixo (ENTREVISTADO 19). 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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 Fazendo a leitura das respostas transcritas, fica claro que todos os entrevistados, de 

certo modo, sabem que PGRSS está relacionado ao manejo adequado dos resíduos gerados 

em serviços de saúde. Alguns pontos foram citados como a separação do lixo, o modo correto 

de descarte, os tipos de resíduos, a prevenção de doenças, a possibilidade da reciclagem, entre 

outros, cada um a seu modo relatou o que seria o PGRSS.  Diante disto, faz-se uma referência 

a discussão durante a análise do Quadro 04, quando foram trazidas as definições do que é o 

PGRSS e da importância de treinamentos voltados para melhorar esta compreensão. 

 Um ponto novo e que merece destaque, foi o relato do entrevistado 17 ao referir que 

�foi visto algo na graduação e na pós-graduação, mas não foi detalhado�. Este registro reforça 

a importância do saber ambiental através da Educação Ambiental, como já explanado na 

análise. 

 Dando continuidade, segue-se abaixo o Quadro 07, onde foram transcritas as respostas 

da pauta que trazia a questão do conhecimento sobre os resíduos químicos gerados nas 

atividades dos profissionais, seus riscos e suas consequências. 

 Dentre os entrevistados, observam-se alguns relatos importantes. Primeiro que 15,8% 

não souberam identificar os resíduos químicos, ou seja, 03 dos entrevistados simplesmente 

nem tentaram dar um exemplo, realmente não souberam.  Estes entrevistados não puderam 

dar sequência na entrevista, pois as demais perguntas são sequências que dependiam deste 

saber. Neste contexto, é preciso dar ênfase a resposta do entrevistado 16 quando responde 

�Não sei. Pra falar a verdade, nunca ouvi sobre isso na faculdade�. 

 Continuando nesta lógica, pode-se referir que dois dos entrevistados não tinham 

certeza do que era resíduo químico e, um deles, chegou a citar peça anatômica como exemplo.  

Dentro das classificações de RSS este tipo de resíduo pertence ao grupo A (resíduo 

biológico).  Este entrevistado não deu sequência as demais pautas da entrevista. 

 Estes registros só destacam cada vez mais a necessidade de treinamento e capacitação 

voltados ao saber ambiental, da importância da Educação ambiental como ferramenta de 

mudança de gestão, de conceitos e atitudes, em todos os níveis de formação, reforçando o que 

já foi citado no decorrer das discussões apresentadas. 
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QUADRO 0 - Conhecimento sobre os resíduos químicos gerados. 
Con e i ento so re os res d os i os erados  ris os e onse n ias  

Tem consequência se for um produto químico que não possa ser descartado no meio 
ambiente (ENTREVISTADO 1). 

Tem que ver como deve ser feito o descarte. Se pode ir ralo abaixo (ENTREVISTADO 2). 

Vai gerar resistência pra gente que manipula (ENTREVISTADO 3). 

Seriam as medicações? Não sei bem (ENTREVISTADO 4). 

O que tem de resíduos químicos são os reagentes (ENTREVISTADO 5). 

Sim. As peças das cirurgias são resíduos químicos (ENTREVISTADO 6). 

Trabalhamos com vacinas e medicações. Descartamos em coletor para perfuro cortante 

(ENTREVISTADO 7). 

Temos alguns como o éter e ácido peracético (ENTREVISTADO 8). 

Seriam as medicações que são utilizadas (ENTREVISTADO 9). 

Não consigo identificar (ENTREVISTADO 10). 

Quando eu ando nos setores eles não colocam o termo químico, colocam biológico. 
Químicos aqui só se forem os reagentes (ENTREVISTADO 11). 

São os químicos da revelação (ENTREVISTADO 12). 

Como exemplos podemos citar os quimioterápicos que liberam aerossóis, são necrosantes e 
cáusticos (ENTREVISTADO 13). 

Sabão, desinfetante, álcool, mercúrio do termômetro, tudo isso é resíduo químico 
(ENTREVISTADO 14). 

Sim, eu sei dos riscos que podem ser causados a mim e a terceiros (ENTREVISTADO 15). 

Não sei. Pra falar a verdade nunca ouvi sobre isso na faculdade (ENTREVISTADO 16). 

Ainda não ouvi falar (ENTREVISTADO 17). 

A residência me capacitou para isto. O descarte tem que ser feito em recipiente fechado que 
garanta e evite o extravasamento. Aqui não é assim (ENTREVISTADO 18). 

Materiais vencidos como formaldeído, álcool (ENTREVISTADO 19). 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

 Analisando o restante das respostas, observa-se que 42%, ou seja, 08 dos entrevistados 

possuem conhecimento sobre os resíduos químicos que são gerados nos setores que 

trabalham. Mais ainda, fazendo a leitura das respostas dos entrevistados 18 e 11, fica clara a 

necessidade da mudança da logística do descarte dos resíduos químicos e de que, parte destes 

profissionais se sente envolvidos no processo, tanto que chegam a identificar a falta de local 

específico para o descarte dos resíduos químicos. 
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 Outro fato que merece destaque foi a referência de que 21% dos entrevistados, ou seja, 

04 deles citaram os riscos demonstrando preocupação com a saúde do trabalhador. Para 

Feldman (2004, p.84) �a promoção da saúde não é apenas informar e capacitar indivíduos e 

organizações a detectar situações e ou agravantes para doenças e ou riscos; é reorientar as 

práticas de saúde contemplando a promoção, a segurança e qualidade de vida�. 

 Neste contexto, no tocante aos resíduos químicos, vale o destaque ao entrevistado 2 

quando demonstra a preocupação com o descarte de algumas substâncias �ralo abaixo�. O 

entrevistado segue em sua resposta e acrescenta: �utilizamos o ácido peracético, o detergente 

enzimático, o cloro. Ainda tem setores que utilizam o glutaraldeído. A preocupação é saber se 

pode ir ralo abaixo, aonde isto vai dar�. 

 Referente ao uso de algumas substâncias químicas utilizadas para o reprocessamento 

de artigos médicos-cirúrgicos, já existem disponíveis outras tecnologias que, ao final do 

processo, não geram resíduos tóxicos. Segundo Possari: 

 
[...] A tecnologia de esterilização de hidrogênio baseia-se na associação do peróxido 
de hidrogênio vaporizado ao plasma de baixa temperatura [...] Neste contexto, o 

desenvolvimento da tecnologia de plasma procurou como ponto de partida � o 

precursor químico � um agente que minimizasse os riscos [...] Utilizando em suas 

reações somente o peróxido de hidrogênio de sua própria composição, e gerando 
como resíduo também água e oxigênio, a esterilização, por plasma de peróxido de 
hidrogênio passou à fase de pesquisa e desenvolvimento como método alternativo de 
esterilização, englobando também conceitos para proteger e/ou minimizar a poluição 
do meio ambiente (POSSARI, 2005, p. 29-32). 

 

   

 Diante da fala do entrevistado, de sua preocupação com o processo técnico empregado 

e gerador de resíduo químico, da citação do autor Possari ao referir uma tecnologia que não 

gera resíduo químico nocivo ao final do processo, pode-se analisar e evidenciar que a geração 

de resíduos químicos passa também por escolhas de serviços e tecnologias, da opção por 

processos que não gerem tais resíduos e favoreçam a preservação do meio ambiente e 

proteção da saúde pública.  

 Prosseguindo com a análise dos dados coletados, segue abaixo o Quadro 08, onde 

foram transcritas as respostas da pauta onde os entrevistados deveriam identificar atividades 

em seus setores que gerassem resíduo químico. Para esta etapa seguiram 15 entrevistados. 
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QUADRO 0 - Atividades que geram resíduos químicos. 
Ati idades rea i adas no setor e era  res d os i os. 

Não sei identificar (ENTREVISTADO 1). 

A desinfecção dos materiais onde se utiliza o ácido peracético (ENTREVISTADO 2). 

Quando a gente prepara medicação (ENTREVISTADO 3). 

Durante a coleta de exames e administração de medicamentos (ENTREVISTADO 4). 

Realização da leitura de exames que utilizam reagentes (ENTREVISTADO 5). 

Preparo de antibióticos (ENTREVISTADO 7). 

Na hora que vai cuidar do material com o detergente enzimático (ENTREVISTADO 8). 

A separação da medicação. Quando sobra seria resíduo químico (ENTREVISTADO 9). 

Durante a realização da prova cruzada (ENTREVISTADO 11). 

A troca dos químicos. O revelador tem que ser trocado. O risco é a inalação 
(ENTREVISTADO 12). 

A quebra de uma ampola por exemplo. Às vezes em um lugar que não está preparado pra 
isso (ENTREVISTADO 13). 

O descarte de uma medicação que foi contaminada ou que não está na quantidade que foi 
prescrita (ENTREVISTADO 14). 

O preparo de quimioterápicos (ENTREVISTADOS 15 e 18). 

Descarte de material vencido (ENTREVISTADO 19). 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

 Inicia-se a análise do quadro com a resposta dada pelo entrevistado 1, pois o mesmo 

não soube identificar as atividades do setor que geram resíduo químico. 

�Que atividades geram resíduos químicos? Não sei identificar agora� (ENTREVISTADO 1).  

 Observa-se que o entrevistado 1 soube citar exemplo de resíduo químico como 

descrito no Quadro 07, mas não soube relacionar as suas atividades. Não conseguiu dar 

sequência a entrevista. 

 Os demais entrevistados, 93,3% da amostra, não tiveram dificuldade em relacionar as 

atividades desenvolvidas no setor, associando as mesmas à geração de resíduos químicos. 

 Em seguida, pode-se observar que a maioria dos entrevistados representando 46,7% da 

amostra citou o preparo de medicação e de quimioterápicos como atividade geradora de 

resíduo químico. Esta maioria também está relacionada à amostra ter sido formada, na maior 

parte, por profissionais de enfermagem. Esta categoria executa, por várias vezes em suas 

atividades técnicas, o preparo e a administração de medicamentos. 
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 Durante o preparo de medicações, algumas vezes, a prescrição não é compatível com 

as quantidades das embalagens das medicações, solventes e outros. Durante a manipulação, 

faz-se necessário que parte destas drogas seja desprezada para se atingir a dose prescrita. 

Segundo Souza (2007, p.27) �deve-se colocar o protetor da agulha durante o desprezar de 

bolhas ou excesso de medicação para evitar a dispersão de partículas no ambiente�. 

 Neste aspecto, incide também a questão das escolhas e a importância dos protocolos 

de medicações e de condições adequadas para o preparo e manuseio das drogas. É urgente um 

novo olhar, um novo gerir, uma gerência que se preocupe não só com a técnica, mas com as 

consequências que podem causar, principalmente, ao meio ambiente.  

Um programa eficiente de gerenciamento dos resíduos infectocontagiosos gerados 
nos estabelecimentos de saúde objetiva promover a melhoria das condições de saúde 
pública através da proteção do meio ambiente. [...] As principais causas do 
crescimento progressivo da taxa de geração dos resíduos sólidos dos serviços de 
saúde (RSSS) é o contínuo incremento da complexidade da atenção medida e o uso 
de materiais descartáveis. [...] A quantidade e a natureza dos resíduos depende do 
tipo de hospital, dos procedimentos adotados, de fatores sazonais e até do tipo de 
alimentação adotado (NAIME, 2004, p. 18). 

 

 Fica notória a necessidade do fortalecimento e mudança da gestão das unidades de 

saúde no tocante a resíduos, dentre eles, os resíduos químicos. Assim, segue-se a análise, 

aproveitando a citação acima para se avaliar as respostas que foram transcritas dos 

entrevistados quando os mesmos foram apresentados à pauta que permitia a colocação das 

dificuldades no manejo dos resíduos químicos. Observa-se o registro no Quadro 09. 

 Começando a análise do quadro 09, pode-se, de imediato, fazer referência às respostas 

de 57,1% dos entrevistados, ou seja, 08 deles relatam não ter dificuldade no manejo dos 

resíduos químicos. Voltando à Tabela 02, onde ficou constatada a falta de recipientes próprios 

para resíduos químicos, fica evidente que, mesmo reconhecendo os resíduos químicos e as 

atividades geradoras destes, os profissionais, em sua maioria, não percebem a necessidade do 

descarte adequado deste resíduo. Apenas 04 entrevistados, o que representa 28,6% da amostra 

que seguiu para esta pauta, referem dificuldade e preocupação com o descarte correto. Os 

demais entrevistados, perfazendo 14,3% (02 deles) colocaram a questão do uso do EPI como 

dificuldade pela resistência dos profissionais. Segundo Binsfeld (2004), o risco ocupacional 

está associado:  

[...] à natureza dos agentes existentes no local de trabalho, que podem ser divididos 

em cinco grupos � agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos 
(acidentes). Oferece risco ambiental (ambiente de trabalho) os agentes que, em 

função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são 
capazes de causar danos à saúde do trabalhador. [...] Devido à diversidade de 
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produtos químicos existentes, não é possível estabelecer uma regar geral que garanta 
a segurança no seu manuseio. [...] é necessário que os riscos sejam avaliados em 
função de suas características físico-químicas, reatividade, toxicidade, condições de 
manipulação, possibilidades de exposição e vias de penetração no organismo 
apresentados pelos reagentes químicos empregados (BINSFELD, 2004, p. 61-62). 

 

QUADRO 0 - Dificuldades para o manejo dos resíduos químicos. 
Di i dades ara o ane o dos res d os i os  

O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) que tem e é uma resistência pra usar por 
parte dos profissionais (ENTREVISTADO 2). 

Não vejo dificuldades (ENTREVISTADOS 3, 5, 8, 11 e 15). 

Só porque o expurgo, onde é o descarte, é longe (ENTREVISTADO 4). 

Temos dificuldades sim. Nem todos descartam da forma correta (ENTREVISTADO 7). 

Não porque existem todos os equipamentos de proteção necessários (ENTREVISTADO 9). 

O risco de problemas respiratórios porque as vezes tem gente que não usa o EPI 
(ENTREVISTADO 12) 

Hoje não, é mais tranquilo. (ENTREVISTADO 13). 

O descarte é feito na pia. Não existe uma instrução de como fazer este descarte 
(ENTREVISTADO 14). 

A dificuldade é com os materiais utilizados na manipulação dos quimioterápicos 
(ENTREVISTADO 18). 

Existe a dificuldade em relação aos materiais quando quebram. A gente não sabe o que fazer 
(ENTREVISTADO 19). 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 Daí a importância do envolvimento dos gestores e dos profissionais. É necessário que 

se conheça o acervo, os resíduos químicos gerados para que se possa criar a logística 

adequada do descarte e do seu reaproveitamento quando possível. É preciso também o 

conhecimento sobre os mesmos para que se possa traçar um plano de ação em caso de 

acidente com o trabalhador. 

 Finalizando a coleta referente ao apêndice C, entrevistas realizadas com os 

profissionais dos setores geradores de resíduos químicos, seguem abaixo os Quadros 10 e 11. 

O Quadro 10 refere-se às respostas relacionadas às possíveis alternativas para diminuir ou 

eliminar a geração dos resíduos químicos no setor, enquanto o Quadro 11 se registra as 

colocações feitas por dois dos entrevistados complementando as pautas da entrevista. 
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QUADRO 10- Alternativas para diminuição/eliminação dos resíduos químicos. 
A ternati as oss eis ara di in i o o  e i ina o na era o destes res d os no 
setor  

Uma solução seria mudar os métodos de reprocessamento de material, como exemplo, para o 
peróxido de hidrogênio (ENTREVISTADO 2). 

A diluição de algumas medicações serem feitas em capela (ENTREVISTADO 3). 

Ter mais locais de descarte (ENTREVISTADO 4). 

Poderia diminuir se usasse tubos de coleta menores, mas teria que mudar todo o equipamento 

(ENTREVISTADO 5). 

Não vejo como porque está relacionado à quantidade de pacientes, mas seria importante 
manter os profissionais treinados (ENTREVISTADO 7). 

Não vejo como (ENTREVISTADO 8, 9 e 11). 

A colocação de um exaustor diminuiria os riscos para os problemas respiratórios 

(ENTREVISTADO 12). 

Seria importante o treinamento sobre o assunto, sobre o manuseio dos produtos 

(ENTREVISTADO 13). 

Acho totalmente possível, mas passa pela educação, pelo treinamento (ENTREVISTADO 14 
e 15). 

Já existe uma diminuição em relação aos materiais de manipulação dos quimioterápicos, pois 

são utilizados repetidamente, desde que não haja contaminação. Acho importante o 

treinamento da equipe. A gente as vezes foca muito no paciente e esquece do lixo que está 
gerando (ENTREVISTADO 18). 

Eliminar eu acredito que não, mas diminuir sim. Melhorando o armazenamento e 
aumentando o controle para evitar o vencimento. A gente precisa ter mais treinamento sobre 

estes resíduos químicos, sobre estes produtos químicos. Como descartar estes materiais 
(ENTREVISTADO 19). 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

QUADRO 11- Pontos comentados pelos entrevistados. 

Ass ntos e o entre istado ostaria de o entar e n o ora  a ordados e o roteiro e 
s est es e  re a o ao onte do das a tas tra a adas  

Este assunto é uma preocupação. O destino deste material. O que vai pelo ralo para o 
esgotamento (ENTREVISTADO 2). 

Acho importante fazer este trabalho porque eu tenho esta preocupação, me preocupo com o 
meio ambiente (ENTRVISTADO 11). 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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  Dos 14 entrevistados, no Quadro 10, observa-se que 42,9% referiram o �treinamento� 

como importante para diminuição dos resíduos químicos.  Outro ponto de destaque refere-se 

aos entrevistados que não souberam expressar alternativas tendo uma representação de 21,4%. 

No Quadro 11, dois entrevistados colocam a preocupação com o destino final dos resíduos 

químicos e com o meio ambiente. Este fato passa pela educação. 

     Assim, segundo Santos (2011), quando em seu artigo de título Educação e Gestão 

Ambiental, fazendo uma análise de uma das obras de Genebaldo Freire Dias, traz a 

importância da Educação Ambiental para quem intenta materializar em seu cotidiano, as 

práticas responsáveis, que objetivam contribuir para construção de um mundo socialmente 

justo, economicamente correto e ambientalmente responsável. Mostra a necessidade urgente 

de adotarmos uma postura diferenciada. Ressalta a autora: 

[...] se quiséssemos um futuro melhor, devemos nos envolver, imediatamente, em 
um desafio evolucionário, o maior desde que começamos a viver em sociedade. Este 
desafio deverá envolver a todos, em um verdadeiro experimento global cujo desafio 
requer ferramentas teóricas e práticas novas, bem como resgate e a criação de outros 
valores, que estejam sintonizados com a ética global (SANTOS, 2011, p.198). 

 

    Complementando ainda que, 

 

O Projeto de Educação Ambiental [...] caracterizou-se como um conjunto de 

atividades, que buscava informar e sensibilizar as pessoas sobre a complexa temática 
ambiental, estimulando o envolvimento em ações que promovessem hábitos 
sustentáveis de uso dos recursos naturais, além de propiciar reflexões sobre as 
relações entre o ser humano e o meio ambiente [...] (SANTOS, 2011, p.201). 
 

 

 

    Diante deste contexto, pode-se verificar a importância da educação como veículo e 

ferramenta na busca do saber ambiental. A importância da Educação Ambiental sendo 

trabalhada em todos os níveis de formação e em todas as áreas técnicas. 

 Dando sequência à análise e discussão, segue abaixo a Tabela 05 referente à 

apresentação dos dados coletados mediante o apêndice D. Neste plano de observação, buscou-

se verificar possíveis riscos de danos ao meio ambiente e à comunidade vizinha devido ao 

descarte dos resíduos químicos gerados no Hospital. 

 Durante visita realizada mediante plano de observação (apêndice D) não foram 

detectados, em caráter observacional, riscos para o meio ambiente e para a comunidade 

vizinha.  
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 De acordo com a Tabela, não foi detectado emissão de gases. Durante a observação foi 

constatada a emissão de poeira devido ao asfalto das áreas que contornam o Hospital. 

Também se verificou que, em todas as áreas, havia saneamento básico, galerias para 

drenagem das águas pluviais e abastecimento de água por rede pública. 

 

TABELA 0 - Descrição das áreas do contornam o HUOC 

Des ri o 
das reas 

e 
ontorna  o 

HUOC 

Pontos de ris o de danos ao eio a iente 

Emissão de 
gases 

Emissão de 
poeira 

Saneamento 

básico (rede 
pública) 

Drenagem 

das águas 
pluviais 

(galerias) 

Abastecimento 

de água (rede 
pública) 

Área de 
acesso à 
comunidade 

de Santo 

Amaro 

     

Área limite 
com as 

faculdades 

(ICB, FCM, 

ESEF, 

FENSG) 

     

Área limite 
com o 

cemitério de 
Santo Amaro 

     

Área limite 
com o 

Hospital 

PROCAPE 

     

Fonte: Pesquisa de campo, 2012 

 Avaliando o contexto geral diante dos dados expostos, é fato que existem problemas e 

falhas no manejo dos resíduos químicos. Alguns relatos mostraram que, por vezes, os mesmos 

são descartados na rede de água corrente. Mas, não se sabe exatamente que resíduos são estes, 

nocivos ou não.  

 Apesar do manejo inadequado nos setores, o descarte final está sendo feito por 

empresa especializada mediante contrato e comprovado pelo PGRSS. As adequações 

necessárias estão no manejo e no processo de avaliação destes resíduos que implica desde sua 

compra até seu descarte, avaliando o tratamento, reciclagem e reuso quando possível. E, 
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também, a identificação dos processos e sistemas que podem, ao seu final, gerar resíduos 

químicos. Diante disto, refere-se Philippi (2005b): 

 

Os Resíduos, quando não manejados de forma adequada, representam um risco, 

tanto para o meio ambiente, pela possibilidade de poluição do solo, dos lençóis de 
água subterrâneos e do ar, em decorrência de sua composição, quanto à saúde 
humana, pelos riscos de contaminação direta ou indireta, pois possuem 

características propícias à sobrevivência e proliferação de alguns animais que podem 
se tornar importantes focos de reservatórios de agentes causadores de doenças 
(PHILIPPI, 2005b, p.323). 

A determinação do volume de resíduos gerados e de suas características físico-

químicas e microbiológicas varia de acordo com o tipo de assistência prestada e 
constitui um importante fator para equacionar o gerenciamento adequado de 

qualquer tipo de resíduo (PHILIPPI, 2005b, p.330). 

 

 

 

 Daí a importância do conhecimento sobre o que está sendo gerado referente a este 

grupo de resíduos. Conhecer os tipos de resíduos químicos para planejar o adequado manejo 

dos mesmos. Nesta etapa, a perspectiva era a identificação de riscos ao meio ambiente através 

da observação, o que não foi possível. Seguem abaixo algumas fotos do acervo fotográfico 

feitos durante a coleta de dados.  

 Assim, diante do que foi apresentado ao longo deste trabalho, encontra-se um 

problema nada fácil de resolver, a geração de resíduos. Não é fácil, pois, implicam em uma 

série de fatores que envolvem processos tecnológicos, qualidade da assistência, modelos de 

gestão, recursos humanos capacitados, ou seja, saberes e atitudes que só são capazes de 

aparecer, neste cenário, mediante a educação e a formação de novos conceitos. 

 Mas é preciso avançar. Buscar práticas de Desenvolvimento Sustentável e ferramentas 

da Educação Ambiental para mudar os conceitos dos profissionais de saúde que, muitas vezes, 

são escravos de modelos educacionais direcionados, exclusivamente, para a técnica e os 

métodos clínicos e administrativos. 

 As leis existem. As regulamentações estão no contexto para nortear e dar subsídios aos 

processos. É preciso que o poder público amplie as fiscalizações, promova políticas públicas 

mais específicas para o manejo dos resíduos químicos em serviços de saúde. Isto vai além de 

listar substâncias e de classificações de risco. É necessário buscar alternativas, fomentar o 

mercado tecnológico e provocar uma mudança em todos os níveis de administração pública 

ou privada. 

 Na Figura 09, 10, 11 e 12 estão representadas as áreas de limite do HUOC de acordo 

com a Tabela 05.  
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FIGURA 0 : Representação do trecho limite do HUOC com a comunidade. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

 

 

 

FIGURA 10: Representação do trecho limite do HUOC com o PROCAPE. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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FIGURA 11: Representação do trecho limite do HUOC com o cemitério. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

 

 

 

FIGURA 12: Representação do trecho limite do HUOC com a área das faculdades. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O avanço da tecnologia e as novas descobertas que a ciência apresenta no cenário da 

saúde são evidentes. Cada vez mais se busca soluções para os problemas de saúde e cura para 

as doenças que insistem em se desenvolver. Neste contexto, entre buscas e descobertas, não se 

pode deixar à margem as questões ambientais e de saúde pública. 

 Trabalhar saúde, nos dias atuais, é considerar não só os aspectos clínicos e 

fisiológicos, mas também os sociais, os econômicos, os psicológicos, os estruturais e, claro, 

os ambientais. O homem como parte integrante do meio ambiente buscando sua preservação. 

 Diante disto, partiu-se das hipóteses de que os resíduos químicos gerados nos serviços 

de saúde não eram gerenciados seguindo a legislação vigente, que não existia o envolvimento 

por parte dos profissionais e que na realização dos processos assistenciais não se 

consideravam tais resíduos. De fato. No tocante aos resíduos químicos é preciso haver 

mudanças. Esta pesquisa chegou ao diagnóstico que evidencia a realidade do gerenciamento 

dos resíduos químicos deficiente. Necessitando de implementações e de um novo olhar. Uma 

nova ótica. Onde intervenções possam trabalhar as mudanças necessárias e viáveis para um 

novo gerir destes resíduos. 

 Entendendo-se que diagnóstico é a descrição de algo, é o conjunto de dados, é 

conhecer uma realidade, pode-se dizer que, mediante a coleta e a análise de dados com o 

respaldo das referências consultadas e que fundamentaram as discussões, chegou-se ao 

diagnóstico deste processo de descarte. 

 Este grupo de resíduos não é gerenciado seguindo as normas, são tratados no processo 

de descarte, como resíduos de outros grupos. É preciso buscar um novo pensar por todos que 

fazem parte da instituição para mudar esta realidade. Fazer com que os gestores comecem a 

pensar na geração destes resíduos no momento do planejamento para aquisição de 

equipamentos, insumos e serviços. É preciso pensar não só no paciente e nas necessidades de 

saúde, mas também, nos danos possíveis que podem estar sendo causados ao meio ambiente e 

à saúde pública. Não existe saúde sem a preservação do meio ambiente.  

 Outro ponto importante é a Educação Ambiental como ferramenta para fomentar um 

novo modelo de gestão, a gestão da mudança. Uma gestão nos serviços de saúde onde os 

profissionais visualizem a tecnologia como meio para promover o atendimento clínico e 

cirúrgico, como também, que se preocupe com o resultado final numa visão macro, homem e 

meio ambiente. 
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 É imprescindível realizar a atualização dos profissionais que atuam na instituição, 

buscando torná-los agregadores de novos saberes. Saberes que tragam novos conhecimentos 

como o desenvolvimento sustentável, questões ambientais, para que se possam atingir a 

problemática dos resíduos, em específico para o objeto de nossa pesquisa, os resíduos 

químicos. 

 Buscar alternativas na mudança de tecnologias e de processos realizados na instituição 

que permitam a diminuição destes resíduos e, até mesmo, em alguns momentos, a eliminação 

dos mesmos. Durante a análise dos dados, foi constatada tal possibilidade. 

 Diante do exposto e a partir da realização da pesquisa proposta, desejou-se também, 

por se referir a um tema relevante para as questões de saúde pública e ambiental, colaborar 

junto à comunidade acadêmica, mostrando a importância da problemática dos resíduos de 

serviços de saúde no âmbito dos resíduos químicos, propondo desta forma, alterações viáveis 

para os processos realizados nos serviços de saúde que geram resíduos químicos nocivos, sem 

que haja perda na qualidade da assistência prestada e das atividades voltadas para pesquisa. 

Neste cenário, onde a omissão é um agente comum, cabe aos órgãos governamentais 

cobrar o cumprimento das leis e regulamentações existentes. A atuação de uma gestão de 

mudança com a participação das entidades públicas e privadas, individuais e coletivas, de 

pequena e grande magnitude precisa acontecer e considerar os resíduos químicos tão 

importantes quanto os outros tipos classificados nos serviços de saúde.  

 O envolvimento dos profissionais que atuam em atividades geradoras destes resíduos 

deve estar presente para mudança técnica dos processos assistenciais, considerando o 

conhecimento prévio dos riscos de geração destes resíduos químicos que causam danos ao 

meio ambiente e à população. A humanidade precisa ser protegida deste tipo de risco cabendo 

aos seus geradores esta grande responsabilidade. 

 A responsabilidade que deve começar a ser trabalhada e focada na formação do 

cidadão, na formação do profissional de saúde. Despertada a partir da educação, com saberes 

e conhecimentos que atravessem as bases ambientais e permitam o desenvolvimento da 

consciência ambiental. 

 Estas discussões precisam sair da teoria e avançar para a prática. Percebem-se, através 

do diagnóstico realizado, que não se podem trabalhar resíduos, em serviços de saúde ou em 

quaisquer organizações, sem que haja a formação adequada para esta abordagem. Formação 

técnica, específica e amplamente difundida junto aos que fazem as mesmas. 
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As perdas ambientais estão se agravando em uma velocidade muito maior do que as 

intervenções e mudanças para minimizar tais agravos. A vida humana depende desta natureza 

que clama por atenção e se mostra cada vez mais indefesa diante de sua exploração e 

depreciação. A questão de geração de resíduos faz parte desta agressão. As organizações de 

saúde não fogem a esta regra. Os profissionais precisam estar preparados para minimizar estes 

agravos em suas atividades diárias junto aos serviços e atendimentos prestados. 
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ANE O A 

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS QUÍMICOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/2005. 

Art. 21. Os resíduos pertencentes ao grupo B, constantes no anexo I desta resolução, com 
características de periculosidade, quando não forem submetidos a processos de reutilização, 
recuperação ou reciclagem, devem ser submetidos a tratamento e disposição finais 

específicos. 

1º As características dos resíduos pertencentes a este grupo são as contidas na Ficha de 
Informações de Segurança de produtos Químicos � FISPQ. 

2º Os resíduos no estado sólido, quando não tratados, devem ser dispostos em aterro de 
resíduos perigosos � Classe I. 

3º Os resíduos no estado líquido não devem ser encaminhados para disposição final em 
aterros. 

Art. 22. Os resíduos pertencentes ao Grupo B, constantes no anexo I desta Resolução, sem 
características de periculosidade, não necessitam de tratamento prévio. 

1º Os resíduos referidos no caput deste artigo, quando no estado sólido, podem ter disposição 
final em aterro licenciado. 

2º Os resíduos referidos no caput deste artigo, quando no estado líquido, podem ser lançados 
em corpo receptor ou na rede pública de esgoto, desde que atendam respectivamente as 

diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de 
saneamento competentes. 

 

Sobre a classificação (ANEXO I DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/2005): 

II � GRUPO B: Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar riscos à saúde 
pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade e toxicidade. 

a) produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos, 
imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais, quando descartados por 

serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os 
resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e 
suas atualizações; 

b) resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; 
reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes; 

c) efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores); 

d) efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas;  

e) demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da ABNT 
(tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). 
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So re a dis osi o ina  dos res d os de ser i o de sa de 

 ANE O II DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/2005): 

 

- CRITÉRIOS MÍNIMOS PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE EXCLUSIVAMENTE  

 

I) Quanto à seleção de área:  

 

a) não possuir restrições quanto ao zoneamento 
ambiental (afastamento de Unidades de 

Conservação ou áreas correlatas);  

b) respeitar as distâncias mínimas estabelecidas 
pelos órgãos ambientais competentes de 
ecossistemas frágeis, recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos; 

II) Quanto à segurança e sinalização:  

 

a) sistema de controle de acesso de veículos, 
pessoas não autorizadas e animais, sob vigilância 
contínua; e  

b) sinalização de advertência com informes 
educativos quanto aos perigos envolvidos. 

III) Quanto aos aspectos técnicos  

  

a) sistemas de drenagem de águas pluviais;  

b) coleta e disposição adequada dos percolados;  

c) coleta de gases;  

d) impermeabilização da base e taludes; e  

e) monitoramento ambiental. 

IV) Quanto ao processo de disposição 
final de resíduos de serviços de saúde:  

  

a) disposição dos resíduos diretamente sobre o 

fundo do local;  

b) acomodação dos resíduos sem compactação 
direta;  

c) cobertura diária com solo, admitindo-se 

disposição em camadas;  

d) cobertura final; e  

e) plano de encerramento. 
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ANE O B 

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS QUÍMICOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
CONFORME RDC ANVISA Nº 306/2004. 

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 306, DE 7 DE DEZEMBRO DE 
2004 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 
[...] 

CAPÍTULO III - GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

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 o 
objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um 
encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a 
preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. 
[...] 

1.3.4 - O Grupo B é identificado através do símbolo de risco associado, de acordo com a NBR 

7500 da ABNT e com discriminação de substância química e frases de risco. 
[...] 

1.5.6 - O armazenamento de resíduos químicos deve atender à NBR 12235 da ABNT. 
[...] 

O PGRSS deve contemplar ainda: 

4.1.1. Caso adote a reciclagem de resíduos para os Grupos B ou D, a elaboração, o 
desenvolvimento e a implantação de práticas, de acordo com as normas dos órgãos ambientais 
e demais critérios estabelecidos neste Regulamento. 
CAPÍTULO VI - MANEJO DE RSS 

[...] 

11 - GRUPO B 

11.1 - As características dos riscos destas substâncias são as contidas na Ficha de Informações 
de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ, conforme NBR 14725 da ABNT e Decreto/PR 

2657/98. 

11.1.1 - A FISPQ não se aplica aos produtos farmacêuticos e cosméticos. 
11.2 - Resíduos químicos que apresentam risco à saúde ou ao meio ambiente, quando não 
forem submetidos a processo de reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser 
submetidos a tratamento ou disposição final específicos. 
11.2.1 - Resíduos químicos no estado sólido, quando não tratados, devem ser dispostos em 
aterro de resíduos perigosos - Classe I. 

11.2.2 - Resíduos químicos no estado líquido devem ser submetidos a tratamento específico, 
sendo vedado o seu encaminhamento para disposição final em aterros. 
11.2.3 - Os resíduos de substâncias químicas constantes do Apêndice VI, quando não fizerem 
parte de mistura química, devem ser obrigatoriamente segregados e acondicionados de forma 
isolada. 

11.3 - Devem ser acondicionados observadas as exigências de compatibilidade química dos 
resíduos entre si (Apêndice V), assim como de cada resíduo com os materiais das embalagens 
de forma a evitar reação química entre os componentes do resíduo e da embalagem, 
enfraquecendo ou deteriorando a mesma, ou a possibilidade de que o material da embalagem 

seja permeável aos componentes do resíduo. 
11.3.1 - Quando os recipientes de acondicionamento forem constituídos de PEAD, deverá ser 
observada a compatibilidade constante do Apêndice VII. 
11.4- Quando destinados à reciclagem ou reaproveitamento, devem ser acondicionados em 

recipientes individualizados, observadas as exigências de compatibilidade química do resíduo 
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com os materiais das embalagens de forma a evitar reação química entre os componentes do 
resíduo e da embalagem, enfraquecendo ou deteriorando a mesma, ou a possibilidade de que o 

material da embalagem seja permeável aos componentes do resíduo. 
11.5 - Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material 
compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada 
e vedante. Devem ser identificados de acordo com o item 1.3.4 deste Regulamento Técnico. 
11.6 - Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em recipientes de material rígido, 
adequados para cada tipo de substância química, respeitadas as suas características físico-

químicas e seu estado físico, e identificados de acordo com o item 1.3.4 deste Regulamento 
Técnico. 
11.7- As embalagens secundárias não contaminadas pelo produto devem ser fisicamente 
descaracterizadas e acondicionadas como Resíduo do Grupo D, podendo ser encaminhadas 
para processo de reciclagem. 

11.8- As embalagens e materiais contaminados por substâncias caracterizadas no item 11.2 
deste Regulamento devem ser tratados da mesma forma que a substância que as contaminou. 

11.9 - Os resíduos gerados pelos serviços de assistência domiciliar, devem ser 

acondicionados, identificados e recolhidos pelos próprios agentes de atendimento ou por 
pessoa treinada para a atividade, de acordo com este Regulamento, e encaminhados ao 

estabelecimento de saúde de referência. 
11.10 - As excretas de pacientes tratados com quimioterápicos antineoplásicos podem ser 
eliminadas no esgoto, desde que haja Sistema de Tratamento de Esgotos na região onde se 
encontra o serviço. Caso não exista tratamento de esgoto, devem ser submetidas a tratamento 
prévio no próprio estabelecimento. 
11.11 - Resíduos de produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; 
antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais, quando 

descartados por serviços assistenciais de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de 
medicamentos ou apreendidos, devem ter seu manuseio conforme o item 11.2. 

11.12 - Os resíduos de produtos e de insumos farmacêuticos, sujeitos a controle especial, 

especificados na Portaria MS 344/98 e suas atualizações devem atender à legislação sanitária 
em vigor. 

11.13 - Os reveladores utilizados em radiologia podem ser submetidos a processo de 

neutralização para alcançarem pH entre 7 e 9, sendo posteriormente lançados na rede coletora 
de esgoto ou em corpo receptor, desde que atendam as diretrizes estabelecidas pelos órgãos 
ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes. 
11.14- Os fixadores usados em radiologia podem ser submetidos a processo de recuperação da 
prata ou então serem submetidos ao constante do item 11.16. 
11.15 - O descarte de pilhas, baterias e acumuladores de carga contendo Chumbo (Pb), 

Cádmio (Cd) e Mercúrio (Hg) e seus compostos, deve ser feito de acordo com a Resolução 
CONAMA nº. 257/1999. 
11.16- Os demais resíduos sólidos contendo metais pesados podem ser encaminhados a 
Aterro de Resíduos Perigosos-Classe I ou serem submetidos a tratamento de acordo com as 

orientações do órgão local de meio ambiente, em instalações licenciadas para este fim. Os 
resíduos líquidos deste grupo devem seguir orientações específicas dos órgãos ambientais 
locais. 

11.17 - Os resíduos contendo Mercúrio (Hg) devem ser acondicionados em recipientes sob 
selo d�água e encaminhados para recuperação. 
11.18 - Resíduos químicos que não apresentam risco à saúde ou ao meio ambiente. 

11.18.1 - Não necessitam de tratamento, podendo ser submetidos a processo de reutilização, 
recuperação ou reciclagem. 
11.18.2 - Resíduos no estado sólido, quando não submetidos à reutilização, recuperação ou 
reciclagem, devem ser encaminhados para sistemas de disposição final licenciados. 
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11.18.3 - Resíduos no estado líquido podem ser lançados na rede coletora de esgoto ou em 
corpo receptor, desde que atendam respectivamente as diretrizes estabelecidas pelos órgãos 
ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes. 
11.19 - Os resíduos de produtos ou de insumos farmacêuticos que, em função de seu princípio 
ativo e forma farmacêutica, não oferecem risco à saúde e ao meio ambiente, conforme 
definido no item 3.1, quando descartados por serviços assistenciais de saúde, farmácias, 
drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos, devem atender ao disposto no 

item 11.18. 

11.20 - Os resíduos de produtos cosméticos, quando descartados por farmácias, drogarias e 
distribuidores ou quando apreendidos, devem ter seu manuseio conforme o item 11.2 ou 

11.18, de acordo com a substância química de maior risco e concentração existente em sua 
composição, independente da forma farmacêutica. 
11.21- Os resíduos químicos dos equipamentos automáticos de laboratórios clínicos e dos 
reagentes de laboratórios clínicos, quando misturados, devem ser avaliados pelo maior risco 
ou conforme as instruções contidas na FISPQ e tratados conforme o item 11.2 ou 11.18. 

[...] 

15 - ARMAZENAMENTO EXTERNO 

[...] 

15.4- Os resíduos químicos do Grupo B devem ser armazenados em local exclusivo com 
dimensionamento compatível com as características quantitativas e qualitativas dos resíduos 
gerados. 

15.5 - O abrigo de resíduos do Grupo B, quando necessário, deve ser projetado e construído 
em alvenaria, fechado, dotado apenas de aberturas para ventilação adequada, com tela de 
proteção contra insetos. Ter piso e paredes revestidos internamente de material resistente, 

impermeável e lavável, com acabamento liso. O piso deve ser inclinado, com caimento 
indicando para as canaletas. Deve possuir sistema de drenagem com ralo sifonado provido de 

tampa que permita a sua vedação. Possuir porta dotada de proteção inferior para impedir o 
acesso de vetores e roedores. 

15.6 - O abrigo de resíduos do Grupo B deve estar identificado, em local de fácil visualização, 
com sinalização de segurança-RESÍDUOS QUÍMICOS, com símbolo baseado na norma NBR 
7500 da ABNT. 

15.7 - O armazenamento de resíduos perigosos deve contemplar ainda as orientações contidas 
na norma NBR 12.235 da ABNT. 

[...] 

Apêndice I � Classificação 

[...] 

GRUPO B 

-Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao 
meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade e toxicidade.   

-Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; 
imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti retrovirais, quando descartados por 

serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os 
resíduos e insumos farmacêuticos dos Medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e 
suas atualizações. 
- Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; 
reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes. 
- Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores). 

-Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas 

- Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da ABNT 
(tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). 
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ANE O C 

PLANO DE GERENIAMENTO DE RESÍDUOS DO HUOC 
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AP NDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA � EM PAUTAS 

 O presente roteiro de entrevista apresenta as pautas que serão trabalhadas com o 

entrevistado. O objetivo é obter informações sobre a gestão do Hospital Universitário 

Oswaldo Cruz (HUOC) e setores geridos por sua direção. 

 O entrevistado terá cinco minutos para responder cada pauta. Este tempo será 

cronometrado, porém poderá ser modificado de acordo com o andamento da entrevista. 

 Apenas os dados de interesse da pesquisa serão apresentados, preservando a identidade 

do entrevistado. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1.1. Nome: 

1.2. Formação:  

1.3. Setor/data da visita: 

1.4. Pavilhão/Prédio: 

1.5. Cargo/função na instituição: 

1.6. Atividade que desenvolve na instituição: 

 

2. PAUTAS DA ENTREVISTA 

2.1. Política de gestão do HUOC (serviços prestados e setores gerenciados). 

2.2. Aspectos que são considerados na tomada de decisão em relação aos processos 
assistenciais, contratação de serviços e aquisição de insumos e equipamentos. 

2.3. Projetos futuros para melhorias dos serviços prestados. 

2.4. Entendimento em relação ao Plano de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde 
(PGRSS). Aspectos gerais e relacionados ao HUOC. 

2.5. Alternativas possíveis para diminuição ou eliminação na geração de resíduos. 

2.6. Assuntos que o entrevistado gostaria de comentar e não foram abordados pelo roteiro e 
sugestões em relação ao conteúdo das pautas trabalhadas. 
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AP NDICE B 

PLANO DE OBSERVAÇÃO 

 O presente plano de observação servirá para realização da observação in loco dos 

setores. O objetivo é obter informações sobre a geração dos resíduos, verificando os tipos de 

resíduos gerados e, quando químicos, seu processo de descarte. 

 Apenas os dados de interesse da pesquisa serão apresentados. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO SETOR 

1.1. Setor/data da visita:  

1.2. Pavilhão/Prédio: 

1.3. Atividades desenvolvidas: 

2. PONTOS DE OBSERVAÇÃO 

2.1. 1ª Etapa: verificação dos tipos de resíduos gerados no setor. 

TIPO DE RESÍDUO SIM NÃO 

Grupo A   

Grupo B   

Grupo C   

Grupo D   

Grupo E   

 

OBSERVAÇÕES:____________________________________________________________ 

2.2. 2ª Etapa: descrição do processo de descarte dos resíduos químicos. 

2.2.1. Ponto de geração do resíduo 

OBSERVAR SIM NÃO 

Recipientes para descarte   

Local para armazenamento no setor   

 

OBSERVAÇÕES:___________________________________________________________ 
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2.2.2. Transporte interno 

OBSERVAR SIM NÃO 

Recipiente/carro de transporte   

 

OBSERVAÇÕES:____________________________________________________________ 

2.2.3. Tratamento local 

OBSERVAR SIM NÃO 

Realização de tratamento do resíduo no próprio setor   

 

OBSERVAÇÕES:____________________________________________________________ 

2.2.4. Armazenamento externo 

OBSERVAR SIM NÃO 

Local para ser realizada a coleta externa (destino final)   

 

OBSERVAÇÕES:____________________________________________________________ 

2.2.5. Resíduos químicos identificados conforme classificação RDC 306/2004 ANVISA: 
substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, 
dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 

toxicidade. 

Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; 
imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais, quando 

descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de 

medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos 
medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações. 

 

Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais 
pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes. 

 

Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores).  

Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas.  

Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da 
ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). 

 

 

OBSERVAÇÕES:____________________________________________________________ 
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AP NDICE C 

ROTEIRO DE ENTREVISTA � EM PAUTAS 

 O presente roteiro de entrevista apresenta as pautas que serão trabalhadas com o 

entrevistado. O objetivo é obter informações que possibilitem identificar os pontos críticos do 

processo de descarte dos resíduos químicos e analisar o envolvimento dos profissionais no 

gerenciamento destes resíduos, através do dia a dia do profissional que atua no setor e 

vivencia as atividades geradoras destes resíduos. 

 O entrevistado terá cinco minutos para responder cada pauta. Este tempo será 

cronometrado, porém poderá ser modificado de acordo com o andamento da entrevista. 

 Apenas os dados de interesse da pesquisa serão apresentados, preservando a identidade 

do entrevistado. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO: 

1.1. Nome: 

1.2. Formação:  

1.3. Setor/data da visita: 

1.4. Pavilhão/Prédio: 

1.5. Cargo/função na instituição: 

1.6. Atividade que desenvolve na instituição: 

2. PAUTAS DA ENTREVISTA 

2.1. Conhecimento sobre o Plano de Gerenciamento em Resíduos de Serviços de Saúde do 
HUOC (processo da segregação dos resíduos no serviço e no setor). 

2.2. Conhecimento sobre os resíduos químicos gerados, riscos e consequências. 

 2.3. Atividades realizadas no setor que geram resíduos químicos. 

2.4. Dificuldades para o manejo dos resíduos químicos. 

2.5. Alternativas possíveis para diminuição ou eliminação na geração destes resíduos no setor. 

2.6. Assuntos que o entrevistado gostaria de comentar e não foram abordados pelo roteiro e 
sugestões em relação ao conteúdo das pautas trabalhadas. 
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AP NDICE D 

PLANO DE OBSERVAÇÃO 

 O presente plano de observação servirá para realização da observação in loco das áreas 

que contornam a instituição. Pretende-se, desta forma, detectar situações e fatos, decorrentes 

do descarte dos resíduos químicos, que possam apresentar risco de danos ao meio ambiente, 

como também, e aos servidores, à comunidade vizinha e a todos que frequentam o serviço.  

 Apenas os dados de interesse da pesquisa serão apresentados. 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA 

1.1. Área/data da visita: 

1.2. Descrição do trecho: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. PONTOS DE OBSERVAÇÃO 

IDENTIFICAR RISCOS SIM NÃO 

Emissão de gases   

Emissão de poeira   

Saneamento básico (rede pública)   

Drenagem das águas pluviais (galerias)   

Abastecimento de água (rede pública)   

 

OBSERVAÇÕES: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

A ndi e 
 

AP NDICE E 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO  

E MEIO AMBIENTE - MINTER UFS/UPE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Lígia de Oliveira Braga, discente do curso de Pós-Graduação em Mestrado 
Desenvolvimento e Meio Ambiente, PRODEMA, da Universidade Federal de Sergipe 

convênio com a Universidade de Pernambuco (MINTER � Mestrado Interinstitucional), nível 
Mestranda, matrícula nº 111020054, estou realizando pesquisa para os estudos de curso e 

como requisito necessário para a conclusão dos trabalhos de dissertação. Para tanto solicito a 
sua participação voluntária. 

Esta pesquisa tem como objetivo elaborar um diagnóstico da situação atual do 
gerenciamento dos resíduos químicos gerados. Assim, há necessidade de informações 
administrativas e operacionais das unidades pesquisadas.  

Desse modo, necessito que Vossa Senhoria responda a um roteiro de entrevista em 

pautas com caráter de sigilo da fonte. Os resultados serão divulgados em meio científico, 
porém apenas de forma agrupada, impossibilitando a sua identificação pessoal. O entrevistado 
tem o direito de abandonar a sua participação no momento que assim desejar. 

Telefones do Pesquisador, Orientador, co-orientador e Comitê responsável pela 
análise. 

Pesquisador: Lígia de Oliveira Braga (81) 3468-2910 / 9994 � 0428 / 3184 - 1256 

Orientador: Roberto Rodrigues de Souza (79) 9977 � 5146 / 2105 � 6687 

Co-orientador: Willames de Albuquerque Soares (87) 9629 � 2298 / 3761 � 8210 

Comitê responsável pela análise: (81) 3184 � 1271 / 3184 - 1460 

 

Recife/PE, _____/____/  2013. 

Lígia de Oliveira Braga: ___________________________ 

 

Declaro que as condições acima descritas foram lidas e explicadas a mim pelo pesquisador. 

Sendo assim, concordo com a minha participação na pesquisa dentro dos termos descritos. 
Autorizo a utilização das informações supramencionadas na dissertação de mestrado de Lígia 
de Oliveira Braga, mestranda do PRODEMA/UFS. 

Recife/PE, _______de_____________ de 2013. 

_________________________________ 

Assinatura do Participante 



 

A ndi e 
 

AP NDICE F 

CARTA DE ANU NCIA  

 

 


