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RESUMO
O tema do presente estudo é o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde (RSS) em
três estabelecimentos de saúde de Brasília - DF. Os RSS são resíduos gerados, em todos os
serviços relacionados com, o atendimento à saúde humana ou animal, tais como hospitais,
laboratórios, centros de saúde, clínicas, veterinários e outros. O gerenciamento de RSS tem como
objetivo minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um
encaminhamento seguro, visando à proteção dos funcionários, a preservação da saúde pública e
do meio ambiente. O objetivo geral do projeto pesquisa foi avaliar o gerenciamento de resíduos
de serviços de saúde das unidades de prontos atendimentos, o Departamento Médico da Câmara
dos Deputados - DEMED, a Secretaria de Assistência Médica - SAMS do Senado Federal e a
Secretaria de Serviços Integrados – SIS do Supremo Tribunal Federal. Os métodos empregados
para atingir os objetivos propostos foram à realização de visitas agendadas em cada pronto
atendimento do objeto de estudo. Em cada visita foram realizadas entrevistas e aplicados
questionários, junto aos responsáveis pelo gerenciamento de RSS e funcionários da higienização
e limpeza. Nas visitas foram realizados observações sistemáticas e registros por meio de
fotografias. Foram utilizadas como fontes secundárias informações obtidas de trabalhos de
conscientização, capacitação e monitoramento com os funcionários do DEMED e da SAMS. Os
resultados obtidos indicaram problemas relacionados ao gerenciamento dos RSS em todas as
unidades de saúde estudadas, pois por meio das comparações feitas como uma estrutura ideal,
recomendada pelas resoluções vigentes, a Conama nº 358/ 2005 e a RDC nº 306/ 2004, pode-se
concluir que, os três estabelecimentos de saúde apresentam não-conformidades diante das
normas.
Palavras chave: Gerenciamento - Resíduos de Serviços de Saúde – RSS – PGRSS no DF.
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ABSTRACT
The theme of the present study is the healthcare residues service management in three
institutions of health services (WHS – Waste in Healthcare Services) of Brasília - DF. The WHS
are generated residues, in all the services related with, the human or animal health, attendance
such as hospitals, laboratories, health centers, clinics, veterinarians and others. The management
of the WHS has like an objective, minimize the production of residues and provide to the
generated residues, a safe conduction, aming the employees's protection, the preservation of the
public health and of the environment. The general objective of the project research is to evaluate
the management of residues of services of health of the units of ready attendances, the Medical
Department of the Camera of the Deputies - DEMED, the Clerkship of Medical Attendance SAMS of the Federal Senate and the Clerkship of Integrated Services - SIS of the Supreme
Federal Tribunal. The method used to reach the proposed objective were the accomplishment of
visits in each ready attendance of the study object. In each visit interviews and applied
questionnaires, were realized with the responsible people for the management of WHS and the
cleaning employees. In the visits systematic observations and registrations were accomplished by
pictures, information a as obtained through understanding works, training and accompaniment
programs with the employees of DEMED and of SAMS. The results obtained, indicated problems
related with managemet of WHS in all the health units studied, because through the comparisons
done with the ideal structures, recommended by the effective resolutions, Conama no. 358 / 2005
and RDC no. 306 / 2004, could conclude that, the three health establishments present noconformities with the norms.
Key Words: Managenent – Residues of Healthcare Services - WHS - PGRSS in DF.
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1. INTRODUÇÃO
A geração de resíduos faz parte das atividades desenvolvidas pelo ser humano, o que torna
assim o modo de vida atual impossível de atender a chamada “Emissão Zero”. O crescimento
acelerado da população e a concentração nos centros urbanos, somada a forma e o ritmo de
ocupação do solo agravam ainda mais este quadro. Não obstante, a rotina de vida e os atuais
padrões de consumo e produção, tornam ainda mais visíveis os problemas em relação a geração
de resíduos.
A grande quantidade e a diversidade dos resíduos gerados pelo ser humano dificultam a
decomposição natural, e impossibilitam um gerenciamento que evite as tragédias de impacto
ambiental.
Dentre os diversos tipos de resíduos produzidos, os resíduos de serviços de saúde - RSS,
possuem características infectantes que carecem de um manejo especial, mesmo sendo o seu
volume pequeno em relação ao volume total.
Quanto menor for volume de resíduos de serviço de saúde gerados, mais eficiente poderá
ser o seu manejo, evitando a contaminação do meio ambiente e o risco para aqueles que o
manipulam.
Conforme as legislações nacionais, existem duas resoluções referentes ao gerenciamento
de resíduos de serviços de saúde, a Resolução Conama nº. 358, de 29 de abril de 2005 e a
Resolução ANVISA RDC nº. 306, de 7 de dezembro de 2004, que objetiva um melhor controle
dos resíduos desde a sua geração até a destinação final.
As resoluções são consideradas um instrumento capaz de minimizar efeitos adversos que
podem afetar a sociedade, tanto nas questões sanitárias, ambientais ou ocupacionais.
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O presente trabalho faz uma análise do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde
em três unidades de pronto atendimentos de saúde públicos, porém privativos a órgãos públicos
localizados no Distrito Federal, permitindo apresentar um diagnóstico do manejo dos resíduos.

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA
Partindo das considerações apresentadas pelas duas resoluções vigentes, a Conama nº. 358
e a ANVISA RDC nº. 306, questiona-se: qual é a realidade do gerenciamento de resíduos de
serviços de saúde nos três pronto atendimentos em estudo? Eles atendem ou não às resoluções?

1.2 DEFINIÇÕES DE HIPÓTESE

Este projeto levanta a hipótese:

Os estabelecimentos de saúde (pronto atendimentos) seguem ou não as normas referentes
ao gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.

1.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO
Tendo em vista a natureza e a relevância de um adequado manejo dos RSS, o presente
projeto de pesquisa visa avaliar o gerenciamento dos resíduos gerados, em três pronto
atendimentos localizados em Brasília-DF: o Departamento Médico da Câmara dos Deputados -
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DEMED, a Secretaria de Assistência Médica – SAMS, do Senado Federal e a Secretaria de
Serviços Integrados – SIS, do Supremo Tribunal Federal.
Este estudo poderá servir como uma avaliação continua dos Planos de Gerenciamento dos
Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS dos estabelecimentos citados, conforme previsto na
norma.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL
O objetivo principal do projeto de pesquisa foi avaliar o gerenciamento de resíduos de
serviços de saúde das unidades de pronto atendimentos, o Departamento Médico da Câmara dos
Deputados - DEMED, a Secretaria de Assistência Médica - SAMS e a Secretaria de Serviços
Integrados – SIS.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivos específicos do projeto foram:

•

Apresentar o diagnóstico das condições operacionais do DEMED.

•

Comparar a estrutura referente à coleta, acondicionamento, armazenamentos, transportes
e destinação final dos RSS gerados nas unidades de pronto atendimentos, com uma
estrutura ideal de gerenciamento de RSS em estabelecimento de saúde.

•

Apresentar propostas de adequações dos estabelecimentos ao preconizado nas resoluções
Conama nº 358, de 29 de abril de 2005 e da ANVISA RDC nº 306, de 7 de dezembro de
2004.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE
Os estabelecimentos de saúde são locais ou ambientes físicos destinados à prestação e
promoção da saúde da população ali servida.
“...subdividido em serviços especializados que executam processos diferentes e geram
resíduos sólidos também diferentes. Deve-se entender que todos os membros da comunidade dos
estabelecimentos de saúde, inclusive os pacientes, os visitantes e o público em geral, têm relação
direta com a geração de resíduos sólidos e estão igualmente expostos aos riscos que tais resíduos
possam acarretar .” (OPAS, 1997, pag 9).
Hospital, sanatório, clínica, centro clínico, centro médico, maternidade, sala de primeiros
socorros e todo estabelecimento onde se pratica atendimento humano ou animal, em qualquer
nível, com fins de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Também se consideram
estabelecimentos de saúde onde são realizadas pesquisas (OPAS, 1997, pag 10).
Algumas portarias do Ministério da Saúde classificam determinados tipos de
estabelecimento de saúde, caracterizando os variados tipos de estabelecimento quanto a sua
estrutura organizacional.
De acordo com a portaria nº 115 de 2003 do ministério da saúde têm-se uma classificação
de sistema de serviço de saúde, ela descreve os tipos de estabelecimentos de saúde e unidades do
Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS – SIA/SUS e do Sistema de Cadastro Nacional de
Estabelecimento de Saúde – SCNES. Conforme apresentado na Tabela 3.1 existem 63 tipos de
estabelecimentos de serviço de saúde de acordo com portaria citada.
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Tabela 3.1: Tipos de estabelecimento de saúde
Cód.
01
02
04
05
07
15
20
21
22
32
36
39
40
42
43
45
50
60
61
62
63

Descrição

Posto de Saúde
Centro de Saúde/Unidade Básica
Policlínica
Hospital Geral
Hospital Especializado
Unidade Mista
Pronto Socorro Geral
Pronto Socorro Especializado
Consultório Isolado
Unidade Móvel Fluvial
Clínica Especializada/Ambulatório de Especialidades
Unidade de SADT - Isolada
Unidade Móvel Terrestre
Unidade Móvel para Atendimento de Nível Pré-hospitalar
Farmácia Isolada - Excepcionais
Unidade de Saúde da Família
Unidade Vigilância Sanitária/Epidemiológica Isolada
Cooperativa de Profissionais
Centro de Parto Isolado
Hospital/Dia – Isolado
Unidade Autorizadora de Tratamento Fora de Domicílio
(TFD) Isolada

Fonte: Portaria nº 115 de 2003

Cada um desses estabelecimentos tem suas respectivas características conforme suas
especialidades, assistências, estruturas físicas, horários de funcionamento, profissionais da área,
quantidade de atendimento entre outros aspectos.

•

Posto de Saúde: Unidade destinada à prestação de assistência a uma determinada
população, de forma programada ou não, por profissional de nível médio, com a presença
intermitente ou não do profissional médico. (Portaria nº 115 de 2003).
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•

Unidade Básica de Saúde: Unidade para realização de atendimentos de atenção básica
integral a uma população, de forma programada ou não, nas especialidades básicas,
podendo oferecer assistência odontológica e de outros profissionais de nível superior. A
assistência deve ser permanente e prestada por médico generalista ou especialista nestas
áreas. (Portaria nº 115 de 2003).

•

Policlínica: Unidade de saúde para prestação de atendimento ambulatorial em várias
especialidades, incluindo ou não as especialidades básicas, podendo ainda ofertar outras
especialidades não médicas. Podendo ou não oferecer: Pronto atendimento 24 Horas.
(Portaria nº 115 de 2003).

•

Hospital Geral: Hospital destinado à prestação de atendimento nas especialidades básicas,
por especialistas e/ou outras especialidades médicas. Deve dispor também de SADT Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia de média complexidade. Podendo dispor de
serviço de Urgência/Emergência e/ ou habilitações especiais. (Portaria nº 115 de 2003).

•

Hospital Especializado: Hospital destinado à prestação de assistência à saúde em uma
única especialidade/área. Podendo dispor de serviço de Urgência/Emergência e SADT
e/ou habilitações especiais. Geralmente de referência regional, macro regional ou
estadual. (Portaria nº 115 de 2003).

•

Unidade Mista: Unidade de saúde básica destinada à prestação de atendimento em
atenção básica e integral à saúde, de forma programada ou não, nas especialidades
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básicas, podendo oferecer assistência odontológica e de outros profissionais, com unidade
de internação, sob administração única. A assistência médica deve ser permanente e
prestada por médico especialista ou generalista.Pode dispor de urgência/emergência e
SADT básico ou de rotina. (Portaria nº 115 de 2003).

•

Unidade Móvel para Atendimento de Nível Pré-Hospitalar: Veículo terrestre, aéreo ou
aquático destinado a prestar atendimento de urgência e emergência pré-hospitalar a
paciente vítima de agravos a sua saúde, (Portaria nº 115 de 2003).

•

Farmácia: Unidade pública isolada para dispensão de medicamentos excepcionais/alto
custo, (Portaria nº 115 de 2003).

•

Hospital Dia: Unidades especializadas no atendimento de curta duração com caráter
intermediário entre a assistência ambulatorial e a internação, (Portaria nº 115 de 2003).

Uma outra forma de classificar os estabelecimentos de assistência de saúde é pela portaria
GM nº 2048 de 5 de novembro de 2002, a qual considera que a área de Urgência e emergência
constitui-se um importante componente da assistência à saúde. Com esta portaria cabe salientar
que uma das unidades no caso, unidades não – hospitalares de atendimento às urgências e
emergências, devem funcionar nas 24 horas do dia, devem ser habilitadas a prestar assistência
correspondente ao primeiro nível de assistência da média complexidade (M1). As unidades
devem estar aptas a prestar atendimento resolutivo aos pacientes acometidos por quadros agudos
ou crônicos.
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3.1.1 Dimensionamento e organização Assistencial das unidades não – hospitalares de
atendimento às urgências e emergências
Devem contar, no mínimo com equipe de saúde composta por médico e enfermeiro nas 24
horas para atendimento contínuo de clínica médica e clínica pediátrica. Devem contar com um
suporte ininterrupto de laboratório de patologia clínica de urgência e radiologia. É indispensável
os equipamentos para a atenção as urgências, os medicamentos definidos por esta portaria, leitos
de observação de 06 a 24 horas, acesso a transporte adequado e ligação com a rede hospitalar
através da central de regulação médica de urgências e o serviço de atendimento pré-hospitalar
móvel.
A observação de unidades 24 horas não hospitalares de atendimento às urgências em
várias localidades do país mostrou ser adequada a seguinte relação entre cobertura populacional/
número de atendimentos em 24 horas/número de profissionais médicos por plantão/ número de
leitos de observação/ percentual de pacientes em observação, percentual de encaminhamento para
internação conforme apresentado na Tabela 3.2:

Tabela 3.2: Unidades 24 horas não hospitalares
Porte

I

População
da região
da
cobertura

Número de
Atendimentos
médicos em
24 horas

50.000 a 100 pacientes
75.000
habitantes
II
75.000 a 300 pacientes
150.000
habitantes
III
150.000 a 450 pacientes
250.000
habitantes
Fonte: Portaria nº 2048/GM

Número de
médicos por
plantão

Número
de leitos
de
observaç
ão
6 leitos

Percentual
pacientes
em
observação

Percentual
encaminhamen
tos para
internação

10%

3%

2- pediatra
2- clínico

12 leitos

10%

3%

3- pediatra
3- clínico

18leitos

10%

3%

1- pediatra
1- clínico

10

Nas unidades tipo I por se tratar de serviço com equipe reduzida, deverá haver sempre um
profissional médico adicional de sobreaviso, que possa ser acionado para acompanhamento de
pacientes críticos ou com estabilidade cardiorespiratória, quando estes necessitem ser removido e
não haja serviço pré-hospitalar móvel estruturado.

3.1.2 Recursos humanos
As Unidades não – hospitalares às Urgências e Emergências deverão contar,
obrigatoriamente, com os seguintes profissionais: coordenador ou gerente, médico clínico geral,
médico pediatra, enfermeiro, técnico/auxiliar de enfermagem, técnico de radiologia, auxiliar de
serviços gerais, auxiliar administrativo e, quando houver laboratório na unidade, também deverão
contar com bioquímico, técnico de laboratório e auxiliar de laboratório.
Outros profissionais poderão compor a equipe, de acordo com a definição do gestor local
ou gestores loco-regionais, como: assistente social, odontólogo, cirurgião geral, ortopedista,
ginecologista, motorista, segurança e outros.

3.1.3 Área Física
A área física deve ser estruturada de acordo com o tamanho e complexidade da unidade,
sendo caracterizada como opcional (OP), desejável (DJ) e Obrigatório (OB).
São consideradas as seguintes áreas físicas para a adequada estruturação das Unidades
não – hospitalares de atendimento de urgência:
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3.1.3.1 Bloco de Pronto atendimento
O pronto atendimento deve possuir sala de recepção e espera com sanitários para usuários
(OB), sala de arquivo de prontuário médico (OB), sala de triagem classificatória de risco (OB),
consultórios médicos (OB), consultório odontológico (OP), sala para assistente social (OP).

3.1.3.2 Bloco de Apoio Diagnóstico
Este bloco se caracteriza pela composição de sala para radiologia (OB), laboratório de
patologia clínica (OB), sala de coleta (OP) (quando o laboratório for acessível, isto é, fora da
unidade).

3.1.3.3 Bloco de procedimentos
Composto por sala para suturas (OB), sala de curativos contaminados (OB), sala de
inaloterapia/medicação (OB), sala de gesso (OP), sala de pequena cirurgia (OP).

3.1.3.4 Bloco de urgência / Observação
Este bloco possui sala de reanimação e estabilização / sala de urgência (OB), salas de
observação masculina, feminina e pediátrica, com posto de enfermagem, sanitários e chuveiros
(OB), sala de isolamento (com ante – sala, sanitário e chuveiro exclusivo) (DJ).
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3.1.3.5 Bloco de Apoio Logístico
O bloco tem como estruturação farmácia (exclusiva para dispensação interna) (OB),
Almoxarifado (OB), expurgo/ lavagem de material (OB), central de material esterilizado (OB),
rouparia (OB), necrotério (OB).

3.1.3.6 Bloco de Apoio Administrativo
O bloco de apoio administrativo apresenta salas de Gerência e Administração (OB), sala
de reunião (OP), sala de descanso para funcionários (com sanitários e chuveiro) (OB),vestiários
para funcionários (OB), copa e refeitório (OB), depósito de material de limpeza (OB), área para
limpeza geral (OB), local de acondicionamento de lixo (OB), estacionamento (ambulâncias,
pacientes e funcionários) (DJ).
O bloco de pronto atendimento deve apresentar uma entrada para pacientes que vem por
busca espontânea, deambulando, que dá acesso direto à recepção e sua respectiva sala de espera.
O bloco de urgência deve ter uma entrada, com acesso coberto para ambulâncias, portas
amplas para a entrada de pacientes em macas e fluxo ágil até a sala de emergência.
É aconselhável que os blocos de apoio diagnóstico e de procedimentos tenham situação
intermediária entre os blocos de pronto atendimento e de atendimento de urgência, com acesso
fácil e ao mesmo tempo independente para cada um deles.
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3.2 RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
Os resíduos sólidos de serviços de saúde são classificados geralmente como infectantes,
especiais ou comuns. Os infectantes, por suas características de origem, contêm organismos
patogênicos. Os resíduos especiais podem apresentar outras características de periculosidade,
como radioatividade e toxidade. Por outro lado, tais estabelecimentos produzem também resíduos
compatíveis com características domésticas (PHILIPPI, 2005, p.298).
A composição dos RSS depende do estabelecimento e da atividade que o produz. Assim,
um estabelecimento de saúde poderá gerar desde resíduos inofensivos, como entulhos da
construção civil, até resíduos perigosos, como sangue contaminado com HIV (ALMEIDA, 2003,
p. 26).
Os RSS, apesar de se apresentarem apenas como uma pequena parcela de resíduos em
relação à quantidade total dos resíduos de uma comunidade, (aproximadamente 2% do total
produzido), têm um papel importante relacionado à Saúde Pública. Os RSS apresentam risco
potencial como fonte de organismos patogênicos. Alguns de seus componentes possuem caráter
infectante ou são heterogêneos em sua composição (substâncias tóxicas, radioativas, cortantes
etc) (GRIZZI & BERGAMO, 2002, p.1703).
De acordo com a RDC nº 306/2004 ANVISA e a Resolução do Conama nº 358/2005, são
definidos como geradores de Resíduos de Serviços de Saúde – 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 embalsamamento (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
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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.
Pelo motivo dos RSS possuírem uma composição variada conforme suas características
biológicas, físicas, químicas , ressalta uma atenção maior para esses tipos de resíduos. O manejo
adequado para esses tipos de resíduos é uma opção adequada para manter uma qualidade
ambiental e da saúde dos profissionais que trabalham nos locais geradores desses resíduos.
Os RSS também apresentam características peculiares, em função do setor em que são
produzidos: na área de preparo de alimentos ou no setor de atendimento ao público são diferentes
daqueles obtidos no centro cirúrgico ou no setor de isolamento. A heterogeneidade na
composição e classificação e os riscos decorrentes merecem atenção quanto ao manejo intraunidade e ao destino dado aos mesmos, pois representam riscos ocupacionais e riscos de infecção
hospitalar e ambiental, principalmente se descartados de maneira inadequada no solo
(SALOMÃO et al., 2004, p.108).
A quantidade produzida de RSS varia de acordo com tipo de hospital ou serviços de saúde
prestados e ainda segundo o grau de desenvolvimento técnico-científico e econômico em que se
situa a instituição geradora. Quanto mais complexo o serviço, maior é a possibilidade de
produção de grandes volumes de RSS, geralmente representado por embalagens que, se
devidamente segregadas antes de adentrar áreas críticas, podem ser consideradas como resíduos
comuns (PHILIPPI, 2005, p.341).
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3.3 HISTÓRICO DAS REGULAMENTAÇÕES DA CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS
DE SERVIÇO DE SAÚDE
Para a consolidação das duas atuais resoluções a RDC nº 306 e a Conama nº 358, as
quais tratam do gerenciamento interno e externo dos resíduos de serviços de saúde ocorreu uma
série de acontecimentos legais e institucionais na história brasileira.
No ano de 1979 com a portaria do Ministério dos Interiores, todos os resíduos referentes
ao serviço de saúde eram obrigados a serem incinerados. Em 1981, o Governo Federal instituiu a
Política Nacional do Meio Ambiente, pelo qual foram criados o Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). O CONAMA
estabelece padrões regulamentadores referentes ao meio ambiente, onde os RSS possuem
regulamentações específicas.
Em 1989 pela Lei nº 7735, de 22 de fevereiro, criou-se o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, órgão executor das políticas de meio
ambiente e visa garantir que as ações públicas e privadas, que interfiram na qualidade dos
recursos ambientais, sejam acompanhadas e mantidas num padrão de qualidade que garanta o
equilíbrio ambiental.
Em 1991 o CONAMA com a resolução de nº 006, de 19 de setembro de 1991, no seu
artigo 1º desobriga a incineração ou qualquer outro tratamento de queima dos resíduos sólidos
provenientes dos estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos, ressalvados os casos previstos
em leis e acordos internacionais. E no seu artigo 2º ressalta que os estados e municípios que
optarem por não incinerar os resíduos sólidos mencionados no art. 1º, os órgãos estaduais de
meio ambiente estabelecerão normas para tratamento especial, como condição para licenciar a
coleta, o transporte, o acondicionamento e a disposição final.
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No ano de 1992 foi criado o Ministério do Meio Ambiente – MMA, órgão com o objetivo
de estruturar a política do meio ambiente no Brasil. No ano de 1993 com a Resolução de nº de 5
de Agosto de 1993, considerando a necessidade de definir procedimentos mínimos para o
gerenciamento de RSS, e com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente,
obriga a execução de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.
Em 1998 instituiu-se a Lei de Crimes Ambientais, nº. 9605, dispondo sobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas, onde no seu contexto cita a
questão dos resíduos.
A Lei nº 9782 de 1999, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Esta,
no ano de 2000, lança uma consulta pública (documento normativo acessível ao público, onde
todos tem conhecimento e expressam suas críticas, sugestões, opiniões em benefício do assunto
que está se tratando), referente ao gerenciamento de RSS.
Em 2001 é lançada a resolução Conama nº 283, onde houve um avanço na questão de
tratamento e destinação final dos RSS. Porém, no que se refere à questão da periculosidade no
ambiente interno e externo do estabelecimento e a classificação dos RSS, não houve avanços
significativos.
No ano de 2002, ocorreram negociações em relação à consulta pública da ANVISA e de
resíduos sólidos no Brasil. Em 2003 institui a RDC nº 33 de 05 de abril, que dispõe do
regulamento técnico para o gerenciamento de RSS, com conteúdo diferente da resolução Conama
nº 283, principalmente referente a classificação dos resíduos. Em 2004 houve negociação entre os
órgãos, a ANVISA e Conama, para harmonizar as duas resoluções, visando a segurança da saúde
pública e do meio ambiente.
Pelo fato de serem órgãos diferentes por questões institucionais, um sendo uma agência e
outro sendo um conselho, não se podia unir em um só documento todas as propostas feitas no ano
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de 2004. Então, neste ano a ANVISA institui a RDC nº 306 e no ano seguinte o Conama institui a
resolução nº 358, fechando o histórico das resoluções referentes aos procedimentos obrigatórios
para o manejo adequado dos RSS.

3.3.1 Classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde
De acordo com a RDC nº 306/2004 da e a Resolução do Conama nº 358/2005, os RSS são
classificados em cinco grupos conforme apresentado na Tabela 3.3.

Tabela 3.3: Classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde
Grupo – Definição

Exemplos

Grupo A – Resíduos com a possível
presença de agentes biológicos que, por
suas características de maior virulência ou
concentração, podem apresentar risco de
infecção

-culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de
produtos biológicos, exceto os hemoderivados;
-carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos
provenientes de animais submetidos a processos de
experimentação com inoculação de microorganismos,
-peças anatômicas (membros) do ser humano;
-resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração,
lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere
este tipo de resíduo;
- recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à
saúde, que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma
livre;
-órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou
escarificantes;
- produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos;
antineoplásicos; digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais,
quando descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e
distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os resíduos e
insumos farmacêuticos;
- resíduos de saneantes, desinfetantes, 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;
- enquadram-se neste grupo quaisquer materiais resultantes de
laboratórios de pesquisa e ensino na área de saúde, laboratórios de
análises clínicas e serviços de medicina nuclear e radioterapia que
contenham radionuclídeos em quantidade superior aos limites de
eliminação

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.

Grupo C – Materiais resultantes de
atividades humanas que contenham
radionuclídeos em quantidades superiores
aos limites de eliminação especificados nas
normas da CNEN e para os quais a
reutilização é imprópria ou não prevista
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Continuação da Tabela 3.3
Grupo – Definição

Grupo D – Resíduos que não apresentem
riscos biológicos, químicos ou radiológicos
à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser
equiparados aos resíduos domiciliares.

Grupo E – Materiais perfurocortantes ou
escarificantes.

Exemplos

- papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos,
peças descartáveis de vestuário, resto alimentar de paciente,
material utilizado em anti-sepsia e hemostasia de venóclises,
equipo de soro e outros similares não classificados como A1;
- sobras de alimentos e do preparo de alimentos;
- resto alimentar de refeitório;
- resíduos provenientes das áreas administrativas;
- resíduos de varrição, flores, podas e jardins; e f) resíduos
de gesso provenientes de assistência à saúde.
- lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro,
brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de
bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e
lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro
quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea
e placas de Petri) e outros similares.

Fonte: CONAMA 2005

3.4 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
A gestão diferenciada dos resíduos de serviço de saúde entende-se que os mesmos passam
a serem tratados como resíduos específicos, em um sistema gerencial próprio, diferente do
sistema utilizado no gerenciamento dos resíduos domiciliares. (FERREIRA, 2000, p.39)
No Brasil, o movimento para um gerenciamento diferenciado dos resíduos de serviço de
saúde vem ganhando força e tem contado com a participação de importantes segmentos do
sistema de controle ambiental – Cetesb, em São Paulo, e Feema, no Rio de Janeiro. (FERREIRA,
2000, p.39)
Os geradores de RSS devem adotar um Programa de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde que constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e
implementados a partir de bases científicas, normativas e legais com o objetivo de minimizar a
produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma
eficiente, visando e proteção dos funcionários, a preservação da saúde pública, dos recursos
naturais e do meio ambiente. (FUSTER & REBELLO, 2002, p.5)
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Os RSS demandam de um gerenciamento próprio com características peculiares, devido
ao alto grau de periculosidade e patogenicidade que comportam. (GRIZZI & BERGAMO, 2002,
p.1710).
Devido às condições precárias do gerenciamento dos resíduos no Brasil, decorrem vários
problemas que afetam a saúde da população – como contaminação da água, do solo, da atmosfera
e a proliferação de vetores – e a saúde dos trabalhadores que têm contato com esses resíduos. Os
problemas são agravados quando se constata o descaso com gerenciamento dos resíduos de
serviço de saúde. (GARCIA & RAMOS, 2004, p.744).
O gerenciamento dos RSS é considerado uma atividade complexa. Envolve duas fases, o
gerenciamento interno, que tem como responsável os próprios estabelecimentos geradores e a
fase externa, cabendo a responsabilidade ao poder público. O gerenciamento interno é constituído
pela segregação, acondicionamento, coleta e armazenagem e o gerenciamento externo engloba o
transporte, acondicionamento e tratamento.

3.4.1 Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
O Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é o documento
que aponta e descreve as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos, que corresponde às etapas
de: segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição
final.
Deve considerar as características e riscos dos resíduos, as ações de proteção à saúde e ao
meio ambiente, e os princípios da biossegurança, além de empregar medidas técnicas
administrativas e normativas para prevenir acidentes.
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De acordo com (SPERNAU, 2005) alguns levantamentos prévios são feitos para
elaboração do PGRSS, respeitando a seguinte estrutura:

3.4.1.1 Identificação
Nome do estabelecimento, endereço, cidade, horário de funcionamento, onde permite que
a concessionária de limpeza determine a melhor rota, rotina e freqüência de coleta de RSS, de
acordo com as características que vão ser apresentadas pelo estabelecimento.

3.4.1.2 Tipo de Estabelecimento
Identificar se o estabelecimento é de atendimento primário, secundário, terciário, ou se é
de fora da hierarquia do sistema de saúde, como uma farmácia ou laboratório.
Nome do Diretor a época da elaboração do PGRSS, nome do Administrador do
estabelecimento, telefone do estabelecimento, e-mail do estabelecimento. Identificação quanto ao
estabelecimento se encontra em área residencial, industrial, comercial, mista e rural.
Baseado nestas informações do estabelecimento possibilita os limites legais para a
introdução ou não de determinados sistemas de pré-tratamentos, na localização do abrigo externo,
além de influenciar na logística de coleta externa por parte da concessionária de limpeza pública.
Informar de maneira sucinta a estrutura física do estabelecimento de saúde - se é de alvenaria,
número de pavimentos, se está todo concentrado em um prédio ou não. A área total do terreno o
qual se está localizado o estabelecimento.
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3.4.1.3 Prestação de serviços
Informar o número de especialidades médicas ou assistenciais, que o estabelecimento
oferece, o nº de leitos ou de consultórios para cada especialidade, se possui centro cirúrgico.
Descrever a capacidade instalada e a que esta realmente em uso.

3.4.1.4 Corpo técnico
Informar o número de trabalhadores e de profissionais que atuam no estabelecimento,
indicando o tipo de relação de trabalho existente entre os trabalhadores e a instituição diagnóstico
inicial.
De posse do check list inicial, fazer um apanhado sucinto de como se encontra o
estabelecimento no que trata do manejo dos resíduos de serviços de saúde. Fazendo tópicos
específicos para o resíduo sólido, os efluentes líquidos e os efluentes gasosos. Deve-se informar
neste tópico os grupos de resíduo que o estabelecimento gera, se o mesmo é segregado ou não, a
quantidade gerada de cada um deles em média por dia. Deve se informar se os funcionários que
realizam a coleta são os mesmos, isto é, o estabelecimento possui uma equipe fixa. Descrever de
maneira sucinta como é realizado o acondicionamento e o transporte deste resíduo até o
armazenamento externo - se é em carros específicos, se é na mão, se o resíduo é transportado no
próprio saco em que foi acondicionado, se existe separação indicar como ocorre segregação e se
ela se dá na fonte ou não, se para a coleta interna o estabelecimento possui sala de resíduos ou
utiliza a sala de expurgos. Informar a freqüência da coleta interna e os horários de coleta, isto é
resumir a rotina. Informar se os números de conteineres são suficientes e se existe um para cada
tipo de resíduo.
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Informar se existe algum tipo de cultura, mesmo que precária e insipiente, no que tange a
coleta seletiva e o encaminhamento de produtos para a reciclagem. Se existe como ela é
realizada. Informar se os sacos de resíduo sólido são identificados, e como se dá a identificação
dos mesmos. Informar qual a quantidade de resíduos do grupo E produzido por mês (caso exista
dificuldade de fazer este levantamento é só conjugar as notas de compra deste material no
almoxarifado, a diferença entre as notas serve como indicador do consumo e, por conseguinte do
que é descartado) e o consumo médio de contenedores para este grupo de resíduos. Descrever de
maneira sucinta o armazenamento externo ou o abrigo de resíduos existente no estabelecimento,
em caso de consultório, por exemplo, descrever o que é utilizado pelo condomínio. Descrever se
o RSS é previamente tratado dentro do estabelecimento, se sim qual a tecnologia utilizada.
Descrever com se dá a coleta externa, sua rotina e freqüência, e a firma responsável.

3.4.1.5 Etapas de manejo
Segregação,

acondicionamento,

sala

de

resíduos,

tratamento,

coleta

interna,

armazenamento temporário, coleta externa, disposição final.
Na confecção e elaboração do PGRSS, primeiramente deve-se saber como é realizado a
coleta externa, o tratamento e a disposição final, para então se poder realizar um PGRSS,
exeqüível.
3.4.1.6 Educação
Propor medidas de capacitação e de treinamento em todos os níveis hierárquicos, para
conhecimento da temática e sua responsabilidade civil e criminal.
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3.4.1.7 Planilha de custo

Determinar o custo de implantação do PGRSS, com a aquisição de todos os recursos
materiais necessários. Determinar os ganhos econômicos da aplicação do PGRSS.

3.4.1.8 Equipe técnica responsável pelo PGRSS
Informar a equipe ou empresa que elaborou o PGRSS, a equipe responsável pela
implementação do PGRSS, com a identificação dos números dos conselhos de classe.

3.5 PROCEDIMENTO DE MANEJO DOS RSS
De um modo geral, o manuseio e o descarte dos RSS incluem várias atividades que vão
desde a segregação até a disposição final dos mesmos.

3.5.1 Segregação
É a separação dos resíduos conforme a sua classificação deve ser feita na própria fonte
geradora no instante em que um resíduo é produzido, completando com a sua identificação. A
separação é feita de acordo com as categorias de classificação e tem por objetivo racionalizar os
recursos, impedir a contaminação de grande quantidade de resíduo, intensificar as medidas de
segurança e facilitar a ação em caso de acidentes ou emergências. Também é importante que seja
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de acordo com os métodos de tratamento e de disposição final, não se admitindo separação
posterior.(PHILIPPI, 2005, p.341)
Essa etapa do manuseio e descarte só tem um resultado eficaz quando a unidade geradora
possui coletores, sacos e recipientes específicos para cada tipo de resíduos.
Segundo BRASIL (2002), os principais objetivos da segregação são de minimizar a
contaminação de resíduos considerados comuns, permitirem a adoção de procedimentos
específicos para o manejo de cada grupo de resíduos, possibilitarem o tratamento específico para
cada categoria de resíduos, reduzirem os riscos para a saúde pública, diminuir os custos no
manejo dos resíduos e reciclar ou reaproveitar parte dos resíduos comuns.

3.5.2 Acondicionamento
Esta etapa do gerenciamento tem como função de isolar os resíduos, conforme suas
características para a redução dos riscos de contaminação que estes possuem. Consiste no ato de
embalar os resíduos segregados, em sacos ou recipientes. A capacidade dos recipientes de
acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo. (BRASIL,
2006, p. 44). Os resíduos nesta fase mantêm-se agrupados, facilitando a identificação, o
armazenamento, o transporte e o tratamento final.
O acondicionamento serve de barreira física, reduzindo os riscos de contaminação,
facilitando coleta, armazenamento e o transporte. O acondicionamento deve observar regras e
recomendações específicas e ser supervisionado de forma rigorosa (BRASIL, 2002 p. 258).
Segundo BRASIL (2006), algumas recomendações são feitas para o acondicionamento
dos resíduos, conforme estas a seguir:
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Os sacos de acondicionamento devem ser constituídos de material resistente a ruptura e
vazamento, impermeável, respeitados os limites de peso de cada saco, sendo proibido o seu
esvaziamento ou reaproveitamento.
Os resíduos do grupo A devem ser acondicionados em sacos plásticos brancos leitosos,
impermeávEIS de acordo com a NBR 9190 – classificação de sacos plásticos para
acondicionamento de lixo, devidamente identificado com rótulo de fundo branco, desenho e
contorno preto, contendo o símbolo universal de substância infectante, baseado na Norma da
ABNT, NBR 7500 – Símbolos de Risco e Manuseio para Transporte e Armazenamento de
Materiais. Sugere-se a inscrição “Risco Biológico”,conforme apresentado na Figura 3.1:

Figura 3.1: Símbolo de Risco Biológico
Fonte: Anvisa 2006

Os resíduos do grupo B devem ser acondicionados em saco plástico branco leitoso,
resistente, impermeável, de acordo com a mesma norma dos resíduos do grupo A, mas com a
simbologia de substância tóxica, com a inscrição “Risco Químico” conforme apresentado na
Figura 3.2.

Figura 3.2: Símbolo de Risco Químico
Fonte: Anvisa 2006
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Os rejeitos radioativos deverão ser coletados em recipientes especiais blindados. Esses
recipientes devem ser identificados com rótulos contendo o símbolo universal de substância
radioativa baseado na mesma norma que os resíduos do grupo A, e com a inscrição “Rejeito
Radioativo” conforme apresentado na Figura 3.3.

Figura 3.3: Símbolo de Risco Radioativo
Fonte: Anvisa 2006

Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente a punctura,
ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos
arredondados e ser resistentes ao tombamento.
Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de cirurgia e nas salas de parto
não necessitam de tampa para vedação, devendo os resíduos ser recolhidos imediatamente após o
término dos procedimentos.
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.
Os resíduos perfurocortantes ou escarificantes - grupo E - devem ser acondicionados
separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipiente rígido,
estanque, resistente à punctura, ruptura e vazamento, impermeável, com tampa, contendo a
simbologia de substância infectante conforme a Figura 3.4 , com as inscrições risco biológico e
perfurocortante.
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Figura 3.4: Recipiente de perfurocortantes
Fonte: www.fop.unicamp.br/biosseguranca

3.5.3 Coleta e Transporte Interno
A coleta e transporte interno consistem na transferência dos resíduos, de modo seguro do
local da geração, para o local de armazenamento temporário. Existe a coleta dentro da unidade,
onde é recolhido o lixo das lixeiras e depois armazenada em uma sala apropriada. E tem a coleta
que é o recolhimento desta sala apropriada para um armazenamento externo. Dependendo do
tamanho do estabelecimento de saúde e da quantidade de resíduos gerados (pequenos geradores),
poderá haver somente uma coleta interna, com a remoção dos resíduos dos locais de geração para
o local de armazenamento externo. (BRASIL, 2002, p. 262). Lembra-se que a coleta interna tem
que ser realizada com pessoas treinadas e usando Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s.
A coleta e o transporte devem atender ao roteiro previamente definido pelo
estabelecimento não devendo coincidir em horários com a distribuição de roupas, alimentos e
medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas ou de atividades. A coleta tem
que ser feita separadamente, de acordo com o tipo de resíduos e em recipientes específicos a cada
tipo de resíduos.
A coleta interna de RSS deve ser feita, no que se refere à periodicidade, freqüência e
horário, de acordo com as necessidades das unidades geradoras. O funcionário de cada turno de
trabalho deve identificar e recolher o saco plástico de resíduos, verificar se o recipiente não está
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sujo, substituindo o saco plástico para o acondicionamento no turno seguinte. Além de realizar a
coleta, deve colocar o saco plástico no carro de coleta, segurando – pela parte superior, sem
arrastá-lo. (BRASIL, 2002, p.263)
Os equipamentos para transporte interno (carros de coleta) têm que ser constituídos de
materiais rígidos, laváveis, impermeáveis e com tampas articuladas, os cantos e as bordas têm
que ser arredondadas, as rodas revestidas de material que reduza o ruído. Também devem ser
identificados com o símbolo correspondente ao risco do resíduo nele contido. Os recipientes que
possuir mais de 400 litros de capacidade devem conter válvula de dreno no fundo.

3.5.4 Armazenamento
Ocorrem nas unidades, nas chamadas salas de resíduos e nos abrigos para a apresentação
do lixo à coleta externa; e fora da unidade, nas chamadas estações de trasbordo, quando o local de
destino final dos resíduos fica muito distante dos locais de geração. O objetivo do
armazenamento é guardar e proteger os resíduos gerados antes de transportar e dar uma
destinação final. O local deve obedecer a padrões mínimos de higiene e segurança de acordo com
a RDC 306 Anvisa nº 306/2004. Quando se adota contêineres, como forma de armazenamento,
não se exclui um abrigo, devendo ser utilizados com tampa. Essa etapa do gerenciamento é
importante manter condições de higiene e limpeza das instalações e dos equipamentos, devendo o
local de armazenamento ser fresco, arejado, fechado e de acesso exclusivo aos funcionários.
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3.5.5 Área de Higienização
Destinada para a limpeza e desinfecção dos coletores, equipamentos, carros de coletas
entre outros materiais. A área tem que está próxima do local do armazenamento externo de
resíduos.

3.5.6 Coleta e Transporte externo
Esta etapa é de responsabilidade não só do Estado, onde disponibiliza carros específicos
para a coleta do lixo para esses geradores de resíduos, como do próprio estabelecimento de saúde,
onde consiste no recolhimento dos RSS do abrigo de resíduos até o tratamento e destino final.
O estabelecimento, de acordo com infra-estrutura e disponibilidade local, pode realizar o próprio
transporte externo ou terceirizar essa atividade. Os responsáveis pela coleta externa dos RSS
devem considerar os seguintes fatores: roteiro, freqüência e horários; características dos meios de
transporte; carga e descarga; manutenção e desinfecção de equipamentos e utensílios; medidas de
segurança; capacitação do pessoal envolvido e exigências legais tais como licenciamento,
responsabilidade técnica etc (BRASIL, 2002, p.269).

3.5.7 Tratamento
Segundo a RDC nº 306/2004 o tratamento de RSS consiste na aplicação de método,
técnica ou processo que modifique as características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo
ou eliminando o risco de contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente.
O tratamento pode ser aplicado no próprio estabelecimento gerador ou em outro estabelecimento,
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observadas nestes casos, as condições de segurança para o transporte entre o estabelecimento
gerador e o local do tratamento. Os sistemas para tratamento de resíduos de serviços de saúde
devem ser objetos de licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA nº.
237/1997 e são passíveis de fiscalização e de controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de
meio ambiente.
De acordo com a RDC nº 306/2004 e a Resolução do Conama nº 358/2005, o tratamento
dos resíduos de serviços de saúde é diferenciado para cada grupo de resíduos. Cada grupo tem
seu tratamento específico e destinação final. Os resíduos infectantes do grupo A precisa de um
tratamento prévio antes de ser disposto no ambiente, não podendo ser reciclado. O grupo B
também deve ser submetido a tratamento e destinação específica por se tratar de resíduos de
origem química, enquanto grupo dos radioativos o grupo C devem seguir exigências da CNEM.
Já o grupo de resíduos D do tipo comum pode ter os mesmos critérios de destinação final dos
resíduos domiciliares. E por final os perfurocortantes pertencentes do grupo E também tem seus
respectivos tratamentos.

3.5.7.1 Formas de tratamento para os resíduos de serviço de saúde
•

Tratamento Químico;

•

Radiação Ionizante;

•

Esterilização a vapor (em autoclave);

•

Incineração;

•

Uso de microondas;

•

Uso de tocha de plasma.
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Radiação Ionizantes processo onde os resíduos são submetidos a raios gama utilizando
uma fonte radioativa que elimina os microrganismos. A ionização é mais utilizada na
esterilização de produtos farmacêuticos e alimentos, sendo ainda pouco utilizada como
tratamento de RSS. (BRASIL, 2002, p.283)
Esterilização a vapor (em autoclave) é um tratamento que consiste em manter o material
contaminado em contato com vapor de água, a uma temperatura elevada, durante período de
tempo suficiente para destruir potenciais agentes patogênicos ou reduzi-los a um nível que não
constitua risco. O processo de autoclavagem inclui ciclos de compressão e de descompressão de
forma a facilitar o contato entre o vapor e os resíduos. Os valores usuais de pressão são da ordem
dos 3 a 3,5 bar e a temperatura atinge os 135ºC. Este processo tem a vantagem de ser familiar aos
técnicos de saúde, que o utilizam para processar diversos tipos de materiais hospitalares.
(BRASIL, 2006, p.53)
Incineração é uma das tecnologias térmicas existentes para o tratamento de resíduos
sólidos. É a queima de materiais em alta temperatura (200ºC a 1200ºC) em mistura com uma
quantidade de ar adequada, durante um determinado intervalo de tempo. No caso específico de
resíduos sólidos, os compostos orgânicos são reduzidos aos seus constituintes minerais,
principalmente dióxido de carbono gasoso, vapor de água e cinza. (LIMA, p.189)
Uso de microondas baseia-se na ação do calor produzido pelos geradores de radiação
eletromagnética de alta freqüência, cuja a principal diferença em relação aos outros métodos é a
melhor capacidade de penetração da radiação e melhor uniformidade da condução da energia
térmica. O tratamento com os sistemas de microondas é freqüentemente constatado a
descontaminação eficiente de bactérias e vírus, assim como os outros microorganismos, com
exceção, que não são destruídas. (BRASIL, 2002, p.280)
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Uso de tocha de plasma, processo que aquece os resíduos em altíssimas temperaturas pela
aplicação de correntes elétrica.

3.5.8 Disposição Final de RSS
Consiste na disposição definitiva de resíduos no solo ou em locais previamente
preparados para recebê-los. Pela legislação brasileira a disposição deve obedecer a critérios
técnicos de construção e operação, para as quais é exigido licenciamento ambiental de acordo
com a Resolução CONAMA nº 237/1997. O projeto deve seguir as normas da ABNT. (BRASIL,
2006, p.55).

3.5.8.1 Principais métodos de disposição final de RSS
•

Lixões a céu aberto – apesar de não ser o recomendável, muitos lugares usam para a
disposição final dos RSS. Provocando poluição em rios e reservatórios de águas
destinadas ao consumo humano, além de possibilitarem a proliferação de doenças e
vetores.

•

Vazadouro – consiste no preenchimento de buracos provocados pela chuva com resíduos
sólidos incluindo os RSS, onde condenável, pois dependendo da localização o terreno
pode ser inclinado, provocando risco à saúde humana e provocando impacto ambiental.

•

Aterro sanitário – é o método mais recomendável para os RSS, pois estes têm que ser
licenciados e operados para este fim.
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•

Vala séptica – alternativa de destinação final de RSS os quais não tiveram tratamento
prévio. Consiste em aterrar os RSS não tratados em valas escavadas no solo, construídos
em locais isolados, de acesso limitado e o solo tem que possuir baixa permeabilidade.

•

Aterros de resíduos perigosos de classe I - Técnica de disposição final de resíduos
químicos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública, minimizando os impactos
ambientais e utilizando procedimentos específicos de engenharia para o confinamento
destes. (BRASIL, 2006, p.56).

•

Alternativa de disposição final de RSS que está começando a ser difundida devido à etapa
de segregação bem desenvolvida é a reciclagem a qual consiste na recuperação de
materiais de uso posterior, lembrando que só pode ser aplicada nos resíduos classificados
comuns e/ou especiais.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1 DESCRIÇÃO GERAL

Para a realização da análise de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e
contemplação dos objetivos propostos no trabalho, foram realizadas visitas agendadas em cada
pronto atendimento do objeto de estudo, DEMED, SAMS e SIS. Em cada visita às fontes
geradoras foram realizadas entrevistas e aplicados questionários junto aos responsáveis pelo
gerenciamento de RSS e funcionários da higienização e limpeza.
Nas visitas foram realizadas observações sistemáticas e registros por meio de fotografias
da estrutura física do DEMED tanto interna como a externa, do manejo dos resíduos do local e
dos procedimentos dos funcionários ligados diretamente à área de RSS. Já na SAMS e na SIS
foram registrados em detalhes apenas o manejo dos resíduos. De posse dos dados procederam-se
análises comparativas da estrutura apresentada pelos três estabelecimentos geradores de RSS com
o preconizado nas resoluções RDC nº 306/2004 e a CONAMA nº 358/2005.
Em paralelo, foram desenvolvidos trabalhos de conscientização, capacitação e
monitoramento com os funcionários do DEMED e da SAMS com o objetivo de aprimorar as
técnicas de manejo e gerenciamento dos RSS gerados.

4.2 QUESTIONÁRIO APLICADO
Como instrumento para coleta de dados sobre o gerenciamento de RSS de cada pronto
atendimento aplicou-se um questionário conforme apresentado na Figura 4.1.
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1- Este estabelecimento de saúde é considerado um pronto atendimento? Qual o horário de
funcionamento do local? Qual o perfil das pessoas atendidas neste local (funcionários,
usuários, dependentes)?
2- Quais são as especialidades neste estabelecimento médico? Existem laboratórios?
3- Qual a média de atendimentos realizados por mês?
4- Quem faz o recolhimento dos resíduos?
5- Existe segregação dos resíduos? Como é realizada esta segregação?
6- Quanto aos grupos de resíduos, quais são os tipos de resíduos gerados no local?
7-Como são acondicionados os resíduos? Tem alguma sala de armazenamento temporário?
8- Quem faz o recolhimento dos resíduos?
9- Como é realizado o recolhimento dos resíduos no ambiente interno qual a freqüência?
Tem horário pré-estabelecido?
10- Existe transporte interno para o recolhimento dos resíduos?
11- Existe algum tratamento de resíduos no estabelecimento? Qual o tipo? Como funciona?
12- Existe armazenamento externo?
13- Como é realizada esta coleta e com qual freqüência? Quais são os dias de recolhimento
do lixo?
14- Qual a média de resíduos gerados neste no estabelecimento? Qual a média de sacos
usados durante o mês?
15- Existe local específico para a higienização dos equipamentos (lixeiras, containeres,
carrinho containeres, coletores)?
16- As pessoas que fazem o manejo dos resíduos são treinadas para manusear os RSS, as
mesmas usam EPI’s?
17- O estabelecimento médico já tem plano de gerenciamento de resíduos de serviços de
saúde? Está disponível? Se não tem pretende-se fazer conforme a legislação da ANVISA
RDC nº 306 e Conama nº 358 estabelecem?
Figura 4.1: Questionário aplicado
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4.3 TÉCNICA DE OBSERVAÇÃO
Para atingir os objetivos deste tópico, foram realizadas observações visuais, anotações, e
registro fotográfico em cada pronto atendimento. Foram contemplados diálogos com os
funcionários de higienização e limpeza e com os coordenadores responsáveis pelo manejo dos
resíduos. Observou-se a situação atual de segregação, acondicionamento, armazenamento,
localização, identificação e conservação dos recipientes para coletas dos resíduos, o uso de EPI’s,
por parte dos funcionários que estão ligados diretamente com o manejo dos resíduos.

4.4 ANÁLISE COMPARATIVA
A análise consistiu em um processo de comparação dos dados obtidos por meio de
observações das etapas do gerenciamento de RSS em cada pronto atendimentos, com as etapas
das resoluções vigentes, verificando as conformidades e não conformidades dos mesmos, quando
fosse possível comparar.

4.5 TRABALHOS DE CONSCIENTIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO.
A concretização deste método ocorreu através de palestras em dois pronto atendimentos, o
DEMED e a SAMS, onde foram abordados temas referentes ao gerenciamento de RSS, as
legislações vigentes quanto ao manejo dos resíduos nos estabelecimento de saúde e a
problemática ambiental, quanto a poluição atmosférica pela queima de resíduos nos
incineradores. Foram realizados monitoramentos, (estudo que visa a redução de resíduos
infectantes nos pronto atendimentos) com obtenção de dados importantes para o estudo.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
Cada pronto atendimento estudado neste projeto possui estruturas diferenciadas tanto no
que tange a estrutura física, quanto na questão do gerenciamento dos resíduos. Neste capítulo
serão descritas todas as observações quanto à caracterização das unidades de pronto atendimento.

5.1.1 Departamento médico da Câmara da Federal – DEMED
O DEMED é uma unidade de saúde de natureza pública, mas privativo da Câmara dos
Deputados. Está localizado em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no anexo III da Câmara dos
Deputados. Seu atendimento de referência é a saúde dos parlamentares, funcionários e seus
dependentes.
Analisando a Portaria nº. 2048/GM de 5 de novembro de 2002, dentre as classificações
existentes, o DEMED se aproxima de unidades não – hospitalares de atendimento às urgências e
emergências. O que diferencia o DEMED quanto a classificação da portaria e sua estrutura física
é a ausência de setores como consultório odontológico, a sala de assistente social, necrotério, área
para limpeza, local de acondicionamento para lixo entre outros.
As especialidades prestadas são: cardiologia, pediatria, fonoaudiologia, nutrição,
pscicologia, enfermagem, radiologia, entre outras. E serviços como: consultas ambulatoriais,
exames laboratoriais, atendimentos de emergência e programas de tratamento de patologias
crônicas, como diabetes e hipertensão. A unidade possui 6 leitos, tem uma capacidade média de
atendimento de 17000 pacientes/mês (dados do ano de 2003) tendo um número médio de 200.602
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pacientes atendidos no ano de 2003. Seu horário de funcionamento é de 24 horas para a
emergência e as demais atividades funcionam das 7:00 às 19:00horas. Possui uma área construída
de 3212m², sendo um prédio com dois pavimentos.

5.1.2 Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde no DEMED
O DEMED desde o ano de 2004, com o intuito de minimizar os resíduos infectantes e
contribuir para a preservação do meio ambiente e integridade física dos trabalhadores, montou
uma equipe para elaborar o PGRSS do estabelecimento.
O DEMED possui uma estrutura de manejo e gerenciamento de resíduos sólidos e
efluentes líquidos conforme apresentado:

a) Segregação e Acondicionamento

Atualmente a Câmara dos Deputados como um todo possui coleta seletiva, então, todos os
resíduos são separados, sendo que todos aqueles considerados recicláveis são doados para uma
cooperativa de catadores de lixo.
O DEMED não foge desta realidade, onde há uma segregação e acondicionamento
diferenciado para cada tipo de resíduo. São gerados quatro tipos de resíduos, os dos grupos A, B,
DeE.
Observou-se que os resíduos do Grupo A gerados na coordenação de emergência,
enfermagem, radio-imagem e laboratório de análises clínicas são acondicionados em lixeiras
brancas de plástico rígido com pedal e tampa, revestidas de sacos impermeáveis, leitosos e
brancos conforme apresentado na Figura 5.1. Observou-se resíduos como algodões e gazes com
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secreções, papel toalha, fraldas com urina e/ou fezes, ou seja, resíduos considerados infectantes,
com risco biológicos.
Quanto aos resíduos pertencentes ao grupo B, observou-se a presença de medicamentos
vencidos, os quais são coletados separadamente. Alguns são enviados para os containeres
externos para serem recolhidos pelo caminhão do serviço de limpeza publico, especializado em
coleta de resíduos infectantes, enquanto outros, são devolvidos para os fabricantes.
Outro tipo de resíduos do grupo B é a solução reveladora e fixadora produzida pelo setor
de radio-imagem. Esta solução é acondicionada em bombonas (18L), de plástico rígido com
tampa rosqueável conforme apresentado na Figura 5.2, para posterior coleta pela empresa
terceirizada e licenciada pelo o órgão ambiental, que trata dessas substâncias, a qual se encarrega
de fazer o tratamento antes do destino final.
Outro resíduo líquido pertencente a este grupo é uma solução contendo cianeto de
potássio provenientes do setor de hematologia do laboratório, que é segregado e acondicionado
em bombonas (20L) de plástico rígido, com tampa rosqueável.
As pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes, materiais que possuem substâncias químicas
tóxicas, são entregues para o almoxarifado, que se encarrega de devolvê-las para empresa
fornecedora.
Para os resíduos pertencentes ao Grupo D, observou-se que são acondicionados em
lixeiras de plástico rígido branco, com respectivos adesivos especificando, plástico, papel e
diversos conforme apresentado na Figura 5.3.
As segregações dos resíduos plásticos são feitos em lixeiras de 50L revestida de saco
vermelho ou dependendo da disponibilidade é usado o saco preto. A segregação de papel possui o
mesmo procedimento dos plásticos, porém é realizada em lixeiras de 10L.
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Existe também outro tipo de coletor de papel que são caixas de papelão, podendo ou não
ser revestidas com sacos azuis, conforme a Figura 5.4, sendo estas localizadas mais em salas
administrativas. O restante dos resíduos pertencentes ao Grupo D, os não-recicláveis, são
acondicionados em lixeiras de plástico rígido branco de tamanhos variados (10L, 20L, 50L)
revestidas de sacos pretos.
Cada uma das lixeiras possui as cores correspondentes, atendendo a resolução Conama nº
275 de 25 de abril de 2001, que dispõem das cores para os diferentes tipos de resíduos.

Figura 5.1: Coletor do Grupo A
Fonte: Machado 2006

Figura 5.2: Bombonas de 18L de reveladores e fixadores.

Fonte: Machado 2006
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Figura 5.3: Coletores do Grupo D no DEMED

Fonte: Machado 2006

Figura 5.4: Coletor de Papel no DEMED
Fonte: Machado 2006

Em relação as resíduos do Grupo E, os perfurocortantes, os resíduos são segregados e
acondicionados em coletores especiais. Os coletores possuem a identificação de acordo com as
normas da ABNT para materiais perfurocortantes, confeccionados em papelão rígido – tipo
descarpak, apresentado na Figura 5.5, para posterior coleta, conforme os resíduos gerados do
Grupo A.
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Figura 5.5: Coletor de perfurocortantes (caixa amarela)
Fonte: Machado 2006

b) Coleta interna e Transporte interno

A coleta interna dos resíduos é realizada pelos profissionais de limpeza e higienização de
uma empresa terceirizada. Em entrevista com alguns profissionais desta área verificou-se que eles
são treinados e capacitados quanto ao manejo de RSS pela própria empresa. Observou-se que os
profissionais estavam providos de EPI’s (botas, luvas, avental e máscara).
Verificou-se que os carrinhos containeres estavam compatíveis com a resolução RDC nº
306, pois são de plástico rígido branco, com tampa e identificação de RSS/Grupo A e outro de
plástico rígido preto com tampa para os outros resíduos comuns.
Constatou-se com o profissional coordenador do PGRSS que os horários de recolhimento
interno dos resíduos é realizado de segunda à sexta-feira. A coleta é realizada nos seguintes
horários: às 7:30, 12:00, 15:00 e 18:00. Nos finais de semana, somente o serviço de emergência
se encontra em funcionamento, sendo os horários de coleta reduzidos. Os diferentes resíduos são
coletados nos mesmos horários, porém coletados em containeres diferentes conforme já
apresentado e por profissionais distintos.
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c) Tratamento interno
Tratamentos internos realizados do DEMED são apresentados conforme a Tabela 5.1.
Tabela 5.1: Tratamentos internos de RSS do DEMED.
Setores
Serviços
Material Tratado
Bacteriologia
Culturas de bactérias/
Grupo A
Sangue e derivados
coletados/ Grupo A
Efluentes líquidos
resultantes dos
Hematologia
equipamentos (coulter
Laboratório
STKS e Pentra 120) –
solução contendo
cianeto de potássio/
Grupo B
Reagente com
Imunologia
material biológico
resultante do
equipamento Mini
Vidas/ Grupo A
Todos os materiais
empregados na
Campanha de
campanha de
vacinação
vacinação: seringas,
agulhas, frascos
contendo resto de
vacinas/ Grupo A
Emergência,
Roupas usadas por
Enfermagem
ambulatórios, centro
pacientes (avental,
cirúrgico, endoscopia, roupa de cama etc)/
fisioterapia e
Grupo A
radiologia
Termômetros
Emergência e
quebrados/ Grupo B
ambulatórios
Radio-imagem

Câmara escura

Fonte: Plano de Gerenciamento de RSS do DEMED 2004

Solução fixadora e
reveladora/ Grupo B

Tipo de Tratamento
Autoclavação
Autoclavação
Para neutralização de
20 litros de efluente:
adicionar 50 ml de
NaOH 20% + 250 ml
de NaClO2
Adição de hipoclorito
a 5% pelo
equipamento.
Autoclavação

Higienização e
desinfecção,
executado por
empresa terceirizada.
Reutilização do
mercúrio, realizado
por empresa
terceirizada
Neutralização e
retirada da prata,
executado por
empresa terceirizada.
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d) Armazenamento temporário

Observou-se que o local não possui armazenamento temporário, então todos os resíduos
são recolhidos com os carrinhos internos onde são levados até os coletores externos. Neste caso
há uma compatibilidade com as duas resoluções em questão RDC nº 306/2004 e a CONAMA nº
358/2005, pois o local destinado à coleta externa está próximo dos setores geradores e por ser
considerado um gerador de pequeno porte.

e) Armazenamento externo e Coleta externa

Verificou-se que não existe armazenamento externo no DEMED conforme as resoluções
vigentes a RDC nº 306/2004 e a CONAMA nº 358/2005, onde diz que estabelecimento que gera
menos que 700 litros, e a produção diária não excedam 150 litros, possa fazer uma instalação de
abrigo reduzido. No caso desse estabelecimento a geração de resíduos é de aproximadamente 500
litros por semana se encaixando nesta regra das resoluções citadas, porém não identificou-se o
armazenamento externo, infringindo este item das resoluções.
Os resíduos infectantes gerados no DEMED são colocados em containeres externos com
capacidade de 1000 L conforme apresentado na Figura 5.6. Os containeres são de plástico branco
rígido, identificado com o símbolo de risco biológico, com tampa e orifício inferior para limpeza.
Todos os containeres observados apresentaram boas condições de conservação e limpeza, mas
alguns não sendo identificados pelo símbolo de risco riológico. Observou-se falha no quesito
localização, os containeres estão localizados em uma área de circulação de veículos e pessoas.
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Figura 5.6: Containeres externos do DEMED
Fonte: Machado 2006

Observou-se que os resíduos de grupo D são colocados em containeres maiores de 1000L
em um local fechado destinado para este fim, não ficando exposto, ficando em uma área externa
não estando próximos ao DEMED.

f) Área de Higienização

No DEMED não tem um local destinado para fazer a higienização dos containeres e
lixeiras, conforme as legislações a RDC nº 306/2004 e a CONAMA nº 358/2005 exigem. Todos
os containeres, incluindo os de segregação interna, são lavados, limpos e desinfectados na parte
externa do edifício. As lixeiras observadas dentro do pronto atendimento, todas estavam limpas e
higienizadas.
O produto utilizado para desinfecção das lixeiras, containeres é a creolina (derivado
fenólico aplicado com tempo de contato de 10 minutos) e para limpeza sabão líquido e água. A
periodicidade que eles fazem este procedimento é: uma vez por semana para os containeres
maiores (1000 L), aproximadamente cinco vezes por semana para os containeres de 120 L e
sempre que necessário para os containeres empregados na segregação interna.
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A Figura 5.7 apresenta o fluxograma de todas as etapas abordadas anteriormente,
exemplificando se forma sucinta o gerenciamento dos RSS no DEMED.

Figura 5.7: Fluxograma do gerenciamento e manejo dos RSS no DEMED

5.1.3 Estudo Quantitativo e Qualitativo de Resíduos no DEMED
O DEMED possui um estudo quantitativo e qualitativo com o intuito de reduzir os
resíduos infectantes. Trata-se de um programa de monitoramento o qual é realizado de três em
três meses, onde durante uma semana do mês todos os resíduos da unidade são pesados,
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verificando a quantidade de resíduos infectantes e comuns. Este processo caracteriza o estudo
quantitativo dos gerados na unidade do pronto atendimento.
O estudo qualitativo é realizado a partir da seleção aleatória de sacos de diferentes tipos
de resíduos, os quais são analisados observando se a segregação dos resíduos foi realizada de
forma correta ou não. Esta análise ocorre preferencialmente para os sacos que acondicionam os
resíduos infectantes. O procedimento de análise qualitativa ocorre em três dias da mesma semana
que é feito o estudo quantitativo.
Os sacos são abertos e observados por uma equipe de investigação, que geralmente é
formada pelas mesmas pessoas, o que facilita as observações, para saber se estão sendo
segregados conforme o grupo de resíduos . Apartir destas observações feitas pode-se identificar o
setor que está fazendo a segregação incorreta, e também o profissional de limpeza que não está
agindo de forma correta, misturando os resíduos.
Este procedimento permite que se faça um acompanhamento das ações de segregação de
resíduos infectantes e dos resíduos comuns, permitindo a análise da redução da quantidade de
resíduos

infectantes

gerados

neste

estabelecimento.

Cabe

ressaltar

que

para

esses

acompanhamentos, ou seja, monitoramentos quantitativos e qualitativos dos resíduos do
estabelecimento, têm como considerações o período do ano como épocas de férias, período de
eleições, o próprio número de atendimentos, entre outros fatores.
Observou – se em três monitoramentos que realmente todos esses procedimentos são
cumpridos, onde foram fornecidos dados que justificam a eficiência desse programa, podendo ser
comprovado com dados fornecidos, onde constatam uma redução de resíduos infectantes no local
do ano de 2004 até 2006, conforme apresentado na Figura 5.8.
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Observou-se que o DEMED se encontra em fase de revisão do PGRSS, alguns itens
quanto às etapas de gerenciamento de RSS não condizem com as resoluções citadas, como o
armazenamento externo e área de higienização.
Em relação à segregação dos resíduos, muitos profissionais das áreas de saúde e de
higienização e limpeza ainda não se adaptaram quanto a forma de disposição e manejo dos
resíduos gerados.
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Antes do PGRSS
Resíduos Incineredos

100%

Análise Quantitativa Out/04

32%

Biológico
Papel

51%

Plástico
Diversos

10%
7%

Análise Quantitativa Set/06

3%
12%

16%

Perfurocortantes
Biológico
Papel
Plástico

58%

Diversos
11%

Figura 5.8: Gráficos da evolução gradual dos resultados obtidos na segregação dos resíduos após
a implantação do PGRSS no DEMED
Fonte: Núcleo de Gestão Ambiental da Câmara dos Deputados 2006
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5.1.4 Secretaria de Assistência Médica e Social – SAMS
Como o DEMED esta unidade de saúde é de natureza pública, mas privativo do Senado
Federal, destinado ao atendimento de parlamentares, funcionários e seus dependentes. Tem como
especialidades: Cardiologia, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Gastroenteorologia, Ginecologia, Neurologia, Odontologia, Oftalmologia,
Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Peneumologia, Psiquiatria e Urologia. Além dessas
especialidades o pronto atendimento possui outros serviços como: Grupo de diabetes, Grupo de
Dependência química, Perícia Médica, Serviço Social, Terapia Alternativa, entre outros.
Possui uma área construída de 3.817m² localizado na unidade de apoio IV via N2
Brasília. A quantidade de atendimentos na SAMS é de aproximadamente 7.000 pacientes/mês,
tendo uma capacidade de atendimento de 8.500 pacientes/mês. O horário de funcionamento é de
se segunda a sexta – feira de 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00 para o atendimento ambulatorial
e o serviço de emergência funciona ininterruptamente.

5.1.5 Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde na SAMS
O que pôde ser observado nas situações atuais da SAMS, no que se refere ao manejo e
gerenciamento de resíduos de saúde, a unidade não atende as resoluções em vigor (RDC nº
306/2004 e a Conama nº 358/2005).
Para o levantamento de dados na SAMS, realizou-se durante uma semana, um
diagnóstico do local, focando no gerenciamento dos resíduos. O diagnóstico foi realizado sob o
acompanhamento do profissional que gerencia o serviço de limpeza da SAMS, juntamente com o
apoio da administração do estabelecimento.
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Observou-se o manejo dos RSS no pronto atendimento, sendo apresentados com mais
detalhes na seguinte estrutura:

a) Segregação

Observou-se que não há diferenciação na segregação dos resíduos sólidos pertencentes
aos Grupos A , B e D. Utilizam-se lixeiras não vedadas (sem tampa). Algumas são de plásticos e
outras de metal, revestidas de saco branco leitoso (sem nenhuma identificação), para todos os
locais do estabelecimento apresentado na Figura 5.9.

Figura 5.9: Lixeira da SAMS

Fonte: Machado 2006

Os resíduos do grupo B, como pilhas e baterias são descartadas em lixo comum, entre
outros como os remédios vencidos são devolvidos para os fornecedores.

Em relação aos

efluentes químicos pertencentes ao Grupo B, no caso as soluções reveladoras e fixadoras, do
Serviço Radiológico e Odontológico, são armazenadas nos recipientes, conforme apresentado na
Figura 5.10, e posteriormente são lançados diretamente na rede coletora de esgoto, sem
tratamento prévio.
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Figura 5.10 Recipientes com líquidos reveladores e fixadores

Fonte: Machado 2006

O único tipo de resíduos observado que passa por segregação, é o pertencente ao Grupo E
– perfurocortantes, que são segregados e acondicionados em coletores especiais, com a
identificação de acordo com as normas da ABNT para materiais perfurocortantes. Quando cheios
são lacrados com fita adesiva e levados, pelos profissionais de limpeza, para os containeres
brancos localizados na parte externa da SAMS.

b) Acondicionamento

Em relação a esta etapa observou-se que são utilizados sacos brancos, com capacidade de
40 e 100 litros, em todas as lixeiras do SAMS. Estes sacos são fornecidos pela empresa
terceirizada, responsável pela limpeza e higienização do pronto atendimento. Os sacos não
possuem nenhum tipo de identificação, o símbolo de material infectante. A informação dada pelo
encarregado da limpeza, é que diariamente são utilizados em média 200 unidades de sacos, entre
os tamanhos mencionados.
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c) Tratamento Interno

Na SAMS não há nenhum tipo de tratamento interno específico relacionado à aplicação
de métodos, técnicas ou processos de descontaminação, como por exemplo a autoclavação dos
materiais que contenham resíduos considerados infectantes, visando redução ou eliminação de
carga microbiana. Ocorre apenas a esterilização de materiais e equipamentos de assistência
médica, feita pelos próprios funcionários da SAMS.

d) Coleta Interna

Observou-se que a coleta interna é realizada por profissionais terceirizados, treinados e
capacitados, e devidamente munidos de seus EPI’s (botas e luvas). Na SAMS existe um sistema
de revezamento dos profissionais de limpeza, distribuídos em três turmas: um grupo trabalha no
período da manhã (das 6 às 14 horas), outro grupo no período da tarde (das 14 às 22 horas) e
outro à noite (sistema de plantão).
Os resíduos são recolhidos na parte da manhã entre 11:30 e 13:00 horas e cada
profissional transporta os resíduos até os containeres de 1000 litros, localizados na área externa
da SAMS apresentados na Figura 5.11. À tarde o recolhimento acontece entre as 18: 00 e 18:30
horas, com o mesmo procedimento do turno anterior. A turma da noite ou do plantão de fim de
semana recolhe os resíduos gerados no atendimento de emergência pela manhã ou sempre que
necessário, pois esse é o único setor que funciona neste horário e durante o fim de semana.
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Figura 5.11: Profissional da limpeza recolhendo RSS no container
externo
Fonte: Machado 2006

e) Transporte Interno
Observou-se na SAMS que não possui recipientes adequados para transportar os resíduos
infectantes ou não. Os resíduos são recolhidos e transportados pelos funcionários aos containeres
externos, sem nenhum tipo de equipamento. Este procedimento, não está compatível com as
resoluções vigentes. A ausência de equipamentos para este fim, põe em risco a saúde dos
trabalhadores e a higienização do ambiente. Observou-se que os horários utilizados para a
retirada dos resíduos, não são preestabelecidos a fim de se evitar um maior fluxo de pessoas na
área.

f) Armazenamento Temporário

Na SAMS não existe este tipo de armazenamento. Todos os resíduos, assim que
recolhidos são levados para os containeres externos.
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g) Armazenamento Externo, Área de higienização e Coleta Externa

Os RSS depois de recolhidos do interior da SAMS são levados para os containeres de
1000 L, de plástico branco rígido. No local existem três containeres que apresentavam danos
decorrentes da sua deterioração devido ao manuseio conforme apresentado a Figura 5.12. Os
containeres não estão em conformidade com as resoluções vigentes, necessitando de manutenção,
reposição de peças e colocação do símbolo de resíduos infectantes.

Figura 5.12: Containeres externo da SAMS
Fonte: Machado 2006

Estes containeres localizam-se na parte externa do edifício, em local aberto, dificultando
o fluxo dos pedestres, pois eles se encontram em parte da calçada. Recomenda-se uma
reavaliação deste local e das suas características.
O período de armazenamento dos resíduos de serviços de saúde no container externo é de
dois dias, diferenciado nos finais de semana com o acúmulo dos RSS no sábado e no domingo.
O recolhimento é feito pela empresa Qualix, prestadora de serviços da BELACAP, a cada
dois dias, nos horários entre as 19:00 às 21:00 horas. Segundo o responsável pelo recolhimento
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dos RSS, o caminhão que transporta os resíduos, é vedado e identificado com o símbolo material
infectante.
A SAMS não possui uma área específica para a higienização de containeres e lixeiras.
Segundo as informações fornecidas as lixeiras e os containeres são higienizados uma vez por
semana ou sempre que necessário.

5.1.6 Secretaria de Serviços Integrados de Saúde - SIS
O serviço de saúde prestado no Supremo Tribunal Federal tem como referência a saúde
dos funcionários e de seus dependentes. A SIS está localizado no 1º andar, na Ala B do edifício
do STF. É considerada uma unidade de saúde pública, mas privativa para os funcionários do STF.
Tem como especialidades: Clínica Médica, Cardiologia, Ginecologia, Pediatria, Oftalmologia,
Odontologia e Endrocnologia. Possuindo também outros serviços como: programa de hipertensão
arterial, programas de vacinas entre outros. O horário de funcionamento é de 8:00 às 19:00,
possuindo um número maior de atendimentos no período da tarde. O número de atendimento é de
aproximadamente 2300 pacientes/mês, segundo dados fornecidos por funcionário.

5.1.7 Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde na SIS
A caracterização deste pronto atendimento foi relacionada diretamente quanto o
gerenciamento e manejo dos RSS do local.
O local não há separação de resíduos, os quais todos são misturados. Quanto aos coletores
internos, observou-se que alguns são de plásticos e outros de metal. Possuindo também umas
caixas de papelão para acondicionamento de papéis. Observou-se que todos os coletores internos
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do local estavam revestidos de sacos brancos leitosos, sem identificação de resíduos infectantes,
conforme demonstrado nas Figuras 5.13, 5.14 e 5.15.
Os únicos resíduos que são segregados e acondicionados de forma diferenciada são os
resíduos do Grupo E, os perfurocortantes, os quais são colocados em caixas especiais, conforme
apresentadas na Figura 5.16 com a identificação de acordo com a ABNT.

Figura 5.13: Lixeiras revestidas de saco leitoso branco na sala de
curativo
Fonte: Machado 2006

Figura 5.14: Lixeira revestida de saco leitoso branco na copa

Fonte: Machado 2006
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Figura 5.15: Lixeira revestida de saco branco leitoso na sala de repouso
Fonte: Machado 2006

Figura 5.16: Coletor especial de perfurocortantes
Fonte: Machado 2006

Os profissionais da limpeza são treinados e capacitados duas vezes ao ano, por intermédio
da empresa terceirizada contratada. O treinamento consiste em, a empresa transmitir todos os
procedimentos com os devidos cuidados, sobre o manejo adequado dos RSS.
Para a coleta interna observou-se que são usados carrinhos containeres de 120L, onde os
mesmos são de plástico rígido com tampa, não possuindo identificação conforme a ABNT
sugere, onde as cores dos carrinhos são laranja ou preto.
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O armazenamento dos RSS são containeres brancos de 1000L identificados com um
símbolo de perigo e escrito lixo hospitalar conforme apresentado na Figura 5.17, os quais estão
localizados na parte externa do edifício.
A coleta externa é realizada de dois em dois dias, (informação mencionada pelo
responsável do gerenciamento dos RSS na SIS) não tendo especificado o horário do
recolhimento.
O local possui uma área de higienização dos carrinhos de coleta de resíduos, apresentado
na Figura 5.18.
A SIS produz aproximadamente 1 tonelada de RSS de 15 em 15 dias. Sabendo que se
fosse fazer uma segregação dessa quantidade de resíduos, diminuiria bastante aqueles
considerados infectantes, pois neste estabelecimento não possui muita quantidade de resíduos
pertencentes dos Grupos A e E.
Quanto aos resíduos considerados do grupo B foi observado que na SIS possui os
reveladores e fixadores dos raios-X da odontologia, onde estes não possui tratamento prévio,
sendo lançados na rede coletora de esgoto.

Figura 5.17: Containeres Externos da SIS

Fonte: Machado 2006
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Figura 5.18: Área de Higienização da SIS

Fonte: Machado 2006
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6. CONCLUSÕES RECOMENDAÇÕES
Os resultados obtidos na realização deste projeto permitiram apresentar as seguintes
conclusões:

•

Os três pronto atendimentos de objeto de estudo foram avaliados quanto ao
gerenciamento de RSS.

•

Quanto às etapas de gerenciamento de RSS, identificadas e analisadas nos três pronto
atendimentos, comparando-se com uma estrutura ideal, recomendada pelas duas
resoluções vigentes, a Conama nº 358/ 2005 e a RDC nº 306/ 2004, pode-se concluir que,
os três estabelecimentos de saúde apresentam não-conformidades diante das normas. O
único pronto atendimento que se enquadra parcialmente nas legislações é o DEMED.

•

O DEMED enquadra-se como uma unidade não – hospitalar de atendimento às urgências
e emergências, de forma parcial, devido a ausência de alguns setores no estabelecimento.

•

Durante o estudo, em específico na etapa de caracterização dos estabelecimentos, no
subitem que trata de gerenciamento e manejo de RSS de cada pronto atendimento,
conseguiu-se propor medidas adequações na gestão de resíduos para todos as unidades em
questão. Podendo ser concluído nesta etapa, que todos os pronto atendimentos envolvidos
já possuíam conhecimento das normas, mas por questões burocráticas ainda não estão
enquadrados nas mesmas.
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Considerando o estudo apresentado, recomenda-se para os estabelecimentos de saúde, a
implantação do PGRSS para a SAMS e a SIS, onde poderá minimizar os riscos de acidentes dos
profissionais que manipulam os RSS, a diminuição dos resíduos infectantes gerados e os riscos
de contaminação do meio ambiente, oferecendo maior segurança a todos. Quanto ao DEMED
recomenda-se fazer a revisão do plano e se adequar em algumas etapas que não estão em
conformidade com as resoluções.
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