
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

SERGIANE BISINOTO ALVES 

 

 

 

 

 

MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO 

BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA, 2010 



 

                                                                                             

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E 
DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 

 
Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás 

(UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD/UFG), sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o 
documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou 
download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. 
 
1. Identificação do material bibliográfico:        [x] Dissertação         [  ] Tese 
 
2. Identificação da Tese ou Dissertação 

Autor (a): Sergiane Bisinoto Alves 

E-mail: sergianebisinoto@yahoo.com.br 

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?         [x] Sim            [  ] Não 

Vínculo empregatício do autor: Secretarias Municipais de Saúde de Goiânia e de Nerópolis 

Agência de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico 

Sigla: CNPQ 

País: Brasil UF: GO CNPJ:  

Título: Manejo de resíduos de serviços de saúde na atenção básica 

Palavras-chave: Resíduos de serviços de saúde, Saúde Pública, Enfermagem, Atenção 
Primária à Saúde 

Título em outra língua: Waste management and generation in primary health care 

Palavras-chave em outra língua: Medical Waste, Public Health, Nursing, Primary Health Care 

Área de concentração: A enfermagem no cuidado à saúde humana 

Data defesa: (dd/mm/aaaa) 16/12/2010 

Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Faculdade de 
Enfermagem, Universidade Federal de Goiás 

Orientador (a): Profa. Dra. Adenícia Custódia Silva e Souza 

E-mail: adenicia@fen.ufg.br 

Co-orientador (a):*  

E-mail:  
*Necessita do CPF quando não constar no SisPG 

 
3. Informações de acesso ao documento:  
 
Concorda com a liberação total do documento:                  [x] SIM          [   ] NÃO1 
 

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o envio 

do(s) arquivo(s) em formato digital PDF ou DOC da tese ou dissertação. 
O sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que os 

arquivos contendo eletronicamente as teses e ou dissertações, antes de sua disponibilização, 
receberão procedimentos de segurança, criptografia (para não permitir cópia e extração de 
conteúdo, permitindo apenas impressão fraca) usando o padrão do Acrobat.  
 
________________________________________             Data: ____ / ____ / _____ 

               Assinatura do (a) autor (a) 

                                            
1
 Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste 

prazo suscita justificativa junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão disponibilizados 
durante o período de embargo.  

mailto:sergianebisinoto@yahoo.com.br
mailto:adenicia@fen.ufg.br


 

 

SERGIANE BISINOTO ALVES 

 

 

 

MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO 

BÁSICA  

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação da Faculdade 
de Enfermagem da Universidade Federal de 
Goiás para a obtenção do título de Mestre em 
Enfermagem. 

 

 

 

 

Área de concentração: A enfermagem no cuidado à saúde humana  

 

Linha de pesquisa: Prevenção, controle e epidemiologia das infecções associadas 

à  cuidados em saúde e das doenças transmissíveis 

 

Orientador: Profa. Dra. Adenícia Custódia Silva e Souza 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA, 2010 



 

 

 
 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico para fins de estudos e pesquisa, desde que citada a fonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação na (CIP) 

GPT/BC/UFG 
 
 

A

4
7

4

m 

 
Alves, Sergiane Bisinoto.   

    Manejo de Resíduos de Serviços de Saúde na Atenção Básica 

[manuscrito] /Sergiane Bisinoto Alves. -2010. 

 148 f. : il., figs. 

 

Orientadora: Profª. Drª. Adenícia Custódia Silva e Souza. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, 

Faculdade de Enfermagem, 2010. 

       Bibliografia. 

Inclui lista de figuras, abreviaturas, siglas e tabelas. 

Apêndices.   

Anexos. 

 

      1. Resíduos – Serviços de Saúde 2. Saúde Pública. 3. 

Enfermagem 4. Atenção Primária à Saúde I. Título. 

 
CDU: 628.4.04-039 

 

 



 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

SERGIANE BISINOTO ALVES 

 

 

MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem da Faculdade de Enfermagem 
da Universidade Federal de Goiás para a 
obtenção do título de Mestre em 
Enfermagem. 

 

Aprovada em 16 de dezembro de 2010. 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 
 

_________________________________________________ 
Profa. Dra. Adenícia Custódia Silva e Souza - Presidente da Banca 

Faculdade de Enfermagem - Universidade Federal de Goiás 
 
 

_________________________________________________________ 
Profa. Dra. Ângela Maria M. Takayanagui – Membro Efetivo, Externo ao Programa 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo 
 
 

_________________________________________________ 
Profa. Dra. Anaclara Ferreira Veiga Tipple - Membro Efetivo 
Faculdade de Enfermagem - Universidade Federal de Goiás 

 
 

______________________________________________ 
Profa. Dra. Milca Severino Pereira - Membro Suplente, Externo ao Programa 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
 
 

_________________________________________________ 
Profa. Dra. Marinésia Aparecida do Prado Pallos - Membro Suplente 

Faculdade de Enfermagem - Universidade Federal de Goiás 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATÓRIA 

 

A Deus, responsável maior por minhas 
conquistas. A todos que ajudaram e 
acreditaram em mim, em especial, a 
minha mãe Ana, irmão Sergio e a tia 
Dalva. Ainda, ao meu pai, que para 
sempre será lembrado... 



 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, sempre, pelo dom da vida, pelas oportunidades concedidas e por ter 

colocado tantos “anjos” em meu caminho, os quais ajudaram a tornar este sonho 

realidade. Tudo o que sou devo a ti Senhor. Sou imensamente grata por tudo! 

 À querida professora Dra. Adenícia Custódia Silva e Souza, minha eterna 

orientadora. Exemplo de simplicidade, sabedoria e disposição para ensinar. Seus 

ensinamentos vão muito além deste trabalho. Obrigada professora pela acolhida 

desde a graduação, pela parceria, pela amizade, pelos conselhos, pela paciência e 

principalmente por acreditar em mim, mesmo quando eu mesma duvidava. Te 

admiro muito!  

A minha mãe, pelo amor incondicional, pelo apoio irrestrito em minhas 

decisões, e pela presença constante, até mesmo durante uma trabalhosa  coleta de 

dados. Mãe, a senhora é meu exemplo de vida!  A querida tia Dalva, minha segunda 

mãe, pelo carinho, pelas orações e apoio. Ao Sergio, meu irmão, por sempre 

acreditar em mim. Amo muito vocês, obrigada por terem sonhado comigo e ajudado 

a concretizar mais esta conquista. 

À professora Dra. Anaclara Ferreira Veiga Tipple, aprender com você é 

sempre muito prazeroso. Obrigada professora por todas as oportunidades, pelas 

construtivas correções, pelo carinho em tudo o que faz, por ter acreditado e confiado 

em mim desde a elaboração deste projeto. E, principalmente por me incentivar tanto 

a seguir nos caminhos da pesquisa. Tenho uma admiração e carinho muito grande 

por você.  

À professora Dra. Marinésia Aparecida Prado Pallos, pela presença e 

valiosas  contribuições deste o inicio deste estudo. 

À professora Dra. Adélia Yaeko Kyosen Nakatani pelas contribuições dadas 

na qualificação.   

À professora Dra. Angela Maria Magosso Takayanagui, pelo carinho e 

disponibilidade em ajudar. Foi um prazer te conhecer. Suas contribuições 

engrandeceram muito este trabalho. 

À Camila Stival Bisinoto, minha prima, afilhada e amiga. Obrigada pelo apoio 

em todas as horas.  



 

Aos trabalhadores do serviço de higiene e limpeza e gestores das unidades, 

em que realizamos o estudo pelo apoio durante a coleta de dados. 

A todos que ajudaram na coleta de dados, em especial, Camila, Elaine, 

Fabiana, Lindinalva, Erika, Mônica, Fernando, Emerson, Sergio, Jaqueline, Ana, 

Dalva, Ingrid, Thais, Daniel,  

Aos gestores das unidades nas quais trabalho, Gilberto, Iva, Monna e Zilah, 

obrigada por me liberaram tantas vezes a fim de concretizar esse sonho. 

 Às pessoas que muitas vezes me substituíram no trabalho, Edna, Gleide e 

Maria de Jesus, vocês foram fundamentais nesta conquista. 

Às companheiras e amigas da turma de mestrado 2009 da Faculdade de 

Enfermagem da UFG, em especial a: Keyti, Larissa, Karla Antonieta, Karla Morgana, 

Raphaela, Maísa Carolina, Letícia, Divânia, Sílvia, Leidiene, Ana Cassia.  

Às minhas grandes amigas da graduação, Paula, Rafaela e Renata, vocês 

são muito especiais na minha vida. 

A todos os professores e técnicos administrativos  do programa de pós-

graduação da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. 

À Luana Ribeiro, pela disponibilidade em ajudar. 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico – CNPq, 

pelo apoio financeiro. 

As minhas amigas, que ajudaram a tornar este caminho mais fácil Maria 

Nilza e Meirielly. 



 

O lixo (Luiz Fernando Veríssimo) 
 

Encontram-se na área de serviço. Cada um com seu pacote de lixo. É a primeira vez que se 
falam. 

- Bom dia... 
- Bom dia. 
- A senhora é do 610. 
- E o senhor do 612 
- Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente... 
- Desculpe a minha indiscrição, mas tenho visto o seu lixo... 
- O meu quê? 
- O seu lixo. 
- Ah... 
- Reparei que nunca é muito. Sua família deve ser pequena... 
- Na verdade sou só eu.(...) 
- A senhora... Você não tem família? 
- Tenho, mas não aqui. 
- No Espírito Santo. 
- Como é que você sabe? 
- Vejo uns envelopes no seu lixo. Do Espírito Santo.(...) 
- De um dia para o outro começaram a aparecer carteiras de cigarro amassadas no seu lixo. 
- É verdade. Mas consegui parar outra vez. 
- Eu, graças a Deus, nunca fumei. 
- Eu sei. Mas tenho visto uns vidrinhos de comprimido no seu lixo... 
- Tranqüilizantes. Foi uma fase. Já passou. 
- Você brigou com o namorado, certo? 
- Isso você também descobriu no lixo? 
- Primeiro o buquê de flores, com o cartãozinho, jogado fora. Depois, muito lenço de papel. 
- É, chorei bastante, mas já passou.(...) 
- Mas há uns dias tinha uma fotografia de mulher no seu lixo. Até bonitinha. 
- Eu estava limpando umas gavetas. Coisa antiga. 
- Você não rasgou a fotografia. Isso significa que, no fundo, você quer que ela volte. 
- Você já está analisando o meu lixo! 
- Não posso negar que o seu lixo me interessou. 
- Engraçado. Quando examinei o seu lixo, decidi que gostaria de conhecê-la. Acho que foi a 

poesia. 
- Não! Você viu meus poemas? (...) 
-- Só não fiquei com eles porque, afinal, estaria roubando. Se bem que, não sei: o lixo da 

pessoa ainda é propriedade dela? 
- Acho que não. Lixo é domínio público. 
- Você tem razão. Através do lixo, o particular se torna público. O que sobra da nossa vida 

privada se integra com a sobra dos outros. O lixo é comunitário. É a nossa parte mais social. Será 
isso? 

- Bom, aí você já está indo fundo demais no lixo. Acho que... 
- Ontem, no seu lixo... 
- O quê? 
- Me enganei, ou eram cascas de camarão? 
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- Eu adoro camarão. 
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- Jantar juntos? 
- Não quero dar trabalho. 
- Trabalho nenhum. 
- Vai sujar a sua cozinha? 
- Nada. Num instante se limpa tudo e põe os restos fora. 
- No seu lixo ou no meu? 
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RESUMO 

 

A produção e o manejo de resíduos de serviços de saúde na atenção básica são 
pouco estudados. Isso somado ao crescente aumento do número e demanda 
desses serviços, os riscos inerentes ao manejo inadequado e a normatização a qual 
estabelece que todo gerador deve elaborar seu plano de gerenciamento justificam 
esse estudo. Diante disso, objetivamos analisar a produção e o manejo dos resíduos 
gerados intra-unidades e em domicílios em um Distrito Sanitário do município de 
Goiânia. Trata-se de estudo descritivo, realizado em sete Unidades de Atenção 
Básica à Saúde da Família, duas Unidades Básicas de Saúde e três Unidades não 
hospitalares de atendimento às urgências e emergências. Os dados foram coletados 
por meio de observação. Utilizamos três check lists, construídos de acordo com a 
resolução vigente, um para o registro diário do peso dos resíduos, outro para 
observação das demais etapas do seu manejo e o terceiro para o manejo dos 
resíduos gerados em domicilios. A coleta de dados ocorreu, durante uma semana, 
em cada unidade. Na ocasião, os resíduos eram pesados duas vezes: como foram 
segregados pelos profissionais e em seguida os pesquisadores realizavam nova 
segregação, conforme as recomendações. Os dados dos resíduos gerados em 
domicílios foram coletados por meio da observação do manejo de resíduos na 
assistência prestada pelos usuários e/ou cuidadores. As unidades de atenção básica 
à saúde da família geraram de 0,027 a 0,077 kg/usuário/dia. Nas unidades básicas 
de saúde, esse valor foi de 0,35 a 0,36 kg/usuário/dia e as unidades não 
hospitalares de atendimento às urgências e emergências geraram de 0,62 a 1,03 
kg/usuário/dia. Encontramos falhas em todas as etapas do manejo de resíduos, em 
todas as unidades. A segregação foi a etapa em que verificamos maiores 
problemas. Nas unidades de atenção básica à saúde da família e unidades básicas 
de saúde, apenas 34,1% dos resíduos segregados como infectantes pertenciam, 
realmente, a esse grupo, enquanto, nas unidades de atendimento às urgências e 
emergências, apenas 29,4% desses resíduos eram infectantes. O manejo dos 
resíduos químicos apresentou ainda mais falhas. Os resíduos resultantes da 
assistência em domicílios foram gerados tanto pelos profissionais, quanto pelos 
usuários/cuidadores. Dentre esses resíduos estavam seringas (38,1%), esparadrapo 
(31,7%), gazes (31,7%) e lancetas (28,5%). Os resíduos do grupo A gerados em 
domicílios, não foram segregados em todas as oportunidades. Porém, os do grupo E 
foram segregados 100% e 10,5% pelos profissionais e usuários, respectivamente. O 
manejo dos resíduos de serviços de saúde na atenção básica, no distrito do 
município de Goiânia, se mostrou deficiente em todas as suas etapas. As principais 
falhas ocorreram na etapa de segregação dos resíduos, em todas as unidades. É 
preciso considerar que falhas nessa etapa têm um efeito potencializador de erros 
nas etapas subseqüentes. A intervenção para mudar essa realidade é urgente e 
exige a elaboração criteriosa do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde, alterações estruturais que possibilitem a aplicação desse plano, vontade 
política, educação permanente e empenho dos gestores e trabalhadores. 
 
Palavras chave: Resíduos de Serviços de Saúde, Saúde Pública, Enfermagem, 
Atenção Primária à Saúde.  



 

ABSTRACT 

 

The production and management of waste services in primary health are poorly 
studied. The growing number and demand for these services, the risks of inadequate 
management, lack of previous studies, allied with the ruling which states that every 
event must develop a plan for waste management justify this study. The aim in this 
study was to analyze the production and management of waste of health services 
generated intra-units and households in a Sanitary District in the city of Goiania. 
Descriptive study conducted in seven units of the Primary Care Family Health, two 
Basic Health Units and three non-hospital care urgencies and emergencies. Data 
were collected through observation. We use three checklists, one for recording daily 
weight of waste, one for observation of the other stages of its management and the 
third for the management of waste generated at home. Data collection occurred 
during a week in each unit at the time the waste was weighed twice, according as 
professionals, after according researchers segregation and recommendations. The 
data of the waste generated at home were collected through observation of waste 
management in the care given by users and/or caregivers. The production of waste 
was 0.07 kg/user/day for the psychosocial care centers. The units of primary care 
family generated from 0.027 to 0.077 kg/user/day. In the basic health units, this value 
was 0.35 to 0.36 kg/user/day and units of non-hospital care urgencies and 
emergencies generated from 0.62 to 1.03 kg/user/day. Find faults in all stages of 
waste management in all units. Segregation was the stage where we see problems. 
In units of primary care family health and basic health units, only 34.1% of 
segregated wastes as infectious actually belonged to this group, while at the clinics 
to emergency care, only 29.4% of these wastes were infectious. The management of 
chemical waste has hardly begun. Waste resulting from the assistance of the home 
was caused both by professionals and by the users/caregivers. Among these 
residues were syringes (38.1%), plaster (31.7%), gaze (31.7%) and lancets (28.5%). 
The waste generated in the group home, were not segregated at every opportunity. 
However, in group E were segregated 100% and 10.5% for professionals and users, 
respectively. The management of waste from health services in primary care in the 
district of Goiânia studied proved deficient in all its stages. The main failure was in 
the stage of segregation of waste, in 100% of the units. It is necessary to consider 
that failure in this step has a potentiating effect of errors in subsequent steps. 
Intervention to change this situation is urgent and requires careful preparation of the 
Plan of Waste Management of Health Services, corroborating structural changes to 
implement this plan, political will and commitment of managers and workers. 
 
Keywords: Medical Waste, Public Health, Nursing, Primary Health Care. 



 

RESUMEN 

 

La producción y el manejo de residuos de servicios de salud en unidades básicas 
son pocos estudiados. El creciente aumento del número y demanda de estos 
servicios, los riesgos inherentes al manejo inadecuado, la falta de estudios en el 
área, aliado a la normalización que establece que todo generador debe desarrollar 
un plan de gerenciamiento de residuos justifican este estudio. Analizar la producción 
y el manejo de los residuos de servicios de salud generados intra unidades y en 
domicilios en un distrito sanitario de la ciudad de Goiania. Estudio descriptivo 
realizado en siete unidades de Atención Básica a la Salud de la Familia, dos 
Unidades Básicas de Salud y tres Unidades no hospitalarias de atendimiento a las 
urgencias y emergencias. Los datos fueron recolectados a través de la observación. 
Utilizamos tres checklist,  un para el registro diario de peso de los residuos, un para 
la observación de las otras etapas de su manejo y el tercero para el manejo de los 
residuos generados en el domicilio. Los datos fueron recolectados durante una 
semana en cada unidad, cuando los residuos eran pesados dos veces: como fueron 
segregados por los profesionales y en seguida los investigadores realizaban nueva 
segregación, de acuerdo con las recomendaciones. Los datos de los residuos 
generados en el domicilio fueron recolectados a través de la observación del manejo 
de residuos en la atención prestada por los usuarios y/o cuidadores. La producción 
de residuos fue de 0,07 kg/usuario/día para los centros de atendimiento psicosocial. 
Las unidades de atención básica a la salud de la familia generan de 0,027 hasta 
0,077 kg/usuario/día. En las unidades básicas de salud este valor fue de 0,35 a 0,36 
kg/usuario/día y las unidades no hospitalarias de atendimiento a las urgencias y 
emergencias generaran de 0,62 a 1,03 kg/usuario/día. Hemos encontrado fallas en 
todas las etapas del manejo de residuos en todas las unidades. La segregación fue 
la etapa en que verificamos los mayores problemas. En las unidades de atención 
básica de salud de la familia y unidades básicas de salud, sólo 34,1% de los 
residuos segregados como infectantes pertenecían realmente a este grupo mientras 
en las unidades de atendimiento a las urgencias y emergencias, sólo el 29,4% de 
estos residuos eran infectantes. El manejo de los residuos químicos apenas ha 
comenzado. Los residuos resultantes de la asistencia en el domicilio fueron 
generados tanto por los profesionales como por los usuarios/cuidadores. Entre estos 
residuos estaban jeringas (38,1%), esparadrapo (31,7%), gazas (31,7%) y lancetas 
(28,5%). Los residuos del grupo A generados en el domicilio no fueron segregados 
en todas las oportunidades. Sin embargo, os del grupo E fueron segregados 100% y 
10,5% para los profesionales y usuarios, respectivamente. El manejo de los residuos 
de los servicios de salud en la atención básica en el distrito del municipio de Goiânia 
estudiado se he mostrado deficiente en todas sus etapas. Las principales fallas 
ocurrieron en la etapa de separación de residuos, en 100% de las unidades. Hay 
que considerar que fallas en esta etapa tiene un efecto potenciador de errores en las 
etapas posteriores. La intervención para cambiar esta realidad es urgente y requiere 
la elaboración cuidadosa del Plan de Gerenciamiento de Residuos de Servicios de 
Salud, cambios estructurales que corroboren para la aplicación de este plan, 
voluntad política y compromiso de los gestores y trabajadores. 
 
Palabras-claves: Residuos de Hospitales, Salud Pública, Enfermería, Atención 
Primaria de Salud. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção 

da saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da 

coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). O Ministério da Saúde considera o contato 

preferencial dos usuários com os sistemas de saúde, devendo ser capaz de resolver 

até 80% dos problemas de saúde da população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002a). 

Como toda atividade desenvolvida pelo ser humano, as relacionadas aos 

cuidados em saúde desenvolvidos no hospital, em unidades de atenção básica ou 

mesmo no domicílio, geram resíduos. Esses, por sua natureza, podem representar 

riscos ao ambiente, à população, aos profissionais da área da saúde e àqueles 

responsáveis pela limpeza e coleta desses resíduos. Assim, o cuidar na perspectiva 

de promoção e proteção da saúde é, também, cuidar dos resíduos gerados durante 

a prestação de atendimentos.   

Em todos os ambientes, os resíduos gerados refletem a realidade de quem 

os produz. Jogo no lixo o que já me foi útil e não me serve mais, os meus restos. 

Como diz Veríssimo na crônica “O lixo”, através do lixo, o particular se torna público 

(VERISSIMO, s/d).  

A análise do resíduo é uma forma diferente de contar a história dos hábitos 

de uma pessoa, uma família, uma instituição. Além disso, por representar costumes, 

também deixa implícito o posicionamento de vida frente a si, aos outros e ao meio 

ambiente. Essa análise é difícil de ser contestada, por ser baseada em fatos e 

possuir muitos detalhes. Ainda, nos permite descobrir até comportamentos que, 

muitas vezes, as pessoas tentam ocultar, desprezando no lixo.  

Em instituições de saúde, em especial, nas quais atuam trabalhadores de 

diferentes formações acadêmicas e de vida, a análise dos resíduos gerados é ainda 

mais importante. Nesses locais, há regras especificas para o descarte de resíduos. 

A segregação, ou seja, o descarte de determinado grupo de resíduos em local 
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apropriado, deve ocorrer no momento de sua geração, por quem os gera 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).    

Além disso, os resíduos gerados nesses estabelecimentos são resíduos com 

características especiais, como resíduos perfurocortantes, infectantes e químicos. 

Assim, o descarte inapropriado pode colocar em risco a saúde dos trabalhadores, 

dos usuários, da comunidade e o meio ambiente.  

Como o descarte é responsabilidade de cada profissional que gerou o 

resíduo, a análise desses resíduos pode revelar não apenas as atitudes e adesão às 

recomendações para o gerenciamento desses resíduos, mas também explicitar, 

claramente, a consciência e responsabilidades socioambientais, socioeconômicas e 

de biossegurança desses trabalhadores.  

Diante disso, tecemos alguns questionamentos: Será que as normas para o 

descarte dos resíduos são cumpridas? Os profissionais são cientes da importância 

da adequada segregação dos resíduos? Como verificar o cumprimento das normas 

regulamentadoras? O levantamento da realidade do descarte do resíduo, por meio 

da aplicação de questionários ou da observação do descarte, mostraria a realidade 

do gerenciamento dos resíduos? 

Como o resíduo é “de domínio público”, uma possibilidade de verificar se a 

legislação quanto ao seu gerenciamento tem sido cumprida pelos estabelecimentos 

de saúde, seria a observação e manuseio dos recipientes de descarte dos resíduos, 

após esses terem sido dispostos para a coleta pública. Nesse momento, tudo o que 

está ali em cada saco representa um fato, o da realidade do descarte. E, como tal, 

não há como os resultados serem distorcidos ou manipulados. 

E esta é a proposta desse estudo. Verificar peso e segregação dos resíduos 

de cada saco em unidades básicas de saúde de uma região administrativa do 

município de Goiânia – Goiás.  A escolha dos locais do estudo se deu devido a 

escassez de estudos nessas áreas, a expansão em número e demanda desses 

serviços. 

Na atenção básica, no município de Goiânia, a preocupação com o manejo 

dos resíduos é ainda incipiente. Tem-se observado que não há estrutura e nem 

gerenciamento desses resíduos. Na maioria das vezes, os resíduos são recolhidos, 

armazenados e expostos para a coleta pública de forma inadequada e por 

profissionais sem qualificação para tal.  
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Nas unidades básicas de atenção à saúde da família (UABSF), como o 

atendimento ocorre às vezes no domicilio, o resíduo gerado no atendimento é 

armazenado junto ao lixo doméstico da família e sem qualquer questionamento ou 

preocupação.   

A análise dos resíduos gerados nessas instituições foi surpreendente. Cada 

saco de lixo aberto e analisado pôde significar atitudes daqueles profissionais frente 

a sua segurança, a dos colegas de trabalho, à saúde pública e ao meio ambiente.  

 

1.1. Justificativa 

 

Esse estudo representa uma das ações de co-responsabilidade da 

Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás com o Distrito 

Sanitário da Secretaria Municipal de Saúde, uma vez que esse é campo de 

atividades práticas na área da atenção primária em saúde para os diferentes cursos 

da área de saúde da Universidade. 

Vale ressaltar que esses serviços têm se tornado celeiro de trabalho para 

profissionais, como enfermeiros, médicos, cirurgiões dentistas, técnicos de 

enfermagem, técnicos e auxiliares em saúde bucal e agentes comunitários de saúde 

e, ainda cenários de práticas para graduandos da área de saúde. 

Assim, todos esses profissionais bem como a população de uma maneira 

geral e o ambiente estão expostos aos riscos associados à periculosidade dos 

resíduos gerados nessa assistência. 

Conhecer os resíduos gerados pelas unidades extra-hospitalares de 

assistência à saúde fornecerá subsídios para a elaboração do plano de 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (PGRSS), na região de um Distrito 

Sanitário do município de Goiânia, possibilitando o manejo adequado desses 

resíduos, a prevenção de riscos ocupacionais e ambientais.  

Esses resultados evidenciarão a quantidade de resíduos, classificados por 

grupo, gerados pelas unidades básicas de atendimento na região, bem como a 

realidade do seu manejo.  O conhecimento desses dados poderá servir de piloto e 

subsidiar a elaboração do PGRSS nos outros Distritos Sanitários do município de 

Goiânia. 

Com a estruturação do gerenciamento dos RSS, o impacto também se fará 

sobre a saúde ocupacional dos profissionais que atuam nessas unidades, por terem 
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diminuído a exposição aos riscos e ainda na preservação ambiental, uma vez que se 

diminuirá, com a possibilidade de reciclagem, a quantidade de resíduos dispostos no 

solo. Há que se considerar a diminuição de extração de recursos naturais e a 

geração de renda quando se opta pela reciclagem de resíduos.  

Assim, espera-se que esse estudo possa contribuir para com a organização 

do serviço no que se refere ao manejo dos resíduos e, também, para a formação 

dos alunos que poderão atuar nesse processo de estruturação do plano de 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. E, a posteriori, vivenciar um 

serviço que apresenta um fluxo adequado do manejo desses resíduos, como 

também preservar a saúde ocupacional e ambiental.  

 A enfermagem precisa se atentar para questões como o gerenciamento de 

resíduos por uma série de motivos. Dentre esses, consideramos que enfermagem é 

a profissão que mais realiza procedimentos, seja em hospitais, na atenção básica ou 

mesmo no domicilio.  Esses, sempre geram resíduos, que, obrigatoriamente, devem 

ser segregados pelo gerador, no momento em que forem gerados. Acrescentamos 

ainda a responsabilidade da enfermagem frente à educação permanente dos 

profissionais da instituição e às questões gerenciais inerentes à profissão.    

Essa dissertação será apresentada por uma parte conceitual e 

metodológica, composta por introdução, referencial teórico que embasou o estudo, 

objetivos e metodologia. Os resultados serão analisados e discutidos em forma de 

três artigos acadêmicos, no formato para encaminhamento a periódicos indexados. 

Ao final, apresentaremos a conclusão do estudo, considerando os dados dos 

três artigos, as considerações finais e as referencias utilizadas.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Analisar a produção e o manejo dos resíduos de serviços de saúde (RSS) 

gerados intra-unidades e em domicílios em um Distrito Sanitário do município de 

Goiânia - GO. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

3 Identificar os tipos de resíduos gerados pelos profissionais de saúde de 

acordo com a classificação da legislação brasileira;  

4 Quantificar os diferentes tipos de resíduos de serviços de saúde gerados 

pelas unidades; 

5 Identificar as etapas do manejo dos resíduos existentes nas unidades;  

6 Identificar o manejo dos resíduos gerados pela assistência a ser prestada no 

domicílio. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. Resíduos sólidos 

 

Resíduos sólidos são definidos como resíduos nos estados sólidos e semi 

sólido, que resultam de atividade industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola e de serviços de varrição. Incluem-se, também, nessa definição os lodos 

provenientes de sistema de tratamento de água, aqueles gerados em sistema ou 

tratamento de controle de poluição, dentre outros (ANVISA, 2006). 

Conforme Faria (2007), os resíduos sólidos são considerados um problema 

da sociedade moderna e consumista, à medida que o modo de vida adotado 

privilegia a produção de bens de consumo de uso único, com conseqüência direta 

na quantidade e na qualidade dos resíduos gerados. 

A maior geração dos resíduos, na sociedade moderna, traz problemas para 

os municípios, como aumento de custo, pois o destino desses resíduos, em áreas 

ambientalmente seguras, é um dos maiores problemas enfrentados pelos municípios 

brasileiros. A disposição final de resíduos sólidos realizada de forma divergente da 

legislação, além de constituírem fatores geradores de poluição, podem ser crimes 

ambientais. 

Ferreira (1995) afirma que os efeitos dos resíduos, no meio ambiente, 

podem ter um impacto importante. Segundo o autor, quando lançados em corpos 

d`água, os resíduos domiciliares podem comprometer o equilíbrio de oxigênio, por 

seu consumo no processo de oxidação da matéria orgânica; as presenças de 

nitrogênio e fósforo podem provocar eutroficação; os pesticidas e metais pesados 

podem interferir na cadeia biológica; os óleos podem dificultar a difusão do oxigênio 

e a realização do processo de fotossíntese. Quando dispostos no solo de forma 

inadequada, a percolação das águas de chuva pode arrastar os componentes 

perigosos e comprometer a qualidade das águas dos lençóis subterrâneos. 

A agenda 21 foi assinada por 179 países em 1992, no Rio de Janeiro, na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, pode 

ser defina como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades 

sustentáveis, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência 

econômica (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2010).  De acordo com esse 
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documento, o manejo ambientalmente saudável dos resíduos se encontra entre as 

questões mais importantes para a manutenção da qualidade do meio ambiente da 

terra e, principalmente, para alcançar um desenvolvimento sustentável e 

ambientalmente saudável em todos os países. 

A gestão dos resíduos é condição indispensável para se atingir o 

desenvolvimento sustentável. Um dos caminhos para a solução desse problema é a 

aplicação da política dos “3R”, que consiste em: reduzir, reutilizar e reciclar 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002b). 

Sisinno e Moreira (2005) apontam que um dos caminhos para a redução da 

geração dos resíduos de saúde pode ser alcançado por meio da ecoeficiência. Essa 

é adquirida mediante o fornecimento de bens e serviços a preços competitivos que 

satisfaçam as necessidades humanas e que tragam qualidade de vida, ao mesmo 

tempo em que ocorre a busca progressiva do impacto ambiental e de consumo de 

recursos ao longo do ciclo de vida até um nível, no mínimo, equivalente à 

capacidade de sustentação estimada da Terra (CONSELHO EMPRESARIAL 

BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2003). 

O conceito de ecoeficiência é pouco aplicado no setor industrial e pouco 

difundido no setor saúde. Nota-se cada vez mais o interesse de vários 

estabelecimentos de saúde na participação de programas de qualidade, mas, 

raramente, ocorre a preocupação com o controle da geração de desperdícios, pois, 

da mesma forma com que ocorrem,  nas empresas de outros setores, os 

mecanismos que enfocam a prevenção da poluição e a não geração de resíduos e 

efluentes ainda são preteridos aos sistemas de tratamento ou disposição final 

(SISINNO; MOREIRA, 2005). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas, por meio da Norma 

Regulamentadora NBR 10.004/2004, classifica os resíduos quanto aos riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública em: classe I - perigosos e classe II – 

não perigosos (ABNT, 2004). 

Os resíduos da classe I ou perigosos são aqueles que podem apresentar 

riscos à saúde ou ao meio ambiente, em função de suas propriedades físicas, 

químicas e/ ou biológicas. São caracterizados por possuir, no mínimo, uma das 

seguintes propriedades: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade (ABNT, 2004). 



24 

Os resíduos da classe II ou não perigosos são subdivididos em dois grupos: 

classe II-A, aqueles não inertes, que podem ter as propriedades de biodegrabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água e classe II-B aqueles inertes, que não 

apresentam nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores, 

aos padrões de potabilidade de água, com exceção dos aspectos de cor, turbidez, 

dureza e sabor (ABNT, 2004). 

Os resíduos sólidos, também, podem ser classificados com relação à origem 

ou natureza, que são: domiciliar, comercial, varrição e feiras livres, serviços de 

saúde, portos, aeroportos e terminais rodoviários e ferroviários, industriais, agrícolas 

e resíduos da construção civil (ANVISA, 2006). 

Em relação à responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos sólidos, 

esses podem ser agrupados em dois grupos: 1 – Resíduos sólidos urbanos que se 

caracterizam por: resíduos domésticos ou residenciais, comerciais e públicos. 2 – 

Resíduos de fontes especiais: resíduos industriais, da construção civil, rejeitos 

radioativos, resíduos de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários, agrícolas e 

resíduos de serviços de saúde (ANVISA, 2006). 

Esse estudo focará apenas os resíduos de fontes especiais, gerados em 

serviços de saúde e denominados, a partir de 2004, conforme RDC No.306/04 da 

ANVISA (2004). 

Resíduos de serviços de saúde são aqueles gerados em todos os serviços 

relacionados ao atendimento à saúde humana ou animal, inclusive nos serviços de 

assistência domiciliar e de trabalhos de campo (ANVISA, 2004; CONAMA, 2005). 

Esses resíduos incluem os gerados em laboratórios analíticos de produtos 

para saúde, necrotérios, funerárias, serviços de medicina legal; drogarias e 

farmácias, estabelecimento de ensino e pesquisa na área de saúde; centro de 

zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, unidades móveis de 

atendimento à saúde, serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, dentre outros 

similares (ANVISA, 2004; CONAMA, 2005). 

Os resíduos de serviços de saúde representam uma pequena parcela do 

total de resíduos gerados pela sociedade. Desse total, aproximadamente 50 a 80% 

são resíduos semelhantes aos domésticos (BIDONE; POVINELLI, 1999). 

Segundo Naime, Ramalho e Naime (2007), existem no Brasil, em relação a 

resíduos de saúde, duas formas de mecanismos de mercado que induzem a boas 

práticas: em uma, os ganhos econômicos criados por cadeias e redes de reciclagem 



25 

ou reutilização de materiais, com geração de renda importante para setores 

classicamente excluídos, por falta de qualificação profissional ou exclusão social 

global; e em outra, a necessidade de aprimorar práticas por questões de indução de 

mercado, sendo a mais clássica, as exigências de clientes que adotam 

normatizações da série ISO 9.000 e da série ISO 14.000. Os mesmos autores 

afirmam ainda que, apesar de existir, esses dois mecanismos, eles pouco atingem o 

sistema de gestão dos resíduos sólidos dos serviços de saúde. 

Zanon  em 1990, considerou que não existiam fatos que comprovassem que 

esses resíduos causavam doenças nas pessoas que desenvolvem atividades nos 

serviços de saúde. Outros como Collins e Kennedy (1987), Ferreira (1995) e Souza 

(2001) relatam riscos infecciosos associados aos RSS, principalmente, aos resíduos 

perfurocortantes, como principal perigo à saúde ocupacional. 

Para Bidone e Povinelli (1999), os resíduos de serviços de saúde são fontes 

potenciais de disseminação de doenças, podendo oferecer perigo tanto para a 

equipe de trabalhadores dos estabelecimentos de saúde e para os pacientes, como 

para os envolvidos na sua gestão. Referem ainda que o manuseio dos RSS 

oferecem riscos por meio de ferimentos com perfurocortantes, pelo contato com o 

sangue contaminado e por produtos químicos. 

De acordo com Schneider e Rego (2001), os resíduos de serviços de saúde 

representam riscos associados ao manuseio, à infecção hospitalar e ao meio 

ambiente. A incidência de acidentes com perfurocortantes e a possível 

contaminação com agentes infectantes estão relacionadas com o gerenciamento 

inadequado dos resíduos de serviços de saúde em todas as etapas, seja intra- 

estabelecimento (segregação, acondicionamento, transporte, armazenamento, 

tratamento), seja nas etapas posteriores de transporte( tratamento e disposição 

final). 

 

3.2. Evolução da legislação brasileira sobre os resíduos dos serviços de saúde 

 

Uma das primeiras legislações a respeito de resíduos foi a lei Federal nº 

2312 de 1954 que apresentava as diretrizes para a coleta, o transporte e o destino 

final do lixo. Referia que esse manejo deveria se processar em condições que não 

trouxessem inconvenientes à saúde e ao bem-estar público (CONGRESSO 

NACIONAL, 1954).  
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Na década de 70, o Ministério do Estado do Interior editou a Portaria Minter 

nº 53, de 1º de março de 1979, que orientava as condutas em relação aos resíduos 

sólidos no país, de natureza industrial, domiciliares, de serviços de saúde e demais 

resíduos gerados pelas atividades humanas (MINISTÉRIO DE ESTADO INTERIOR, 

1979).  

Essa portaria tornou obrigatória a incineração de todos os resíduos sólidos 

contaminados com agentes patogênicos dos estabelecimentos hospitalares e 

congêneres, bem como os provenientes de portos, aeroportos e terminais 

ferroviários e rodoviários (MINISTÉRIO DE ESTADO INTERIOR, 1979).  

Determinava, também, que os resíduos de natureza tóxica, bem como os 

que continham substâncias inflamáveis, corrosivas, explosivas, radioativas e outras 

consideradas prejudiciais, deviam sofrer tratamento por meio de incineração ou 

acondicionamento adequado e temporário em locais previamente aprovados 

(MINISTÉRIO DE ESTADO INTERIOR, 1979). 

Entre as legislações ambientais que contemplam o problema dos resíduos 

sólidos, destaca-se a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispunham sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação e dá outras providências (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1981). 

Estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente, com o objetivo de preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, 

no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Entre os objetivos 

dessa política, incluíam a imposição ao poluidor, a obrigação dele de recuperar e/ou 

indenizar os danos causados. 

Um grande avanço na saúde foi representado pela Constituição Federal de 

1988 que estabeleceu diretrizes para a ordenação do sistema único de saúde e, 

dentre outros, estabeleceu a base legal atual que disciplina a problemática dos 

resíduos sólidos, tanto na área de saúde como na área de meio ambiente, que está 

respaldada pela Constituição Federal de 1988 (SENADO FEDERAL, 1988). 

A Constituição Federal de 1988 (SENADO FEDERAL, 1988) estabelece em 

seu artigo 225 que: 

“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 
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e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações (SENADO FEDERAL,1988) 

Em 1990, foi aprovada a Lei Federal 8080 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 

1990), conhecida também como a Lei Orgânica de Saúde, lei que regulamenta em 

território nacional, o Sistema Único de Saúde (SUS), suas ações e serviços de 

saúde, traz em seu § 1º. que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na 

reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças, além disso coloca em  § 2º artigo  3º que: 

 

“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” 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,1990). 

 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), no ano de 1991, 

publica três resoluções: a n° 01, de 25 de abril de 1991 (CONAMA, 1991a), 

apresenta críticas e restrições ao processo de incineração e cria uma câmara 

técnica especial para analisar, emitir parecer e encaminhar ao plenário do CONAMA, 

em regime de urgência, a proposta de alteração da Portaria 053/79 – MINTER, no 

que se refere à questão dos resíduos de qualquer natureza gerados no país; a 

Resolução n° 06, de 19 de setembro de 1991 (CONAMA, 1991b), desobriga a 

incineração ou qualquer outro tratamento de queima dos resíduos sólidos 

provenientes dos estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos; determinando 

que, nos estados e municípios que optarem por não incinerar esses resíduos, 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; por fim a Resolução n° 08, de 19 de setembro de 1991, veda a 

entrada, no país, de materiais residuais destinados à disposição final e incineração 

no Brasil (CONAMA, 1991c). 

Em 1993, o CONAMA revogou a Portaria 053/79 – MINTER, por meio da 

Resolução n° 05 (CONAMA, 1993), que dispunha sobre o Plano de Gerenciamento, 

Tratamento e Destinação Final de resíduos sólidos de serviços de saúde, portos, 
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aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários; definiu que a responsabilidade pelo 

gerenciamento dos RSS é do gerador; determinou a necessidade da apresentação 

de um plano de gerenciamento dos RSS aos órgãos do meio ambiente e saúde; 

orientou a adoção dos princípios da reciclagem; apresentou a classificação para os 

RSS; determinou que os resíduos infectantes não poderão ser dispostos no meio 

ambiente sem tratamento prévio que assegure a eliminação das características de 

periculosidade do resíduo, a preservação dos recursos naturais, o atendimento aos 

padrões de qualidade ambiental e de saúde pública, recomendando a esterilização a 

vapor ou a incineração (CONAMA, 1993). 

Segundo Castro (2007), essa resolução representou um marco importante 

na área de RSS, classificando-os segundo o grau de risco e atribuindo aos vários 

agentes envolvidos: geradores, autoridades sanitárias e ambientais, claras 

responsabilidades frente ao gerenciamento desses resíduos. 

Já em 2001, foi publicada a Resolução nº 283, de 12 de julho de 2001, do 

CONAMA, que dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos Resíduos de 

Serviços de Saúde. Estabelece o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 

de Saúde – PGRSS, como um documento integrante do processo de licenciamento 

ambiental, baseado nos princípios da não geração e na minimização da geração de 

resíduos, que aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo, no âmbito dos 

estabelecimentos geradores de RSS. De acordo com essa resolução, o PGRSS 

deve ser elaborado pelo gerador de resíduos, seguindo os critérios estabelecidos 

pelo Serviço de Vigilância Sanitária. Estabelece ainda que o tratamento e a 

destinação final dos RSS devem conduzir à minimização do risco à saúde pública e 

à qualidade do meio ambiente (CONAMA, 2001). 

Em cinco de março de 2003, a ANVISA publicou a RDC número 33 que 

dispunha sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde (ANVISA, 2003). Essa resolução acentuou as discussões e 

controvérsias em relação aos resíduos de serviços de saúde devido às suas 

incompatibilidades com a resolução no. 283 do CONAMA.   

A fim de solucionar essas controvérsias, em 2004, a ANVISA publicou a 

Resolução n° 306, de 07 de dezembro de 2004, atualmente em vigor, que dispõe 

sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços  de 

saúde, ficando determinado que esse deverá ser observado em todo o território 

nacional, na área pública e privada (ANVISA, 2004). 
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Diante dessa resolução, o CONAMA publicou a Resolução n° 358, de 29 de 

abril de 2005, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos 

serviços de saúde e dá outras providências, nas quais os geradores de resíduos de 

serviços de saúde em operação ou a serem implantados devem elaborar e implantar 

o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, de acordo 

com a legislação vigente, especialmente às normas da Vigilância Sanitária 

(CONAMA, 2005). 

Essa resolução revoga a Resolução CONAMA n° 283, de 12 de julho de 

2001, e as disposições da Resolução n° 05, de agosto de 1993. 

Foi apenas com a publicação da resolução número 306 da ANVISA 

(ANVISA, 2004) e a resolução número 358 do CONAMA (CONAMA, 2005) que se 

conseguiu  estabelecer harmonização entre os órgãos regulatórios a respeito dos 

resíduos. 

Apesar de toda a discussão em relação a resíduos, o Brasil ainda não 

possuía até agosto de 2010, uma lei que disciplinasse, de forma abrangente, a 

gestão de resíduos sólidos no território nacional.  

Em 2010, houve um grande avanço na gestão dos resíduos sólidos no 

Brasil, com a instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, por meio 

da lei federal número 12305, de dois de agosto de 2010.  A Política Nacional de 

Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, 

metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de 

cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à 

gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos 

sólidos (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2010).  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, também, publica 

algumas normas em relação a resíduos, dentre essas, estão em vigor a NBR 12807, 

de 30 de janeiro de 1993, que define os termos empregados em relação aos 

resíduos de serviços de saúde (ABNT, 1993a); a NBR 12808, de 30 de janeiro de 

1993, que classifica os resíduos de serviços de saúde quanto aos riscos potenciais 

ao meio ambiente e à saúde pública, para que tenham gerenciamento adequado 

(ABNT, 1993b); a NBR 12810, de 30 de janeiro de 1993, que fixa procedimentos 

exigíveis para coleta interna e externa dos resíduos de serviços de saúde, sob 

condições de higiene e segurança (ABNT, 1993c); a NBR 12809, de 28 de fevereiro 

de 1993, que fixa os procedimentos elegíveis para garantir condições de higiene e 
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segurança no processamento interno de resíduos infectantes, especiais e comuns 

nos serviços de saúde (ABNT, 1993d). 

Em 1997, foi publicada a NBR 13853, de 30 de maio de 1997, que fixa as 

características dos coletores destinados aos resíduos de serviços de saúde 

perfurantes ou cortantes (ABNT, 1997). 

Em seguida, a NBR 14652, de 30 de abril de 2001, que estabelece os 

requisitos mínimos de construção e de inspeção dos coletores - transportadores 

rodoviários de resíduos de serviços de saúde do grupo A (ABNT, 2001). Já em 2004, 

a NBR 10004, de 30 de maio de 2004, que classifica os resíduos sólidos quanto aos 

riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser 

gerenciados adequadamente (ABNT, 2004). Por fim, foi publicada a NBR 9191, de 

26 de maio de 2008, que estabelece os requisitos e métodos de ensaio para sacos 

plásticos destinados, exclusivamente, ao acondicionamento de lixo para a coleta 

(ABNT, 2008). 

 

3.3. Classificação dos resíduos de serviços de saúde 

 

De acordo com a RDC No. 306/2004 (ANVISA, 2004) e a resolução do 

CONAMA Res No. 358/2005 (CONAMA, 2005), os resíduos do serviço de saúde são 

classificados em cinco grupos: A, B, C, D e E, de acordo com os agentes presentes 

ou sua natureza. 

 

- GRUPO A (potencialmente infectantes) 

 

 Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de 

infecção. De acordo com a periculosidade e a necessidade de tratamentos 

diferenciados os resíduos do grupo A são classificados em cinco subgrupos: A1, A2, 

A3, A4 e A5. 

O subgrupo A1 – inclui as culturas e estoques de microrganismos; resíduos 

de fabricação de produtos biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas 

de microrganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados 

para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratório de 

manipulação genética.  
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Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com 

suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes Classe de Risco 4, 

microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou 

causador de doença emergente que se torne, epidemiologicamente, importante ou 

cujo mecanismo de infecção seja desconhecido. 

Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por 

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

oriundas de coleta incompleta. Sobras de amostra de laboratório contendo sangue 

ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência 

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

No subgrupo A2 estão: Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros 

resíduos provenientes de animais submetidos a processo de experimentação com 

inoculação de microrganismos, bem como suas forrações e os cadáveres de animais 

suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância epidemiológica e 

com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anátomo-

patológico ou confirmação diagnóstica. 

Compõem o subgrupo A3 - as peças anatômicas (membros) do ser humano 

e, também, os produtos de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 

gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 

semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenham sido requisitados 

pelo paciente ou familiar. 

O subgrupo A4 contempla os Kits de linha arteriais, endovenosas e 

dialisadores, quando descartados. Filtros de ar e gases aspirados de área 

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

entre outros similares. 

Sobras de amostra de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e 

secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos 

de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica 

e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se 

torne, epidemiologicamente, importante ou cujo mecanismo de transmissão seja 

desconhecido ou com suspeita de contaminação por príons. 

Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou 

outro procedimento de cirurgia plástica que gere esse tipo de resíduo. Recipientes e 
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materiais resultantes do processo de assistência à saúde que não contenha sangue 

ou líquidos corpóreos na forma livre.  

Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de 

procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de confirmação 

diagnóstica. Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes 

de animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de 

microrganismos, bem como suas forrações. Bolsas transfusionais vazias ou com 

volume residual pós-transfusão. 

Estão incluídos no subgrupo A5: órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais 

perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à 

saúde de indivíduos ou materiais com a suspeita ou certeza de contaminação por 

príons. 

 

- GRUPO B (químicos) 

 

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 aprendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos 

medicamentos controlados pela portaria do Ministério da Saúde 344, de 1998 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998) e suas atualizações. 

Resíduos de saneantes, desinfetantes, resíduos contendo metais pesados; 

reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por esses. 

Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores). Efluentes dos 

equipamentos automatizados utilizados em análise clínicas. Demais produtos 

considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10004 da ABNT - tóxicos, 

corrosivos, inflamáveis e reativos (ABNT, 2004). 

 

- GRUPO C (rejeitos radioativos) 
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Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas 

normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e para os quais a 

reutilização é imprópria ou não prevista. Enquadram-se, nesse grupo, os rejeitos 

radioativos ou contaminados com radionuclídeos, provenientes de laboratórios de 

análises clinica, serviços de medicina nuclear e radioterapia, segundo a resolução 

CNEN-6.05 (ANVISA, 2004). 

 

- GRUPO D (resíduos comuns) 

 

Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à 

saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.  

Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis 

de vestuário, resto alimentar de usuário, material utilizado em anti-sepsia e 

hemostasia de venóclises, equipo de soro e outros similares não classificados como 

A1; sobra de alimentos e do preparo de alimentos; resto alimentar de refeitório; 

resíduos provenientes das áreas administrativas; resíduos de varrição, flores, podas 

e jardins; resíduos de gesso provenientes da assistência à saúde. 

 

- GRUPO E (perfurocortantes) 

 

Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como lâminas de barbear, 

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

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

lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidros quebrados no laboratório 

(pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.  

Essa classificação dos resíduos por grupos, realizada pela RDC 306/2004, 

possibilita aos profissionais identificarem os resíduos gerados pelos cuidados em 

saúde para descartá-los adequadamente (ANVISA, 2004). Esse descarte, no 

momento da geração, compreende a segregação e constitui-se na etapa mais 

importante para garantir um efetivo gerenciamento dos resíduos dos serviços de 

saúde 
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3.4. Gerenciamento de 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 dar um 

encaminhamento seguro aos resíduos gerados, de forma eficiente, visando à 

proteção dos trabalhadores, à preservação da saúde pública, dos recursos naturais 

e do meio ambiente (ANVISA, 2004).  

Conforme os princípios da ecoeficiência, o gerenciamento de resíduos deve 

privilegiar, em ordem de prioridade, a não geração, a redução da geração, a 

reciclagem e finalmente o tratamento e a disposição final. Nesse contexto, a 

identificação de fontes geradoras é uma etapa de extrema importância, quando o 

enfoque é a não geração ou a redução da geração (SISINNO; MOREIRA, 2005).  

A implementação de um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de 

saúde apenas para cumprir normas não resolve o problema de sua geração. Quanto 

menor for a quantidade desses resíduos, menor será o custo para seu tratamento; 

disposição e os problemas a eles associados; contudo alternativas que busquem a 

redução da sua geração ainda são escassas (SISINNO; MOREIRA, 2005). 

 

3.4.1. Etapas do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde 

 

As etapas do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, segundo a 

resolução número 306/04 da ANVISA (ANVISA, 2004) consistem em: 

Segregação – separação dos resíduos no momento e local de sua geração, 

de acordo com as características físicas, químicas e biológicas, o seu estado físico e 

os riscos envolvidos. A segregação inadequada de resíduos compromete todas as 

outras etapas do gerenciamento de resíduos. 

Algumas vantagens de se praticar a segregação na origem, segundo a 

Organização Pan-Americana de Saúde (1997): reduzir os riscos para a saúde e o 

ambiente, impedindo que os resíduos infectantes, que geralmente são frações 

pequenas, contaminem os outros resíduos gerados no hospital; diminuir os custos, 

já que apenas terá tratamento especial uma fração e não todos e reciclar. 

Estudo realizado em unidade básica de saúde de São Paulo encontrou 8% 

de erro na ocasião do descarte de material infectante, como: papel toalha, 

embalagens de seringas e remédios e falta de observância ao preenchimento do 
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saco até o limite de 2/3 da capacidade. Apresentou ainda, 30% de inadequações de 

descarte de lixo comum (ANTON, 2006). 

Silva e Hoppe (2005) afirmaram que todos os hospitais dos municípios da 

bacia hidrográfica do rio Vacacaí (RS) promovem a segregação de resíduos 

perfurocortantes, sendo que nos centros de saúde e laboratórios esse percentual é 

de 98% e 95% respectivamente. Entretanto, cerca de 20% dos centros de saúde não 

promovem a segregação dos demais tipos de resíduos do grupo A. 

Fato mais preocupante encontrado pelos autores supra-citados é em relação 

à segregação dos resíduos do grupo B. Apenas cerca de 57% dos hospitais 

promovem a segregação desses resíduos, sendo uma problemática maior nos 

centros de saúde e laboratórios, 42% e 14%, respectivamente (SILVA; HOPPE, 

2005). 

Em Goiás, Paiva, Tipple e Sasamoto (2007), encontraram deficiências tanto 

na segregação de resíduos do grupo A quanto do grupo D. Resíduos infectantes 

estavam presentes nos sacos destinados aos resíduos comuns e esses, também, 

foram descartados em sacos plásticos branco leitoso.  

Acondicionamento – ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou 

recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura; a 

capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a 

geração diária de cada tipo de resíduo. 

Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em saco constituído de 

material resistente à ruptura e ao vazamento, impermeável, baseado na NBR 

9191/2000 da ABNT (ABNT, 2001), respeitados os limites de peso de cada saco, 

sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.  

 Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, 

resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de 

abertura sem contato manual, com cantos arredondados e ser resistente ao 

tombamento (ANVISA, 2004). 

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 (ANVISA, 2004). 

Estudo realizado em salas de odontologia de unidades básicas de saúde da 

rede municipal de Belo Horizonte encontrou que todas as unidades pesquisadas 

utilizavam sacos brancos sem identificação de substância infectante, sendo esses 
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utilizados para acondicionar tanto os resíduos infectantes quanto os resíduos 

comuns (NAZAR; PORDEUS; WERNECK, 2005). 

Identificação – conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos 

resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto 

manejo dos RSS (ANVISA, 2004);  

A identificação deve ser colocada nos sacos de acondicionamento, nos 

recipientes de coleta interna e externa, nos recipientes de transporte interno e 

externo e nos locais de armazenamento, em local de fácil visualização, de forma 

indelével, utilizando-se símbolos, cores e frases, atendendo aos parâmetros 

referenciados na norma NBR 7.500 da ABNT, além de outras exigências 

relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco específico de cada grupo de 

resíduos.  

A identificação dos sacos de armazenamento e dos recipientes de transporte 

poderá ser feita por adesivos, desde que seja garantida a resistência desses aos 

processos normais de manuseio dos sacos e recipientes. 

O Grupo A é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na 

NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos: 

 

 

Figura 1. Identificação de resíduos do grupo A. 

 

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: 

 

 

Figura 2. Identificação dos resíduos do grupo B. 

 

http://1.bp.blogspot.com/_XbK06vNm-FU/STnKju7zSvI/AAAAAAAAACI/F4UyNSfu8V8/s320/2.gif
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O Grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de 

radiação ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos 

pretos, acrescido da expressão “rejeito radioativo” (ANVISA, 2004): 

 

 

Figura 3. Identificação de resíduos do grupo C. 

 

Os resíduos do grupo D podem ser destinados à reciclagem ou reutilização. 

Quando a opção for a reciclagem, a identificação deve ser feita nos recipientes e nos 

abrigos de guarda de recipientes, usando código de cores e suas correspondentes 

nomeações, baseadas na resolução do CONAMA no. 275/01, e símbolo tipo material 

reciclável. Para os demais resíduos do grupo D, deve ser utilizada a cor cinza ou 

preta nos recipientes. Caso não exista processo de segregação para reciclagem, 

não há exigência para a padronização de cor desses recipientes: 

 

 

Figura 4. Identificação dos resíduos do grupo D. 

 

O Grupo E é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na 

NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, 

acrescido da inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando o risco que 

apresenta o resíduo: 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_XbK06vNm-FU/STm9G9lvzBI/AAAAAAAAABo/HcrpaS6l_p4/s320/Simbolo.gif&imgrefurl=http://bionursing.blogspot.com/2008/12/classificao-do-lixo-hospitalar.html&usg=__QeACS0NJ1RUqkCBBfmIDQq1som4=&h=272&w=236&sz=37&hl=pt-BR&start=3&itbs=1&tbnid=q3TKCgyKhk3quM:&tbnh=113&tbnw=98&prev=/images?q=residuos+grupo+c&hl=pt-BR&gbv=2&tbs=isch:1
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Resíduo perfurocortante 

Figura 5. Identificação dos resíduos do grupo E. 

 

Transporte interno – translado dos resíduos dos pontos de geração até o 

local destinado ao armazenamento temporário ou ao armazenamento externo 

(ANVISA, 2004);  

O transporte interno de resíduos deve ser realizado atendendo roteiro 

previamente definido e em horários não coincidentes com a distribuição de roupas, 

alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas ou de 

atividades. Deve ser feito, separadamente, de acordo com o grupo de resíduos e em 

recipientes específicos a cada grupo de resíduos (ANVISA, 2004). 

 Os recipientes para transporte interno devem ser constituídos de material 

rígido, lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do 

equipamento, cantos e bordas arredondados, e serem identificados com o símbolo 

correspondente ao risco do resíduo neles contidos, de acordo com esse 

regulamento técnico. Devem ser providos de rodas revestidas de material que 

reduza o ruído. Os recipientes com mais de 400 litros de capacidade devem possuir 

válvula de dreno no fundo. O uso de recipientes desprovidos de rodas deve observar 

os limites de carga permitidos para o transporte pelos trabalhadores, conforme 

normas reguladoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO, 2005). 

Armazenamento temporário – guarda temporária dos recipientes contendo 

os resíduos já acondicionados, em local próximo aos pontos de geração, visando 

agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os 

pontos geradores e o ponto destinado à apresentação para a coleta externa 

(ANVISA, 2004). 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_XbK06vNm-FU/STnKju7zSvI/AAAAAAAAACI/F4UyNSfu8V8/s320/2.gif&imgrefurl=http://bionursing.blogspot.com/2008/12/classificao-do-lixo-hospitalar.html&usg=__P9MsSQdMmi_F1ojrMzWN695X5mA=&h=293&w=320&sz=49&hl=pt-BR&start=2&itbs=1&tbnid=a8ZTaZ2T84ZXuM:&tbnh=108&tbnw=118&prev=/images?q=residuos+perfurocortantes&hl=pt-BR&gbv=2&tbs=isch:1


39 

Não poderá ser feito armazenamento temporário com disposição direta dos 

sacos sobre o piso, sendo obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de 

acondicionamento (ANVISA, 2004). 

 A sala para guarda de recipientes de transporte interno de resíduos deve ter 

pisos e paredes lisas e laváveis, sendo o piso ainda resistente ao tráfego dos 

recipientes coletores. Deve possuir ponto de iluminação artificial e área suficiente 

para armazenar, no mínimo, dois recipientes coletores, para o posterior traslado até 

a área de armazenamento externo (ANVISA, 2004). 

Silva e Hoppe (2005) identificaram que a maioria dos estabelecimentos de 

saúde da bacia hidrográfica do rio Vacacaí apresenta deficiência quanto ao 

armazenamento interno e externo de resíduos, principalmente em relação às 

condições físicas das áreas utilizadas. Os centros de saúde e laboratórios 

acondicionam os resíduos gerados e, geralmente, não promovem a estocagem 

interna ou externa, sendo os mesmos disponibilizados diretamente para a coleta e 

disposição final. 

Tratamento – 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 danos ou meio ambiente (ANVISA, 

2004); 

O tratamento pode ser aplicado no próprio estabelecimento gerador ou em 

outro estabelecimento, observadas nesses 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 objeto de 

licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA nº. 237/1997 

(CONAMA, 1997) e são passíveis de fiscalização e de controle pelos órgãos de 

vigilância sanitária e de meio ambiente (ANVISA, 2004). 

As tecnologias de tratamento mais conhecidas são a utilização de vapor em 

altas temperaturas (autoclavagem), o uso de microondas e a incineração (ANVISA, 

2006). 

A autoclavagem consiste em manter o material contaminado em contato com 

vapor de água, a uma temperatura elevada (135 graus Celsius), pressão de 03 a 3,5 

bar, durante um 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 descompressão de forma a facilitar o contato do vapor com 
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os resíduos. Após processados, esses resíduos sólidos tratados devem ser 

encaminhados para disposição final licenciada pelo órgão ambiental competente 

(ANVISA, 2006). 

O tratamento com utilização de microondas consiste na descontaminação 

dos resíduos com emissão de ondas de baixa ou alta freqüência, a uma temperatura 

elevada (entre 95 e 105ºC). Os resíduos devem ser submetidos previamente a um 

processo de trituração e umidificação.  Após processados, estes resíduos devem ser 

encaminhados para disposição final licenciada pelo órgão ambiental competente 

(ANVISA, 2006). 

A incineração dos resíduos é um processo físico-químico de oxidação a 

temperaturas elevadas (800 a 1200ºC) o qual resulta na transformação de materiais 

com redução de volume dos resíduos, destruição de matéria orgânica, em especial 

de organismos patogênicos. Após a incineração, os poluentes gasosos gerados 

devem ser processados em equipamento de controle de poluição antes de serem 

liberados para a atmosfera. As cinzas e escorias liberadas na câmera de incineração 

dos resíduos contêm metais pesados em altas concentrações e, por isso, não 

podem ir para aterros sanitários, pois é necessário um aterro especial para resíduos 

perigosos (ANVISA, 2006). 

Armazenamento externo – guarda dos recipientes dos resíduos até a 

realização da etapa de coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado 

para os veículos coletores. Nesse local,  não é permitida a manutenção dos sacos 

de resíduos fora dos recipientes ali estacionados (ANVISA, 2004). 

Coleta e transporte externos – remoção dos RSS do armazenamento 

externo até a unidade de tratamento e disposição final (ANVISA, 2004). A coleta e 

transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser realizados de 

acordo com as normas NBR 12.810 (ABNT, 1993d) e NBR 14652 da ABNT (ABNT, 

2001). 

Disposição final – disposição dos resíduos no solo, previamente preparados 

para recebê-los (ANVISA, 2004). 

As formas de disposição final dos RSS, atualmente, utilizadas são: aterro 

sanitário, aterros de resíduos perigosos classe I (para resíduos industriais), aterro 

controlado, lixão ou vazadouro e valas (ANVISA, 2006). 

Aterro sanitário – trata-se de um processo utilizado para a disposição de 

resíduos no solo de forma segura e controlada, garantindo a preservação ambiental 
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e a saúde pública. O método adotado consiste na compactação dos resíduos em 

camadas sobre o solo devidamente impermeabilizado e no controle dos efluentes 

líquidos e emissões gasosas. O recobrimento é feito diariamente com camada de 

solo, compactada com espessura de 20 cm, para evitar proliferação de moscas; 

aparecimento de roedores e baratas; espalhamento do lixo; poluição das águas 

superficiais e subterrâneas (ANVISA, 2006). 

Aterro de resíduos perigosos classe I (aterro industrial) – técnica de 

disposição de resíduos químicos no solo, sem causar danos ou riscos á saúde 

pública, minimizando os impactos ambientais e utilizando procedimentos específicos 

de engenharia para o confinamento desses (ANVISA, 2006). 

Lixão ou vazadouro - caracteriza-se pela simples descarga de resíduos 

sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente e à saúde. É altamente 

prejudicial à saúde e ao meio ambiente, devido ao aparecimento de vetores 

indesejáveis, mau cheiro, contaminação das águas superficiais e subterrâneas, 

presença de catadores, riscos de explosões, devido à geração de gases (butano – 

CH4) oriundos da degradação do lixo (ANVISA, 2006).    

Aterro controlado – os resíduos são descarregados no solo, com 

recobrimento da camada de material inerte, diariamente. Essa forma não evita os 

problemas de poluição, pois é carente dos sistemas de drenagem, tratamentos de 

lixo, gases, impermeabilização, dentre outros (ANVISA, 2006). 

Valas sépticas – consiste no preenchimento de valas escavadas 

impermeabilizadas, com largura e profundidade proporcional à quantidade de lixo a 

ser aterrada. A terra é retirada com retro-escavadeira ou trator a qual deve ficar 

próxima às valas e, posteriormente, ser usada na cobertura diária dos resíduos. Os 

veículos de coleta depositam os resíduos sem compactação diretamente no interior 

da vala e, no final do dia, é efetuada sua cobertura com terra, podendo ser feita 

manualmente ou por meio de máquinas (ANVISA, 2006). 

 

3.4.2. Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

 

A RDC 306/2004 estabelece que compete aos serviços geradores de RSS, a 

elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

(PGRSS). Este plano deve observar critérios técnicos, legislação ambiental, normas 
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de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza urbana e outras orientações 

contidas nesse regulamento (ANVISA, 2004; CONAMA, 2005). 

O PGRSS é o documento que aponta e descreve as ações relativas ao 

manejo dos resíduos sólidos, que observa suas características e riscos, no âmbito 

dos estabelecimentos, contemplando os aspectos que contempla todas as etapas do 

manejo de resíduos (ANVISA, 2006). 

De acordo com ANVISA (2006), os passos para a elaboração do PGRSS 

são: identificação do problema; definição da equipe de trabalho; mobilização da 

organização; diagnóstico da situação dos RSS; definição de metas, objetivos, 

períodos de implantação e ações básicas; elaboração do PGRSS; implementação 

do PGRSS e avaliação do PGRSS.   

Estudo realizado nos municípios da bacia hidrográfica do Rio Vacacaí (RS) 

mostrou que nos hospitais avaliados apenas 28,6% possuíam PGRSS, enquanto 

que nos laboratórios clínicos 9,1% afirmaram ter o plano, sendo menor ainda o 

relatado pelos centros de saúde onde somente 4,2% possuíam o plano (SILVA; 

HOPPE, 2005). 

No estudo de Nazar, Pordeus e Werneck (2005), os autores encontraram 

que o gerenciamento de resíduos nas unidades estudadas estava muito aquém das 

exigências impostas e idealizadas pelas legislações vigentes. Os autores discutem 

ainda que a mera existência de uma lei não é suficiente para atingir os objetivos a 

que se propõe. O diálogo entre a ciência, os órgãos competentes, os trabalhadores 

e a população em geral é de fundamental importância na busca de soluções frente a 

algum desafio. Enquanto isso não ocorrer, a saúde e a qualidade de vida da 

população encontram-se vulneráveis aos riscos provenientes de um gerenciamento 

de resíduos de serviços de saúde ineficiente e inadequado. Além disso, fazer valer 

uma recomendação técnica ou uma legislação depende do conhecimento, da 

motivação e da conscientização das pessoas envolvidas (TAKAYANAGUI, 1993). 

 

3.5. Resíduos de serviços de saúde e os riscos ambientais 

 

Conforme Vargas e Oliveira (2007), tratar da questão ambiental assume 

relevância fundamental na atualidade, principalmente para os trabalhadores de 

saúde, pois o viver saudável depende, intrinsecamente, da qualidade de vida 

humana e ambiental. 
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De acordo com Silva e Hoppe (2005), os RSS apesar de representarem uma 

pequena parcela em relação aos resíduos gerados em uma comunidade, são fontes 

especiais de propagação de doenças e apresentam um risco adicional aos 

trabalhadores dos serviços de saúde e à comunidade em geral, quando gerenciados 

de forma inadequada. 

Segundo Naime, Ramalho e Naime (2008), o gerenciamento inadequado 

dos resíduos hospitalares pode resultar em impactos ambientais os quais podem 

atingir grandes proporções, desde contaminações e elevados índices de infecção 

hospitalar até a geração de epidemias ou mesmo endemias devido à contaminações 

do lençol freático pelos diversos tipos de resíduos dos serviços de saúde. 

Conforme os mesmos autores, ao contrário de outros segmentos 

empresariais, que já avançaram no tema, a área da saúde necessita de iniciativas 

que contribuam para uma nova realidade em que a preocupação com o 

desenvolvimento sustentável seja um dos caminhos para manutenção e melhoria da 

qualidade de vida das pessoas. 

De acordo com os autores supra citados, vários episódios de mau 

gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde com conseqüências desastrosas 

já foram destaques na mídia. Os autores citam como exemplo, o incidente  ocorrido 

em abril de 1994, no Lixão de Aguazinha, em Olinda. Mãe e filho haviam se 

alimentado com uma mama amputada encontrada entre os resíduos. A Vigilância 

Sanitária local confirmou o consumo de carne humana. 

Afirmam ainda que tudo indica que incidentes envolvendo catadores de 

resíduos de serviços de saúde ocorram, diariamente, em vários locais do país, 

entretanto não há dados estatísticos precisos. Podemos acrescentar nessa lista o 

acidente nuclear ocorrido com o Césio 137 em Goiânia, de grandes proporções, 

causado pelo mau gerenciamento, não especificamente do próprio resíduo, mas do 

equipamento, ou seja, do aparelho de radioterapia que foi, praticamente, 

abandonado no local (RODARTE, 2003). 

Esses fatores exemplificam a necessidade de se gerenciar de forma correta, 

os resíduos gerados nos estabelecimentos de saúde, dando a importância que o 

tema merece. 
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3.6. Resíduos de serviços de saúde e os riscos ocupacionais 

 

A segregação inadequada dos resíduos de serviços de saúde, além de gerar 

danos ao meio ambiente, também coloca em risco os trabalhadores, tanto os 

profissionais de saúde, quanto aqueles responsáveis pelos serviços de limpeza e 

coleta do lixo. 

Pesquisadores brasileiros criaram, em 2002, o sistema de vigilância de 

acidente de trabalho com material biológico em serviços de saúde para o registro 

voluntário e on line de acidentes de trabalho com material biológico entre 

profissionais de saúde.  Esse sistema tem notificado, de março de 2002 a julho de 

2010, 5.568 acidentes. Dos acidentes notificados, 14,7% ocorreram durante o 

descarte de resíduos perfurocortantes, sendo que 5,7% aconteceram durante o 

descarte no coletor e 5,1% durante o trânsito para o descarte. Além disso, 16,8% 

dos acidentes se deveram à agulha e objetos perfurocortantes desprezados em 

locais inadequados. Desses, 3,9% foram durante o manuseio do lixo e 3,3% devido 

a material deixado em bancadas ou bandejas (RAPARRINI, et al, 2010). 

Dados de 2000 a 2008, do Sistema de Notificação de Acidentes Biológicos 

(SINABIO) do Estado de São Paulo e do Sistema Nacional de Notificação (SINAN 

net) trazem o descarte inadequado de perfurocortante como uma das circunstâncias 

mais freqüentes de acidentes ocupacionais com material biológico, representando 

mais de 1000 casos de acidentes notificados no período, no município de São Paulo 

(PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2009).  

Estudo com 48 trabalhadores de um Hospital Universitário de São Paulo que 

sofreram acidente de trabalho concluiu que 78% dos acidentes ocorridos foram entre 

profissionais da enfermagem, sendo os auxiliares de enfermagem os que mais se 

acidentaram. Além disso, constatou também que os trabalhadores do Serviço de 

Higienização Especializada aparecem em segundo lugar na ocorrência dos 

acidentes. Segundo os autores, esses trabalhadores, freqüentemente, encontram 

agulhas que foram descartadas no lixo comum ou no chão, em locais,muitas vezes, 

de difícil visualização, expondo-os aos acidentes perfurantes. Ainda nesse estudo, o 

descarte inadequado de perfurocortante representou 18,75% dos acidentes 

(BALSAMO; FELLI, 2006). 

Ao comparar os coeficientes de risco (CR) entre as áreas de trabalho, 

Balsamo e Felli (2006) observaram que os trabalhadores do Serviço de Higienização 



45 

Especializada apresentam maior risco de exposição aos acidentes, com CR = 8,64 

dentre esses, destaca-se o auxiliar de lavanderia com CR = 12,5. 

Levantamento bibliográfico nas bases de dados Lilacs e Medline, realizado 

no período de 1985 a 2000, no qual foram analisados 55 artigos, sendo 39 

internacionais e 16 nacionais cujo objetivo foi identificar fatores predisponentes à 

ocorrência de acidentes entre trabalhadores da enfermagem, identificou que dentre 

estes, destaca-se a prática inadequada de reencape de agulhas e o inadequado 

descarte do material (MARZIALE; RODRIGUES, 2002). 

Brevidelli e Cianciarullo (2002), ao analisar acidente de trabalho em um 

hospital de São Paulo, em um período de sete anos, encontraram registrados 1.395 

acidentes com material biológico. O descarte de objetos perfurocortantes em local 

inadequado foi a principal fonte de risco para causar perfurações, atingindo 

proporções expressivas entre profissionais de enfermagem (66,7%) e entre as 

demais categorias profissionais (81,2%), inclusive os profissionais da limpeza. De 

acordo com os autores, esses achados sugerem que o descarte inadequado de 

objetos perfurocortantes é uma importante fonte de risco para acidentes 

ocupacionais, até mesmo para grupos de profissionais que não estão em contato 

direto com o paciente. 

Perfuração com agulhas descartadas em locais inapropriados foi a quarta 

causa de acidente com material perfurocortante entre trabalhadores de enfermagem 

em hospitais de Ribeirão Preto - SP, representando 14,9% do total dos acidentes 

com material perfurocortante, nesse grupo de profissionais (MARZIALE; 

NISHIMURA; FERREIRA, 2004). Já em um hospital universitário do interior paulista, 

7,88% dos acidentes com perfurocortante entre profissionais de enfermagem e 

devido ao descarte inadequado, nesses locais, destacam-se: no leito do paciente, na 

mesa de cabeceira, na bandeja de medicação, no chão e no lixo comum (CANINI et 

al., 2002).  

ChioId, Marziale e Robazzi (2007), ao investigar a ocorrência de acidentes 

de trabalho  com exposição a material biológico entre trabalhadores da saúde, 

atuantes em Unidades de Saúde Pública do Município de Ribeirão Preto 

encontraram que o descarte inadequado de material perfurocortante correspondeu a 

9,68% dos acidentes de trabalho. 
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Percebemos que o descarte inapropriado de resíduos apareceu, em grande 

parte dos estudos, como uma das principais causas de acidente de trabalho com 

perfurocortante.  

 

3.7. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e a enfermagem 

 

A responsabilização pelo descarte adequado do resíduo é de quem o gerou. 

O PGRSS deve ser elaborado por um responsável técnico, não sendo, 

necessariamente, o enfermeiro (ANVISA, 2004). Apesar disso, chamamos à 

responsabilidade do manejo adequado dos resíduos, para a equipe de enfermagem, 

visto que é a categoria, em maior número nas instituições, a responsável pela 

maioria dos procedimentos. 

Segundo Viana (2001), a equipe de enfermagem é a principal responsável 

nos procedimentos diretos ao cliente, como preparação de medicamentos e soros, 

realização de curativos, punções venosas, coleta de exames e outros, fazendo  com 

que a categoria seja uma das  principais geradoras de resíduos nas instituições. 

Acrescentamos a isso o fato da enfermagem ser a categoria profissional, que presta 

cuidados aos clientes, em maior número nos estabelecimentos.  

Corroboramos com Canini et al. (2002) ao afirmarem que os trabalhadores 

de enfermagem são os que mais manuseiam  materiais perfurocortantes nas 

unidades; logo acabam sendo os maiores responsáveis por seu descarte e, quando 

o fazem de forma inadequada, expõem trabalhadores de outras categorias 

funcionais a risco.  

Assim, a conscientização da equipe de enfermagem, quanto à necessidade 

de descartar os materiais perfurocortantes em local adequado, pode influenciar, 

diretamente, na redução desse tipo de acidente, não só entre eles, mas também 

entre os demais trabalhadores da área da saúde (CANINIet al., 2002). 

Estudo (OLIVEIRA; MOURA, 2009) conduzido em 21 unidades de saúde da 

família de um município do Ceará, verificou que nenhuma enfermeira, ao ser  

questionada sobre as principais dificuldades em relação  à realização do exame  

papanicolau,  citou o gerenciamento de resíduos produzidos nesse exame, 

entretanto, em 100% das vezes, o descarte dos resíduos ocorreu de forma 

inadequada.  Deixou claro a não preocupação dessas profissionais em relação aos 

resíduos por elas gerados.  
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Além disso, a enfermagem se destaca como uma das profissões de maior 

visão, assumindo cada vez mais funções gerencias nas unidades de saúde, 

gerenciando, inclusive os resíduos gerados nas diversas atividades. Também por 

essa formação generalista, muitas vezes, os enfermeiros assumem a 

responsabilidade pela educação permanente em serviço, não apenas da equipe de 

enfermagem, como também de todos os trabalhadores das instituições de saúde. 

Nesses espaços, a temática resíduos de serviços de saúde deve ser discutida.  

 

3.8. A geração e o gerenciamento dos resíduos na atenção básica 

 

A atenção básica de acordo com a portaria número 648, de março de 2006, 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006) é caracterizada por um conjunto de ações de 

saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 

manutenção da saúde.  

É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias, sob 

forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, 

a qual assume a responsabilidade sanitária. Trata-se do contato preferencial dos 

usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, 

da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da 

integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação 

social (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Segundo dados do Ministério da Saúde, a atenção básica consegue resolver 

até 80% dos casos de saúde da população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002a) e 

funciona como uma das portas de entrada do sistema único de saúde no Brasil. 

Assim, atende grande número de usuários tanto nas unidades básicas, quanto no 

domicilio. 

Esses atendimentos geram resíduos que, assim como os gerados na área 

hospitalar, necessitam de ser gerenciados de forma responsável e consciente. 

Contudo, poucos estudos são encontrados sobre essa temática na atenção básica. 

E naqueles encontrados, observa-se atenção incipiente em relação aos cuidados 

com os resíduos.  

Anton (2006), em estudo objetivando conhecer o gerenciamento dos 

Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) em um ambulatório de uma unidade básica 
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de saúde encontrou uma geração média, de cerca de 14Kg/dia de resíduos 

infectantes. 

Além disso, o autor encontrou vários pontos que caracterizam o manejo 

incorreto de resíduos de saúde no local, como: ausência de suporte para caixas de 

perfurocortantes, simbologia infectante nos sacos brancos e de tampas nas lixeiras; 

e, mais freqüentemente, adição de resíduos comuns (categoria D) aos sacos 

contendo resíduos de categoria A (ANTON, 2006). 

A retirada dos RSS dos locais geradores ocorria em horários e com fluxo 

não padronizados, carreados pelas mãos dos colaboradores, algumas vezes 

encostada no corpo ou arrastados pelo chão, o que representa risco aos 

colaboradores e usuários. O local de armazenamento externo (abrigo) não atendia 

às recomendações vigentes, RDC 306(ANVISA, 2004), quanto à ventilação, 

separação dos RSS por categoria, segurança para evitar entrada e saída de vetores, 

animais e seres humanos (andarilhos) (ANTON, 2006). 

Silva e Hoppe (2005) também incluíram centros de saúde em seus estudos, 

entre seus achados, destaca-se: 98% dos centros de saúde segregavam os 

resíduos perfurocortantes, acondicionando-os em recipientes rígidos. Apesar disso, 

20% desses centros não promovem a segregação dos resíduos do grupo A. Em 

relação aos resíduos do grupo B, apenas 42% dos centros de saúde segregam 

esses resíduos.  

Os mesmos autores encontraram uma geração total de 18,758 kg por mês, 

desses 8,402 kg por mês são resíduos do grupo A, o que representa 44,8% dos 

resíduos gerados nos postos de saúde (SILVA; HOPPE, 2005). 

Nazar, Pordeus e Werneck (2005) estudaram o gerenciamento de resíduos 

sólidos da odontologia em postos de saúde da rede municipal de Belo Horizonte. 

Nessas unidades somente agulha e o mercúrio eram segregados. Contudo os 

resíduos infectantes gerados não eram segregados dos comuns. Estimou-se que o 

volume médio gerado por unidade de saúde era de 270 litros por dia.  

Na Nova Zelândia, Treasure e Treausre (1997) realizaram um inquérito 

nacional para investigar os procedimentos realizados com os resíduos dos 

consultórios de odontologia. Foi verificado que 56,4% dos entrevistados colocavam 

resíduos infectantes na lixeira destinada a resíduos comuns, enquanto que 24,4% 

não segregavam resíduos perfurocortantes dos demais. Enquanto isso, Cannata et 
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al. (1997) encontrou que 100% dos resíduos infectantes odontológicos eram 

segregados dos comuns. 

Segundo Garcia e Zanetti-Ramos (2004), grandes geradores, em geral, 

possuem maior consciência a respeito do planejamento adequado e necessário para 

o gerenciamento dos RSS, principalmente porque estão mais atentos aos custos 

implicados pelo desperdício de um mau planejamento. Porém, os pequenos 

geradores, muitas vezes, não possuem os conhecimentos de gestão necessários 

para o planejamento, além de falta de infra-estrutura para realizar, satisfatoriamente, 

o gerenciamento dos RSS produzidos. 

Como pode ser observado, existe uma escassez de estudos em relação ao 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde na atenção básica. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Tipo e local do estudo 

 

Trata-se de pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa realizada em 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Goiânia, estado de Goiás, no 

ano de 2010. 

O município de Goiânia é dividido em sete unidades administrativas, 

denominadas distritos sanitários. As unidades estudadas pertencem ao distrito 

sanitário leste.  

Esse Distrito Sanitário possui três Unidades Não Hospitalares de 

Atendimento às Urgências e Emergências (UNHAUE) que atendem 24 horas, nove 

Unidades de Atenção Básica à Saúde da Família (UABSF) com três equipes de 

saúde da família em cada e duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) que funcionam 

de 2ª a 6ª feira das 8:00 às 17:00 horas e ainda um Centro de Apoio Psicossocial 

(CAPS) com horário de funcionamento das  8:00 às 17:00 horas, de segunda a 

sexta-feira. 

 

4.2. Participantes do estudo 

 

Participaram do estudo as unidades de saúde da rede municipal 

pertencentes a um Distrito Sanitário do Município de Goiânia - GO.  

Foram incluídas no estudo 13 unidades de saúde da rede municipal de um 

Distrito Sanitário do município de Goiânia: UNHAUE, UBS, UABSF  que, durante o 

atendimento aos usuários e a realização de cuidados em saúde, geraram resíduos 

sólidos. Uma UABSF foi excluída do estudo por estar em reforma, no momento da 

coleta de dados. Nas UABSF, foram incluídos os domicílios em que, a equipe de 

saúde da família fez algum tipo de cuidado que gerou resíduos sólidos. 
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4.3. Etapas operacionais 

 

A pesquisa foi desenvolvida seguindo as seguintes etapas operacionais: 

construção e apreciação do instrumento de coleta de dados, teste piloto, coleta de 

dados e análise dos dados.  

 

4.4. Instrumentos de coleta de dados 

 

Os instrumentos de coleta de dados foram construídos de forma a captar da 

realidade, com a maior fidedignidade possível, como ocorre o manejo dos resíduos 

dos serviços de saúde da atenção básica. Foram elaborados em consonância as 

resoluções atuais RDC 306/2004 (ANVISA, 2004) da ANVISA e 358/2005 do 

CONAMA (CONAMA, 2005), consideradas recomendações padrão.  

Foram construídos três instrumentos de coleta de dados (apêndices 1, 2 e 

3). Dois para a coleta de dados na unidade de saúde, sendo um check list para 

registrar os dados observados sobre o manejo dos resíduos gerados, desde a sua 

segregação até a coleta pelo serviço de limpeza pública (apêndice  1) e uma planilha 

previamente preparada que permitiu o registro da quantidade dos resíduos gerados 

por grupo em cada unidade (apêndice 2).  Outro check list foi elaborado para 

registrar os dados sobre os tipos e o manejo dos resíduos gerados, durante os 

cuidados prestados pela ESF, nos domicílios (apêndice 3). 

 

4.5. Apreciação e adequação dos instrumentos de coleta de dados 

 

Os instrumentos foram construídos com base na RDC 306/2004 (ANVISA, 

2004) e discutidos em uma reunião com a presença dos orientadores, auxiliares de 

pesquisa e três enfermeiros especialistas na área. Momento em que cada item 

constante dos instrumentos foi discutido e aprovado, por consenso, pelos presentes, 

que os consideraram pertinentes ao alcance dos objetivos. 

Após a apreciação dos instrumentos, esses foram aplicados na realidade 

como objetivo de testar a sua viabilidade, adequacidade e treinar os pesquisadores 

de campo. Essa atividade  foi realizada em duas UABSF do Distrito Sanitário em 

estudo, sendo um dia em cada unidade. Como não foi encontrado problema na 
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aplicação dos instrumentos e nem dificuldade por parte dos pesquisadores, 

consideramos os instrumentos eficazes e os dados foram incluídos no estudo. 

 

4.6. Biossegurança dos pesquisadores 

 

Foi elaborado um protocolo para padronizar a quantificação dos resíduos 

(apêndice) No sentido de garantir a proteção e segurança dos pesquisadores e 

auxiliares de pesquisa, foi exigido, de todos, o comprovante de vacina contra as 

doenças imunopreviníveis recomendadas a profissional de saúde e, ainda, a 

comprovação de resposta vacinal para a vacina contra hepatite B. Todos os 

participantes da pesquisa tomaram as três doses da vacina contra hepatite B e 

foram respondedores à referida vacina. 

Durante a coleta dos dados, na fase de pesagem e separação dos resíduos, 

na qual houve manuseio desses e, portanto, risco profissional, todos estavam 

paramentados, conforme recomendações do Ministério do Trabalho (MINISTÉRIO 

DO TRABALHO, 2005) com: botas de cano alto, jaleco, avental impermeável, luvas 

de latex de cano longo, luvas de raspas de couro de cano longo (para manusear a 

caixa de perfurocortante) máscara com filtro de proteção tipo PFF2, gorro e óculos 

protetores. Para a separação dos resíduos, foi utilizada uma pinça Cherron de 24 

centímetros de comprimento. 

Os participantes da pesquisa, ainda, foram orientados para que, em caso de 

acidente com material biológico, o acidentado deveria comunicar ao pesquisador 

responsável e ao enfermeiro da Unidade de Saúde, responsável por preencher a 

ficha de acidente com material biológico e encaminhá-lo  para a UBS do Jardim 

Novo Mundo, assegurando o atendimento e acompanhamento do caso. Durante a 

coleta de dados, não houve acidentes com material biológico.  

 

4.7. Coleta dos dados 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de observação direta do manejo 

dos resíduos, nas unidades de saúde, no período de fevereiro a julho de 2010. Os 

dados da observação foram registrados nos Chek list previamente elaborados e 

validados para essa finalidade. A coleta foi realizada em dois momentos, de formas 
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distintas: a) os dados dos resíduos gerados nas unidades de saúde e b) os resíduos 

gerados nos domicílios.  

Os dados foram coletados pela pesquisadora com a colaboração de 10 

auxiliares de pesquisa, bolsistas CNPq e acadêmicas de enfermagem que 

participaram das discussões desde a elaboração dos instrumentos e foram 

qualificadas para a observação e registro dos dados.  

Algumas dessas auxiliares são acadêmicas de enfermagem, membros do 

NEPIH – Núcleo de Pesquisa em Enfermagem em Prevenção e Controle de 

Infecções Relacionadas aos Cuidados em Saúde, da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás.   

Visando obter a padronização do procedimento de coleta de dados, como 

sugerido por Medronho et al.(2009), todos participantes receberam por escrito o 

protocolo (apêndice 4) da coleta dos dados contendo os instrumentos, os 

cronogramas de coleta e as orientações sobre a utilização dos EPI necessários para 

segurança profissional. Esse protocolo foi amplamente discutido, pontuadas as 

possíveis intercorrências no processo e esclarecidas todas as dúvidas em relação à 

sua execução. 

 

4.8. Coleta de dados dos resíduos gerados nas unidades de saúde: 

 

Os dados relativos ao manejo e à quantificação dos resíduos, por grupo de 

classificação segundo a RDC 306/2004, foram coletados durante uma semana em 

cada unidade de saúde, seguindo cronograma, totalizando  três meses de coleta de 

dados, de março a maio de 2010.  

O tempo estabelecido de uma semana teve por objetivo, mensurar a 

quantidade de resíduos, por grupo, gerado por mês/ano em cada unidade. Além 

disso, para as unidades de saúde da família, realizar a pesagem, durante uma 

semana, é importante, pois, em cada dia, é atendido um programa especifico, 

gerando diferentes tipos de resíduos. 

Foi estabelecido um contato prévio em cada unidade de saúde, participante 

do estudo, momento no qual apresentamos a carta de autorização da Secretaria 

Municipal de Saúde (Anexo 1) para a coleta e discutimos sobre o objetivo do estudo. 

Conhecemos a estrutura das unidades e pactuamos a adequação do melhor horário 

e local para a pesagem dos resíduos. Reunimo-nos, também, com o responsável 
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pela equipe de limpeza e trabalhadores desse setor para estabelecer parceria para a 

coleta de dados.  

Para a identificação do local de origem dos resíduos, foi elaborada uma 

etiqueta auto-colante que foi afixada nos sacos e caixas de acondicionamento de 

resíduos. Esse procedimento foi realizado no início das atividades diárias e sempre 

nas substituições dos sacos e/ou caixas para perfurocortantes em cada setor de 

atendimento da unidade. Para isso, contamos com a parceria dos profissionais 

responsáveis pela higiene e limpeza das unidades que identificavam os recipientes 

nos horários em que os auxiliares de pesquisa não estavam na unidade. Também 

foram os responsáveis por depositarem, previamente, os resíduos no local destinado 

à pesagem.  

 

 

Figura 6. Etiqueta auto-colante para identificação dos resíduos 

 

4.9. Procedimentos de pesagem dos resíduos 

 

Conforme pactuado com as unidades, os resíduos coletados de cada setor 

pelos profissionais do serviço de higiene e limpeza foram armazenados em um 

abrigo temporário, antes de serem expostos para a coleta pública para viabilizar o 

trabalho de coleta dos pesquisadores.  

Para o início da pesagem, o local foi previamente preparado com a 

instalação da balança e de lixeiras, contendo sacos brancos e pretos e, ainda, 

caixas para perfurocortantes para acondicionar os resíduos que foram separados e 

segregados, conforme estabelece a legislação. Colocamos ainda uma lona grossa 

no chão, para evitar contaminá-lo, caso os resíduos caíssem dos sacos. Essa lona 

foi desprezada a cada coleta.  

RSS 

Local:_______________________ 

Data:_______________________ 

Pesado: (  ) sim 
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4.10. Tipo de balança 

 

A pesagem dos resíduos, nos dois momentos, foi realizada em uma balança 

eletrônica da marca Toledo, fabricada pela Toledo do Brasil Indústria de Balanças 

Ltda, modelo Prix 3/16, série 10356591, fabricada em setembro de 2009, com 

capacidade máxima de 30 kg e mínima de 5 g, devidamente registrada no Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) e regulada 

no IPEM.  

Como forma de verificar o nivelamento, antes de cada pesagem foi utilizado 

o nível de carpinteiro sobre o prato de pesagem da balança, conforme orientação do 

fabricante. 

 

4.11. Quantificação dos resíduos 

 

Para a realização da pesagem, foi necessária a participação mínima de três 

pessoas - duas para realizar a segregação e pesagem e outra para fazer as 

anotações. Em unidades cuja geração de resíduos era maior, constituímos mais de 

uma equipe para a pesagem, ficando uma equipe de três pessoas responsável pela 

quantificação e registro dos resíduos do grupo A e outra, os do grupo D. 

 

   

Figura 7. Paramentação da equipe responsável pela coleta de dados realizando a 

segregação dos resíduos. 

 

Todos os resíduos gerados na unidade foram  pesados duas vezes. 

Primeiro, da forma como foram segregados e acondicionados pelos profissionais de 

saúde, registrando o peso em kg e a classificação do resíduo feita pelo gerador, 
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segundo os grupos A, B, C, D e E (ANVISA, 2004). Na seqüência, cada saco foi 

aberto e nova segregação foi realizada pelo pesquisador, separando cada resíduo 

de acordo com a sua classificação por grupo, de A a E, preconizado pela RDC 

306/2004 (ANVISA, 2004) e, novamente, pesados.  

Salientamos que a NBR 10007/04 da ABN é uma referência para realizar a 

amostragem dos resíduos gerados em uma determinada unidade.  Porém, 

preferimos quantificar todos os resíduos gerados em cada unidade por se tratar de 

uma pesquisa, por considerar a possibilidade de quantificar todos os resíduos 

gerados, uma vez que foi selecionado apenas um distrito regional do município e, 

também, porque os resultados poderiam ser generalizados com menor margem de 

erro para as outras regiões administrativas do município.  

 

4.12. Duração da coleta de dados 

 

A coleta de dados foi diferenciada nas unidades de média e baixa 

complexidade. Nas três unidades de média complexidade (UNHAUE), que 

funcionam 24 horas, a coleta ocorreu durante uma semana, diariamente em dois 

turnos: matutino, coletando os dados dos resíduos gerados no período noturno e, no 

início do período noturno, os dos resíduos gerados no período diurno. A coleta, 

nessas unidades, durou cerca de oito horas diárias compreendendo os dois turnos. 

Nas demais unidades de baixa complexidade, como as UBS e as UABSF 

que funcionam 8 horas diárias de 2ª a 6ª feira, a coleta ocorreu uma vez ao dia, no 

final do turno vespertino, e teve duração média de três horas. 

 

4.13. Coleta de dados dos resíduos gerados nos domicílios 

 

Para a coleta de dados sobre a forma de manejo dos resíduos de saúde 

gerados nos domicílios,    foi realizada reunião com os enfermeiros responsáveis por 

cada equipe a fim de elencar o número de usuários que estavam recebendo 

cuidados domiciliares. A par dessa informação, a pesquisadora agendava horário 

com os profissionais da equipe, responsáveis por realizar cada procedimento e os 

acompanhava aos domicílios, local onde era observado o manejo dos resíduos 

gerados na realização de cada cuidado. Semanalmente, a pesquisadora voltava a 

ligar para a enfermeira responsável pelas equipes a fim de questionar se aumentou 
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o número de usuários que necessitavam de cuidados domiciliares. Assim que surgia 

um novo usuário, a pesquisadora voltava, agendava horário com o profissional e 

realizava a coleta de dados naquele domicilio. 

Esses dados foram registrados no check list 2. Nessa etapa, utilizamos um 

diário de campo, no qual registramos dados relacionados à geração e manejo dos 

resíduos que não estavam contemplados no check list. 

Essa etapa da coleta de dados ocorreu no período de fevereiro a junho de 

2010, na tentativa de obter um maior número de observações, considerando que a 

ocorrência de atendimento que gera resíduos no domicilio ainda é pouco freqüente. 

 

4.14. Análise dos dados 

 

Os dados coletados foram processados no programa SPSS - 

StatisticalPackage for the Social Sciences - e agrupados em tabelas e figuras. Foi 

utilizada estatística descritiva (medidas de freqüência simples). 

Seguimos os ensinamentos de  Medronhoet al. (2009) quando explica que 

uma das formas de conferir qualidade ao banco de dados é realizar a digitação 

dupla, ou seja, montagem de dois bancos de dados completos, com o mesmo 

conteúdo, por digitadores diferentes, para posterior conferência.   

Os dados foram digitados pela pesquisadora e um auxiliar de pesquisa. 

 

4.15. Aspectos éticos 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás, protocolo de nº 029/09(anexo 2) de acordo com as 

recomendações propostas pelo Conselho Nacional de Saúde, na Resolução 196/96 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1996), a qual apresenta as diretrizes e normas 

regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres humanos. 

O projeto foi submetido à apreciação e aprovação  pela Secretaria Municipal 

de Saúde (anexo 2), para a sua realização nas unidades de saúde do Distrito 

Sanitário. 

Os profissionais e usuários e ou cuidadores, observados durante os 

procedimentos realizados no domicilio, assinaram o termo de consentimento livre e 
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esclarecido (apêndice 1), após terem sido informados sobre os objetivos da 

pesquisa, a participação voluntária e sem ônus.  

 

4.16. Possíveis Riscos e desconfortos oriundos desse estudo  

 

As unidades de saúde participantes do estudo tiveram a garantia de que não 

sofreriam qualquer tipo de risco ou desconforto decorrente da pesquisa. Os 

materiais utilizados, como sacos para resíduos, caixas de descarte de 

perfurocortantes e outros materiais utilizados foram custeados pelo projeto.  

O risco considerado nesse estudo foi para os pesquisadores que 

manusearam os resíduos dos serviços de saúde, na pós-geração, para a coleta dos 

dados. Contudo, todos os cuidados foram tomados, visando assegurar as condições 

e medidas preconizadas para evitar a exposição dos pesquisadores, seguindo 

recomendações e normas de biosseguranca (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2005), 

conforme relatado anteriormente. 

 

4.17. Vínculos e financiamento do estudo 

 

Essa pesquisa é vinculada ao NEPIH - Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Enfermagem em Prevenção e Controle de Infecção Relacionada aos Cuidados em 

Saúde, da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás.  

O estudo faz parte de um projeto financiado pelo CNPq, intitulado Controle 

de Infecção na Atenção Básica.  
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5. ARTIGOS 

 

Os dados gerados nessa investigação foram organizados para divulgação 

nos meios acadêmicos, na forma de três artigos científicos:  

 

Artigo 1: Manejo de resíduos gerados na assistência domiciliar pela estratégia 

saúde da familia 

Autores: Sergiane Bisinoto Alves, Adenicia Custódia Silva e Souza, Anaclara 

Ferreira Veiga Tipple, Keyti Cristine Damas Rezende, Fabiana Ribeiro de Rezende, 

Érika Goulart Rodrigues 

Encaminhado  para a Revista Brasileira de Enfermagem  

 

Artigo 2: A realidade do manejo de resíduos em unidades de atenção básica à 

saúde  

Autores: Sergiane Bisinoto Alves, Adenicia Custódia Silva e Souza, Anaclara 

Ferreira Veiga Tipple, Keyti Cristine Damas Rezende, Fabiana Ribeiro de Rezende, 

Érika Goulart Rodrigues, Milca Severino Pereira 

Encaminhado para a Revista de Saúde Pública 

 

Artigo 3: Resíduos em unidades não hospitalares de urgência e emergência: 

uma reflexão sobre o seu gerenciamento 

Autores: Sergiane Bisinoto Alves, Adenicia Custódia Silva e Souza, Anaclara 

Ferreira Veiga Tipple, Keyti Cristine Damas Rezende, Fabiana Ribeiro de Rezende, 

Érika Goulart Rodrigues, Milca Severino Pereira 

Encaminhado para o Caderno de Saúde Pública 
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ARTIGO 1 

 

MANEJO DE RESÍDUOS GERADOS NA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR PELA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA 

FAMILY HEALTH CARE WASTE MANAGEMENT  

MANEJO DE RESÍDUOS GENERADOS EN  ATENCIÓN DOMICILIAR DEL PLAN, 

SALUD FAMILIAR 

 

Sergiane Bisinoto Alves1 

Adenicia Custódia Silva e Souza2 

Anaclara Ferreira Veiga Tipple3 

Keyti Cristine Damas Rezende4 

Fabiana Ribeiro de Rezende5 

Érika Goulart Rodrigues6 

 

* Trabalho faz parte de dissertação de mestrado e foi financiado pelo CNPq. 

¹ Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG). 

Goiânia/GO. sergianebisinoto@yahoo.com.br 

² Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professor Voluntário do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem/FEN/UFG. Goiânia/GO. adeniciafen@gmail.com 

³ Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professor Associado FEN/UFG. Goiânia/GO. 

anaclara@fen.ufg.br 

4 Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem/ 

FEN/UFG. Goiânia/GO. keytidamas@hotmail.com 

5 Acadêmica de Enfermagem/ FEN/UFG. Goiânia/GO. fabianarrezend@gmail.com 

6 Acadêmica de Enfermagem/ FEN/UFG. Goiânia/GO. erikagrodrigues@gmail.com 

 

Resumo: Estudo objetivou analisar o manejo dos resíduos gerados pela assistência 

domiciliar. A coleta de dados ocorreu pela observação da assistência prestada pelos 

profissionais e usuários e/ou cuidadores.  Os dados foram registrados em check list 

construído conforme recomendações da RDC 306. Os resíduos gerados foram: 

seringas (38,1%), agulhas (36,5%), esparadrapo (31,7%), gazes (31,7%) e lancetas 
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(28,5%). Os resíduos do grupo A não foram segregados em todas as oportunidades 

e os do grupo E foram segregados 100% e 10,5% pelos profissionais e usuários, 

respectivamente. Conclui-se que esses serviços não gerenciam adequadamente os 

resíduos que, na maioria das vezes, são desprezados e coletados junto com o lixo 

doméstico, expondo, a riscos, a família, a comunidade, e os trabalhadores da saúde 

e coleta pública.  

 

Descritores: Assistência domiciliar; Resíduos de serviços de saúde; Gerenciamento 

de resíduos; Atenção Primária à Saúde; Enfermagem.  

 

Abstract: This study aimed at analyzing waste generated during home care. Data 

was collected through observation of care given by professionals, users and 

caretakers. Data was recorded in a checklist created in accordance with RDC 306 

guidelines. The waste generated was: syringes (38.1%), needles (36.5%), tape 

(31.7%), dressings (31.7%), and lancets (28.5%).The group A waste was non-

segregated in all occasions, and in group E it was 100% and 10.5% segregated, by 

health care workers and users, respectively. We conclude that such services do not 

manage waste properly, which most of the time, is disposed together with household 

waste, exposing the family, the community, healthcare workers, and waste collectors 

to hazards. 

 

Key words: Home Nursing; Medical Waste ; Waste Management; Primary Health 

Care; Nursing  

 

Resumen: El presente estudio tuvo por objeto analizar el manejo de residuos 

producidos por la  atención domiciliar. La colecta de datos ocurrió por la observación  

prestada por los profesionales,  usuarios y/o  cuidantes.Los datos fueron registrados 

en check list estructurado conforme recomendaciones de la RDC 306.  Los residuos 

generados fueron: jeringas (38.1%), agujas (36.5%), esparadrapo (31.7%), gasa 

(31.7%) y lancetas (28.5%). Los residuos  de los grupos “A” casi no fueron  

separados  del grupo “E” fueron separados  100%  y  10.5% por los profesionales y  

usuarios. Se concluye que estos servicios no encaminan adecuadamente los 

residuos, mayormente son  recolectados junto con la basura doméstica, exponiendo  
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a riesgos,  las familias, la comunidad, y los trabajadores de la salud y limpieza 

pública. 

 

Descriptores: Atención Domiciliaria de Salud; Residuos de Hospitales; 

Administración de Residuos; Atención Primaria de Salud; Enfermería 

 

INTRODUÇÃO  

Ao longo dos anos, a área da saúde desenvolveu-se com a contribuição dos 

avanços tecnológicos e biotecnológicos como o aprimoramento de equipamentos 

médico-hospitalares, a utilização de novos materiais, a descoberta de vacinas, a 

fabricação de fármacos mais eficazes, tratamentos inovadores para várias doenças, 

transplantes de órgãos, métodos de reprodução assistida entre outros.  

O desenvolvimento também é perceptível pela elevação da quantidade de 

estabelecimentos de saúde. De acordo com a Pesquisa de Assistência Médico-

Sanitária realizada em 2005 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), no Brasil foi registrado um aumento relativo de 17,8% no número desses 

estabelecimentos em relação ao ano de 2002, correspondendo à taxa de 5,6% de 

crescimento anual(1). 

Apesar das vantagens, o incremento da complexidade da atenção médica e 

o aumento do número de instituições de saúde resultaram em uma maior geração de 

resíduos de serviços de saúde (RSS). Os benefícios, bem como a geração de 

resíduos, vêm aumentando na medida da ampliação do atendimento para além dos 

muros dos estabelecimentos de saúde, chegando ao domicílio por meio da 

assistência prestada pelos home care e pelos profissionais da estratégia de saúde 

da família (ESF).  

Nos últimos anos, o atendimento domiciliar tem aumentado 

significativamente. Nesse tipo de assistência, admite-se a manutenção do paciente 

em seu domicílio com a utilização de alguns recursos hospitalares que garantam a 

assistência médica, o acompanhamento de equipe multidisciplinar, além da 

participação da família no cuidado(2). 

A assistência domiciliar está inserida no contexto da atenção básica, que 

tem sido ampliada nos últimos anos com a implantação e consolidação do SUS em 

especial com a expansão da Estratégia Saúde da Família. Em se tratando de um 

programa novo, as pesquisas nessa área são ainda escassas, principalmente, na 



63 

área de prevenção e controle de infecção, incluindo assim o gerenciamento de 

resíduos. 

Independente do local da assistência, há sempre um risco associado aos 

cuidados em saúde. Esses riscos podem estar associados ao ambiente, à 

possibilidade de exposição à matéria orgânica que pode veicular agentes 

patogênicos, e se destacam pelo manuseio de artigos e pelo destino adequado aos 

resíduos gerados pelos serviços de atendimento à saúde(3). 

Constituem RSS todos aqueles gerados por estabelecimentos prestadores 

de serviços de saúde humana ou animal: hospitais, clínicas médicas e 

odontológicas, laboratórios de análises clínicas e postos de coleta, ambulatórios 

médicos, farmácias e drogarias, unidades municipais de saúde, clínicas veterinárias, 

instituições de ensino e pesquisa médica, serviços de assistência domiciliar e 

trabalhos de campo(4-5). 

O gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde ganhou a devida 

importância(6) com as resoluções nº306/ 2004 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária(4) e nº358/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente(5) que dispõem 

sobre técnicas adequadas ao manejo dos resíduos do serviço de saúde.  

Conforme a legislação(4-5) , toda instituição geradora de resíduos deve 

elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). 

Esse gerenciamento consiste em um conjunto de procedimentos de gestão, 

planejados e implementados, a partir de bases científicas e técnicas, normativas e 

legais, visando minimizar a produção e encaminhar, de modo seguro, os resíduos 

gerados, protegendo, assim, a saúde dos trabalhadores e preservando a saúde 

pública, os recursos naturais e o meio ambiente. Além disso, devem ser abordadas 

todas as etapas do planejamento de recursos físicos, materiais e a capacitação de 

recursos humanos(4).   

Os RSS são classificados em grupos: A (resíduos potencialmente 

infectantes); B (resíduos químicos); C (resíduos radioativos); D (resíduos comuns) e 

E (resíduos perfurocortantes). O gerenciamento dos resíduos deve seguir o 

fluxograma observando as etapas: segregação, acondicionamento, identificação, 

transporte interno, armazenamento temporário, tratamento, armazenamento externo, 

coleta e transporte externos e disposição final(4-5).     

Os resíduos dos Grupo A, B e E, gerados pelos serviços de assistência 

domiciliar, devem ser acondicionados e recolhidos pelos próprios agentes de 



64 

atendimento ou por pessoa treinada para a atividade e encaminhados ao 

estabelecimento de saúde de referência(4). 

É notório, na prática, que apesar das recomendações sobre o manejo dos 

resíduos gerados na assistência domiciliar, empresas e profissionais que prestam tal 

assistência, deixam de gerenciá-los da forma correta por questões de infra-estrutura 

ou por falta de conhecimento(2). 

Discutir sobre o manejo de resíduos nesse tipo de assistência é fundamental 

e contribuirá, efetivamente, com a prevenção e atenuação dos possíveis impactos à 

saúde das pessoas, dos profissionais e do ambiente(2).  

A enfermagem, em especial, deve se atentar para questões como o manejo 

de resíduos, visto que, presta assistência no domicílio, realiza grande número de 

procedimentos e gera resíduos, que necessitam ser gerenciados. Além disso, 

especificamente na ESF, apesar do trabalho ser em equipe, os profissionais de 

enfermagem, muitas vezes, ocupam “lugares” de liderança, tornando-se 

responsáveis pelas unidades, tendo, portanto, que responder por questões técnicas 

como a gestão dos resíduos. 

Nesse sentido, esse estudo contribui oferecendo subsídios para 

planejamento e gestão dos resíduos de serviços de saúde, no contexto da atenção 

básica.  

Nesse cenário, identifica-se a necessidade de maior produção científica 

direcionada a questões e atitudes que norteiam o saber e o fazer referentes aos 

resíduos da assistência domiciliar, assim como trabalhos que abordem protocolos e 

práticas de manejo de resíduos nesse âmbito. 

Assim, o objetivo do estudo foi analisar o manejo (segregação, 

acondicionamento, identificação e transporte) dos resíduos gerados pela assistência 

no domicílio das unidades de atenção básica à saúde da família, em um Distrito 

Sanitário do Município de Goiânia.  

 

METODOLOGIA  

Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, realizada 

nas Unidades de Atenção Básica à Saúde da Família (UABSF), pertencentes a um 

Distrito Sanitário, do Município de Goiânia - GO. 

Foram selecionadas para o estudo as 28 Equipes de Saúde da Família 

(ESF) existentes no distrito sendo incluídas aquelas que realizaram, no domicílio, 
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algum procedimento que gerou resíduos sólidos durante o período de coleta de 

dados. 

Para a coleta de dados, foi elaborado um check list, com questões abertas e 

fechadas, construído com base na resolução nº 306 de 2004(4) e validado por três 

pesquisadores com experiência na área. Após os ajustes, o instrumento foi aplicado 

em uma equipe da ESF para verificar a sua objetividade e pertinência. Como não 

houve necessidade de alterações, os dados foram incluídos na pesquisa.  

A coleta de dados foi realizada no período de fevereiro a junho de 2010 por 

meio de observação direta, durante a realização de procedimentos que geravam 

resíduos no domicilio. Também foi utilizado um diário de campo para registro de 

dados relacionados à geração e ao manejo de resíduos que não foram 

contemplados no check list. 

A fim de elencar o número de usuários que estavam recebendo cuidados 

domiciliares, foi realizada reunião com os enfermeiros responsáveis por cada equipe 

e elaborado o cronograma de coleta de acordo com a agenda de cada equipe. No 

domicilio, foi observado o manejo dos resíduos gerados na realização de cada 

cuidado. Semanalmente, o cronograma de coleta era atualizado junto às equipes, de 

acordo com a inclusão de novos usuários assistidos no domicilio.  

Os dados foram processados no programa SPSS, analisados por meio de 

estatística descritiva (medidas de frequência simples), agrupados em forma de 

tabelas e relacionados com as normas regulamentadoras. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Goiás (protocolo nº029/2009). A participação 

dos sujeitos ocorreu mediante o aceite pela assinatura no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido(7) . O projeto teve apoio do CNPq, edital MCT-CNPq nº. 06-2008, 

Jovem pesquisador com o projeto: O controle de infecção na Atenção Básica.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram do estudo sete Equipes de Saúde da Família (ESF) que, no 

período, realizaram 41 visitas domiciliares. Nessas, foram observados 63 

procedimentos executados por profissionais de saúde e por usuários/cuidadores, 

como apresentado na Tabela A1.1. 
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Destacamos que o maior número de procedimentos nos domicílios foi 

realizado pelo próprio usuário e/ou cuidador, predominando a administração de 

insulina 21 (42,8 %), hemoglucoteste 17 (34,7%) e nove (18,3 %) curativos. 

 

Tabela A1.1. Distribuição da frequência de procedimentos realizados em domicílios 

de usuários de Unidades de Atenção Básica à Saúde da Família, segundo o 

executor. Distrito Sanitário de Goiânia-Go, 2010 

Procedimentos 
Profissionais de Saúde Usuário/cuidador Total 

(N=14) % (N =49) % N % 

Administração de insulina 2 14,3 21 42,8 23 36,5 

Hemoglucoteste 1 7,1 17 34,7 18 28,6 

Curativo 11 78,6 9 18,3 20 31,7 

Higienização de traqueostomia - - 1 2,1 1 1,6 

Troca de alimentação enteral - - 1 2,1 1 1,6 

Total 14 100 49 100 63 100 

 

Procedimentos efetuados por usuários e/ou cuidadores, no domicilio, tende a 

crescer com o aumento da desospitalização, seja pelo serviço público, ou privado. 

Assim, deve fazer parte do plano de assistência, a promoção da autonomia do 

usuário e/ou cuidador para o autocuidado.  Estratégias de ensino devem ser 

utilizadas no sentido da qualificação para a realização de procedimentos, que podem 

ser executados no domicílio. Da mesma forma, deve ser feita a orientação quanto ao 

manejo adequado dos resíduos provenientes desses cuidados(8). 

A legislação(4) preconiza que o manejo do resíduo é responsabilidade da 

unidade geradora mesmo que tenha sido gerado no domicilio. Contudo não 

caracteriza essa responsabilidade quando o resíduo é gerado pelo próprio usuário 

e/ou cuidador.  

Consideramos que, especificamente, na Estratégia de Saúde da Família, 

cada usuário pertence a uma área adscrita e cujos insumos para o cuidado são 

fornecidos pela equipe responsável. Os resíduos gerados, embora não decorrentes 

da ação dos profissionais de saúde, também são de responsabilidade da unidade. 

Assim como toda a orientação quanto à etapa de segregação, acondicionamento, 

armazenamento temporário e riscos envolvidos nesse manejo.      
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Geração, segregação e acondicionamento de resíduos 

Os RSS gerados, no domicilio, pertencem aos grupos A, D e E, como 

apresentados na Tabela A1.2. Os dados mostram que os insumos utilizados em 

curativos, resíduos perfurocortantes e demais materiais contaminados, são os 

principais componentes do RSS gerados pela assistência domiciliar, o que também 

foi encontrado em estudo(9) realizado em assistência domiciliar, home care, em São 

Paulo.  

 

Tabela A1.2. Apresentação da quantidade e percentagem dos resíduos gerados nos 

domicílios adscritos às Unidades de Atenção Básica a Saúde da Família, 

distribuídos por grupo. Goiânia, 2010 

Grupo/Resíduo n % 

Grupo A 88 46,6 

Seringas 22 25,0 

Gazes 20 23,0 

Fita de HGT 18 21,0 

Luvas 16 18,2 

Atadura 7 8,0 

Compressas 2 2,4 

Equipo de soro 1 1,2 

Máscara  1 1,2 

Grupo D 59 31,2 

Esparadrapo 20 33,9 

Frascos de soro 17 28,8 

Invólucros de curativo 16 27,1 

Seringas* 2 3,4 

Algodão 2 3,4 

Fralda 1 1,7 

Frasco de alimentação 1 1,7 

Grupo E 42 22,2 

Agulha 23 54,8 

Lanceta de HGT 18 42,8 

Lâmina de bisturi  1 2,4 

 Total de resíduos  189 100 

* Utilizadas para irrigação com soro fisiológico durante a realização de curativos 

 

Das 24 seringas descartadas, 22 (91,7%) foram provenientes de 

insulinoterapia e 2 (8,4%) foram utilizadas para irrigação com soro fisiológico durante 
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os curativos. Os frascos e o equipo de soro gerados, também, foram utilizados na 

realização dos curativos. 

Destaca-se que as seringas para insulinoterapia no domicilio são 

reutilizadas(10-11). Contudo, nesses serviços, orienta-se que as agulhas sejam de uso 

único, motivo pelo qual, as seringas não foram segregadas como resíduos do grupo 

E. Como são utilizadas várias vezes, considera-se como resíduo infectante e, 

portanto, segregadas como grupo A.  

A reutilização das seringas é permitida pelo Ministério da Saúde(10). É 

importante considerar que, ao desconectar as agulhas das seringas, o cliente tem o 

risco de acidentes com perfurocortantes aumentado. O reencape da agulha com a 

técnica de mão única (pesca)(12-13) , previamente orientado pelo profissional, pode 

ser uma alternativa para minimizar esse risco. 

A segregação constitui o primeiro passo do manejo dos resíduos e, é 

considerada a etapa mais importante, uma vez que determina a adequacidade das 

subsequentes. Essa etapa foi realizada conforme a recomendação, por grupo, 

apenas para o grupo E (perfurocortantes), conforme apresentado na Tabela A1.3. 

 

Tabela A1.3. Apresentação das etapas do manejo de resíduos por grupos, gerados 

nos domicílios pertencentes às Unidades de Atenção Básica à Saúde da Família, 

segundo o gerador. Distrito Sanitário, Goiânia-Go, 2010 

ETAPAS DO MANEJO 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE USUÁRIO/CUIDADOR 

GA GD GE GA GD GE 

N % N % N % N % N % N % 

Geração 14 100 11 78,6 5 35,7 49 100 11 22,5 38 77,5 

Segregação  0  0 0 0 5 100 0 0 0 0 4 10,5 

Acondicionamento             

Saco para resíduos 13 100 11 100 5 100 49 100 11 100 34 89,5 

Comuns 

Armazenamento 

Junto resíduo domiciliar 6 42,8 5 45,5 0 0 49 100 11 100 34 89,5 

Destino do resíduo 

Deixa no domicílio 8 57,1 5 45,5 0 0 49 100 11 100 34 89,5 

Leva para a unidade 6 42,9 6 54,5 5 100 0 0 0 0 4 10,5 

Transporte para a unidade 

Carro próprio 3 50,0 3 50,0 1 20,0 0 0 0 0 0 0 

Carro do Distrito 3 50,0 3 50,0 4 80,0 0 0 0 0 0 0 
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Resíduos infectantes foram gerados em todos os procedimentos 

observados. Contudo, os resíduos dos grupos A e D, em 100% das vezes, não 

foram segregados separadamente pelo profissional, nem pelo usuário/cuidador, 

sendo acondicionados no mesmo recipiente. Ressalta-se que, os resíduos comuns, 

ao serem acondicionados junto com os resíduos infectantes, também tornaram-se 

contaminados, aumentando o quantitativo dos resíduos do grupo A. É importante 

ressaltar que, dentre os resíduos do grupo D, havia resíduos passíveis de 

reciclagem.  

Essa segregação inadequada desencadeia prejuízos decorrentes de 

aumento no custo para o descarte dos resíduos, na possibilidade de risco para os 

trabalhadores e usuários, além de danos ambientais.  A não reciclagem aumenta a 

demanda por espaço no aterro sanitário e interfere nos recursos naturais que serão 

cada vez mais explorados para a produção de matéria prima. 

De um total de 14 procedimentos geradores de resíduos do grupo A, os 

profissionais realizaram o acondicionamento em sacos de lixo destinado a resíduo 

comum em 100% das vezes. Uma seringa de insulina não foi descartada, pois, foi 

deixada com o cliente para reutilização. Os resíduos do grupo D foram gerados 

pelos profissionais em 11 (78,6%) procedimentos e acondicionados em saco para 

descarte de resíduos comuns todas as vezes.  

Os usuários e/ou cuidadores geraram resíduos do grupo A em 49 

procedimentos. Em nenhuma vez, esses resíduos foram acondicionados em saco 

plástico branco leitoso, conforme recomenda a legislação (RDC 306)(4). Os sacos 

utilizados eram plástico transparente fornecido pelo profissional da ESF ou sacolas 

de supermercado. Em 11 (22,5%) procedimentos, foram gerados resíduos do grupo 

D os quais foram acondicionados 100% das vezes em saco plástico para descarte 

de resíduos comuns, conforme recomenda a legislação.  Assim como os 

profissionais, os usuários e/ou cuidadores descartaram os resíduos dos grupos A e 

D juntos no mesmo saco disponível no momento. 

Os sacos para acondicionamento de resíduos do grupo A devem ser branco 

leitoso, resistentes e identificados com o símbolo de substância infectante, além de 

conter a inscrição: Resíduos Infectantes(4,14-15). Sendo assim, os resíduos 

infectantes, gerados pela assistência domiciliar, não receberam o acondicionamento 

adequado. 



70 

Consideramos que a responsabilidade do fornecimento dos insumos para 

acondicionamento de resíduos infectantes e perfurocortantes, como os sacos branco 

leitoso e a caixa resistente a puncturas, especificamente na estratégia saúde da 

família, é da unidade de saúde da área de adscrição, independente se o cuidado foi 

realizado pelos profissionais  ou pelos usuários/cuidadores.  

Resíduos do grupo E foram gerados em grande quantidade (77,5%) nos 

procedimentos executados por usuários e/ou cuidadores especialmente na 

autorealização de HGT e insulinoterapia, que representa uma alta demanda. A 

segregação desses ocorreu apenas em quatro (10,5%) procedimentos, nos quais o 

usuário acondicionou e armazenou os perfurocortantes, agulhas e lancetas de HGT, 

em garrafas pet.  

Os perfurocortantes foram gerados pelos profissionais em cinco (35,7%) 

procedimentos. A segregação foi realizada da seguinte maneira: após terminar o 

procedimento, o profissional reencapava os perfurocortantes, utilizando a técnica de 

mão única (pesca), colocava-os em saco plástico exclusivo para esse fim e levava-

os, para descarte na caixa resistente à punctura na UABSF. A literatura recomenda 

que o reencape desse tipo de resíduo não seja feito(16), porém, nesse caso, ao 

transportar o perfurocortante reencapado para a unidade de saúde, o profissional 

tem diminuído o risco de acidentes biológicos com os mesmos. 

Salientamos que, conforme a legislação brasileira(4), o trabalhador deve 

desprezar o resíduo assim que esse for gerado.  Consideramos que nessas 

situações, para maior segurança profissional, esse deveria levar a caixa para 

descarte de resíduo perfurocortante até o domicilio.  

O acondicionamento e o descarte adequado dos resíduos do grupo E, 

frequentemente não ocorreram e, esses resíduos, presentes no lixo domiciliar, 

ofereceram risco aos trabalhadores que realizaram a coleta.  

Estudo(17) realizado com trabalhadores do manejo externo de resíduos de 

serviços de saúde mostrou que 87,5% sofreram exposição biológica durante o 

manejo, sendo 68,7% com material perfurocortante. Essa exposição ocorreu, apesar 

da adesão ao uso de equipamento de proteção, e estava relacionada à disposição 

externa inadequada pela fonte geradora.  

Os acidentes com agulhas hipodérmicas e a presença eventual de micro 

organismos patogênicos podem ser responsáveis por infecções com vírus da 

hepatite B e HIV, entre outras patologias, a esses trabalhadores(18). 
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Estudo(19) realizado em Curitiba constatou que  o acondicionamento de 

agulhas e seringas de insulinoterapia, em cerca de 50% dos casos foi feito no lixo 

comum, aproximadamente 35% em latas e em garrafas pet e cerca de 5% são 

reutilizados. Em Campinas, pesquisa(20) identificou que 51,4% das pessoas realizam 

o descarte da seringa e agulha de insulina no lixo doméstico, 34,3% levam de volta 

para a UBS em garrafas pet ou caixa, e 14,3% queimam. 

Estudo(9) sobre RSS, gerados por serviço de assistência domiciliar (home 

care), na Região Metropolitana de São Paulo, acompanhou uma empresa que presta 

esse tipo de assistência e quantificou os resíduos gerados de acordo com a massa e 

o volume. O somatório de resíduos dos grupos A e B representaram, quanto a peso 

(massa) 99,44% do total de RSS coletados. Os perfurocortantes, no que se refere a 

peso e volume, representaram, respectivamente, 0,6% e 0,56% do total de RSS 

coletados. No entanto, o mesmo autor afirma que apesar da produção irrelevante, 

esses devem ser submetidos aos cuidados preconizados pelas legislações vigentes. 

 

Destino dos resíduos e transporte para a unidade 

Quanto ao destino, apenas resíduos perfurocortantes de quatro (10,5%) 

procedimentos realizados por usuários e/ou cuidadores foram levados para a 

UABSF. O transporte foi feito manualmente, pelo próprio usuário e/ou cuidador. 

Quanto ao grupo A gerados pelos profissionais, em seis (42,8%) 

procedimentos foram deixados no domicílio e acondicionados junto com o lixo 

domiciliar. Em sete (50%), os resíduos foram levados para a unidade. Em três (50%) 

ocasiões, o transporte foi feito em carro particular e, em três (50%), em carro 

disponibilizado pelo Distrito Sanitário.  

Nenhuma dessas situações está de acordo com o proposto pela legislação(4) 

que preconiza que o veículo destinado ao transporte de resíduos de serviços de 

saúde deve ser exclusivo para essa finalidade e possuir documento de cadastro 

emitido pelo órgão responsável de limpeza urbana para a coleta e o transporte dos 

resíduos. 

Os resíduos do grupo D de seis (54,5%) procedimentos foram levados para 

a UABSF. Salientamos que esses resíduos não necessitam ser transportados para a 

unidade de saúde, pois devem ser descartados junto aos resíduos comuns do 

domicilio(4).  
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No Brasil, é rara a adoção das medidas de gerenciamento de RSS 

resultantes da assistência domiciliar e, quando essas medidas são adotadas, focam 

apenas os resíduos perfurocortantes(2). Uma pequena fração coleta os resíduos em 

sua totalidade, mas o transporte é realizado sem garantias mínimas de segurança, 

utilizando veículos particulares dos profissionais que prestam o serviço(2), o que 

coincide com os achados do presente estudo. 

Os usuários e/ou cuidadores não transportaram os resíduos potencialmente 

infectantes à UBSF, e o acondicionamento foi realizado em 100% das vezes, junto 

aos resíduos domiciliares. 

Um dos usuários/clientes armazenava o saco com RSS pendurado em uma 

árvore, enquanto os resíduos domiciliares eram dispostos no chão, sobre as raízes 

da mesma. Atitude que pareceu mostrar que o cliente percebia que os RSS deviam 

ser separados, porém não tinha conhecimento para realizar o manejo adequado, o 

que reafirma a importância do PGRSS e a necessidade dos profissionais orientarem 

os usuários e/ou cuidadores quanto ao manejo dos resíduos. 

Apesar do avanço da legislação brasileira em relação ao manejo de 

resíduos, não especifica como deve ser o manejo quando o resíduo é gerado pelo 

usuário e/ou cuidador. A princípio, consideramos que os resíduos infectantes 

gerados em domicílios de área adscrita da estratégia de saúde da família, deveriam 

ser de responsabilidade dessas unidades.  

Contudo, considerando o reduzido número de procedimentos que gera esse 

tipo de resíduo, e que foi observado durante seis meses de coleta de dados, 

levantamos alguns questionamentos: O que representa esse quantitativo de 

resíduos infectantes sendo desprezados quando comparados aos resíduos de ciclos 

menstruais e de fluido seminal em camisinhas dessa região?  Qual o impacto desses 

resíduos, no ambiente e na sociedade? Para os serviços seria viável o transporte 

desses resíduos até a unidade? Se sim, quem seriam os responsáveis? Seria 

possível a coleta pública seletiva no próprio domicílio? Estudos precisam ser 

realizados no sentido de buscar respostas a estas perguntas. 

Dos procedimentos realizados no domicilio por profissionais, todos foram 

efetuados pela equipe de enfermagem, sendo três (21,4%) por técnicos de 

enfermagem e 11 (78,6) por enfermeiros. Esses dados mostram a responsabilidade 

do enfermeiro no manejo desses resíduos. Contudo não se encontra, na literatura, 

dados referentes a essa função do enfermeiro na saúde da família. Os estudos(21-23)  
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encontrados sobre as ações gerenciais do enfermeiro, na estratégia de saúde da 

família, estão relacionados à qualidade da assistência, satisfação dos usuários, 

formação de equipe, resolutividade, dentre outros.  

A observação da realidade do descarte dos RSS, gerados durante a 

assistência domiciliar, mostrou que, apesar do avanço da legislação(4-5) sobre o 

gerenciamento de resíduos, ainda há alguns aspectos, relacionados à assistência 

domiciliar, seja por profissionais ou por usuários e/ou cuidadores,  que precisam ser 

discutidos e que representam grande desafio para os serviços públicos e privados 

que prestam assistência no domicilio. 

Dentre esses desafios estão: a qualificação dos profissionais e dos usuários 

e/ou cuidadores que também geram esses resíduos; a disponibilização de recursos 

materiais necessários à segregação, armazenamento e transporte desses resíduos; 

a determinação de quem e como se fará o transporte desses resíduos até a unidade 

de saúde responsável pelo atendimento domiciliar. Destacamos que a maior parte 

desses desafios não depende, apenas, da gestão local, mas da articulação e 

vontade política do município.  

Entendemos que o PGRSS da Unidade de Atenção Básica à Saúde da 

Família deve incluir o gerenciamento dos resíduos gerados no domicilio, relacionado 

à assistência à saúde, independente se sua geração ocorreu por profissional ou por 

usuário e/ou cuidador.  

Uma questão mais complexa está relacionada ao transporte dos resíduos 

infectantes e perfurocortantes do domicilio. Pela legislação(4), esses devem ser 

levados para a unidade de origem. Entretanto considerando que exige carro 

exclusivo e licenciado para tal, há que se discutir a possibilidade de coleta pública 

semanal, por região, direto no domicilio que foi previamente elencado pelas 

unidades e comunicado ao serviço responsável pela coleta.    

Uma limitação do presente estudo foi o reduzido número de procedimentos 

realizados pelas equipes no domicilio, no período da coleta de dados (cinco meses). 

Contudo os dados levantados mostraram que o problema investigado é relevante e 

necessita de intervenção imediata. 

 

CONCLUSÃO 

Ao analisar o manejo dos resíduos gerados pela assistência em domicílio, 

adscritos às unidades de atenção básica à saúde da família, observamos que esses 
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resíduos não são gerados, apenas, pelos profissionais, mas também pelos 

usuários/cuidadores. As UABSF não têm adotado o gerenciamento adequado de 

RSS, expondo a riscos os usuários, seus familiares, o meio ambiente e a sociedade 

como um todo, já que entre esses resíduos estão os infectantes e perfurocortantes. 

Durante a assistência domiciliar, os resíduos gerados foram provenientes de 

curativos (gazes, esparadrapo, ataduras, luvas, compressas e invólucros), resíduos 

perfurocortantes oriundos de hemoglucotestes e insulinoterapia, entre outros. 

  Os resíduos dos grupos A e D não foram segregados pelos 

profissionais, nem pelos usuários e/ou cuidadores. Os perfurocortantes foram 

segregados pelos profissionais sempre que foram gerados, e pelos 

usuários/cuidadores, em apenas 10,5% dos procedimentos que os geraram. 

O encaminhamento dos resíduos infectantes até a unidade foi realizado 

pelos profissionais, na metade das vezes que os mesmos foram gerados. O 

transporte até a UABSF foi feito pelo mesmo carro utilizado para a visita, sendo, em 

carro particular (50%) ou em carro disponibilizado pelo Distrito Sanitário (50%). Nas 

demais vezes, os resíduos do grupo A foram deixados no domicílio, sendo 

armazenados e coletados junto com o lixo domiciliar.  

Os usuários e/ou cuidadores não encaminharam os resíduos infectantes à 

UABSF, armazenando-os com os resíduos domiciliares, junto aos quais foram 

coletados. Quanto aos resíduos do grupo E, apenas 10,5% foram levados, 

manualmente em garrafas pet, pelo cliente à unidade de saúde, os 89,5% restantes 

foram acondicionados e coletados com os resíduos domiciliares.   

Considerando as características dos RSS, o crescimento da assistência 

domiciliar e os riscos à saúde humana e do meio ambiente, oriundos do descarte 

não controlado dos RSS gerados no domicilio, faz-se necessária a elaboração de 

um PGRSS que englobe os resíduos gerados nesse tipo de assistência, a 

qualificação dos profissionais e usuários e/ou cuidadores para o manejo adequado e 

a disponibilização de recursos materiais necessários para o gerenciamento desses 

resíduos. 
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Resumo:  

Análise da produção e do manejo de resíduos de serviços de saúde na atenção 

básica. Metodologia: estudo epidemiológico, transversal realizado em sete unidades 

básicas de saúde da família e duas unidades  básicas de saúde, no período de  

fevereiro a julho de 2010. Os resíduos foram pesados conforme a segregação feita 

pelos profissionais dos serviços e após a segregação realizada pelos pesquisadores, 

registrados em uma planilha. As demais etapas do manejo foram observadas e 

registradas em um check list.Resultados: as unidades geraram resíduos dos grupos 
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A, B, D e E.  Apenas 34,1% dos resíduos segregados como infectantes pertenciam, 

realmente, a esse grupo. Parte dos resíduos segregados como grupo A pertencia ao 

grupo D que teve aumento de 31,5%. Os resíduos do grupo E tiveram um aumento 

de 1,08%. Conclusão: o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde se 

mostrou deficiente em todas as etapas. A intervenção para mudar essa realidade é 

urgente e exige a elaboração criteriosa do Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde, bem como alterações estruturais que corroborem para a 

aplicação desse plano.  

Descritores: Resíduos de serviços de saúde; Gerenciamento de resíduos; Atenção 

Primária à Saúde; Enfermagem.  

 

Abstract: This study aims to analyze the production and management of waste of 

health services in primary care. The residues were weighed according to the 

segregation made by professionals and after segregation by staff and recorded in a 

spreadsheet. The other steps of handling were observed and recorded in another 

checklist. The units generated waste from groups A, B, D, E. Only 34.0% of the 

segregated wastes as infectious actually belonged to this group. Part of the waste 

segregated as group A, belonged to group D, which increased by 31.5%. The 

residues of the group E had an increase of 1.08%. Waste management of health 

services has proved deficient in all stages. Intervention to change this situation is 

urgent and requires careful preparation of the Plan of Waste Management of Health 

Services, as well as structural changes to substantiate the implementation of this 

plan. 

Key words: Medical Waste ; Waste Management; Primary Health Care; Nursing  

 

INTRODUÇÃO 

O avanço do Sistema Único de Saúde, na busca de oferecer atendimento 

universal, integral e equitativo à população, traz consigo uma diversificação de 

cenários de atendimento, como a criação de unidades de atenção básica à saúde da 

família (UABSF) e unidades básicas de saúde (UBS).  Dessa forma, os profissionais 

de saúde, além de estarem preparados para prestar atendimento nessas 

instituições, devem possuir expertise para visualizar as necessidades que esses 

novos espaços trazem, como a questão do gerenciamento de resíduos gerados na 

assistência à saúde. 
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Unidades de Atenção Básica à Saúde da Família (UABSF) desenvolvem a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e programa de saúde bucal. Unidades Básicas 

de Saúde são centros de atenção primária à saúde e atendem usuários agendados 

e demanda espontânea.  Esses serviços possuem farmácia básica e salas de 

imunização. E as UBS disponibilizam ainda serviços de aerossolterapia , curativos, 

atendimento com médico clínico geral, pediatra, ginecologista, dentre outros.  

As UABSF e UBS representam uma das portas de entrada para o sistema 

único de saúde (SUS).1 E, assim como todas as unidades de saúde, prestam 

atendimentos que geram resíduos e, portanto, de acordo com a legislação brasileira, 

devem elaborar o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde 

(PGRSS).2  

Resíduos de serviços de saúde (RSS) são aqueles gerados em todos os 

serviços relacionados ao atendimento à saúde humana ou animal, inclusive nos 

serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo.2,3 Esses resíduos são 

classificados em cinco grupos: A – infectantes, B - químicos, C - radioativos, D - 

comuns e E – perfurocortantes.2,3 

O PGRSS contem as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 

observa suas características e riscos, no âmbito dos estabelecimentos, contempla 

os aspectos referentes a todas as etapas do manejo de resíduos.4 Essas consistem 

em: segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, 

armazenamento temporário, tratamento, armazenamento externo, coleta e 

transporte externos e disposição final.2  

Para a elaboração do PGRSS, é imprescindível conhecer a quantidade e 

característica dos resíduos gerados.5 Essa quantificação pode ser obtida por meio 

da estimativa do volume de resíduos ou pela pesagem dos mesmos.2 Defendemos a 

importância da pesagem, pelo menos ao elaborar o plano, por representar um 

resultado mais fidedigno da quantidade de resíduos gerados e, também, por permitir 

observar os possíveis erros na etapa da segregação.  

Referentes aos hospitais, já existem literaturas nacionais6,7 e internacionais5 

que trazem a quantidade de resíduos gerados, diariamente, por leito ou paciente, 

entretanto pouco se sabe em relação a  esse quantitativo  nas UABSF e UBS. 

Percebemos, assim,  que o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, em 

instituições de grande porte, está melhor estruturado6,8-10 e que existe uma escassez 

de estudos quanto a essa temática na Atenção Básica. 
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Considerando os riscos ocupacionais10,11, ambientais9,12 e sociais13,14 

inerentes ao manejo inadequado dos resíduos é necessário estudos que possam 

iluminar a questão do manejo dos resíduos na perspectiva de fundamentar 

imperativas intervenções baseadas em evidências. Conhecer como tem se dado o 

manejo dos RSS nas diferentes unidades da atenção básica se faz necessário e 

urgente, uma vez que a demanda por atendimento nos serviços de atenção básica 

tem aumentado muito, por representarem uma das portas de entrada no SUS. 

A enfermagem, em especial, deve se atentar para as questões dos RSS, 

pois nos diversos cenários de atendimento, ela representa os profissionais que 

realizam a maioria dos procedimentos, gerando grande quantidade de resíduos. 

Além disso, os enfermeiros se destacam enquanto gestores de unidades, 

responsáveis por normatizar questões técnicas como o PGRSS e pela 

implementação da educação em serviço dos profissionais das instituições.   

Diante disso, o nosso estudo objetivo foi analisar a produção e o manejo de 

resíduos de serviços de saúde em UABSF e UBS.  

 

MÉTODOS 

Pesquisa epidemiológica descritiva, transversal, realizada em sete Unidades 

Básicas de Saúde da Família (UABSF) e duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

de uma região administrativa do município de Goiânia - Goiás, no período de 

fevereiro a julho de 2010. 

Os dados foram coletados por meio de observação direta e registrados em 

uma planilha e um check list que foram construídos tendo como referencial a RDC 

306/2004(3), com vistas a captar, com a maior fidedignidade possível, a forma como 

ocorre o manejo dos resíduos. A planilha possibilitou o registro da quantidade de 

resíduos gerados em cada unidade e o check list permitiu o registro das 

observações das etapas do manejo. Os instrumentos foram discutidos e avaliados 

quanto ao mérito e objetividade por três pesquisadores, especialistas na área, e 

depois, foi realizado teste piloto em local com as mesmas características para 

verificar a sua adequacidade e eficiência.  

A coleta de dados ocorreu, durante uma semana, em cada estabelecimento, 

no período de funcionamento de 2ª a 6ª feira, diariamente, ao final do turno 

vespertino e teve duração média de duas horas. As pesquisadoras contaram com a 

colaboração de quatro auxiliares de pesquisa que foram qualificados para tal fim. 
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Para a realização da pesagem, foi necessária a participação mínima de três 

pessoas: duas para realizar a segregação e pesagem e outra para registrar os 

dados. 

Para a etapa de quantificação dos resíduos, foi elaborado um protocolo com 

a finalidade de padronizar as ações e conferir a segurança profissional. Esse 

protocolo foi apresentado e discutido com toda a equipe de coleta. 

Durante o manuseio desses resíduos, foi assegurada a proteção dos 

pesquisadores, que estavam paramentados conforme as recomendações do 

Ministério do Trabalho e Emprego15  e apresentaram imunidade contra hepatite B, 

confirmada pelo exame anti- HBs. Para a separação dos resíduos, foi utilizada uma 

pinça tipo Cherron. 

A pesagem dos resíduos foi realizada em horário e local pactuado com os 

serviços. Utilizamos uma balança eletrônica da marca Toledo, com capacidade 

máxima de 30 kg e mínima de 5 g, devidamente registrada no INMETRO. O 

nivelamento da balança foi ajustado antes de cada pesagem com o nível de 

carpinteiro sobre o prato da mesma, conforme orientação do fabricante. 

Todos os resíduos gerados na unidade foram pesados duas vezes: primeiro, 

da forma como foram segregados e acondicionados pelos profissionais de saúde, , 

registrando peso e a classificação do resíduo feita pelo gerador - peso inicial. Na 

seqüência, cada saco foi aberto e nova segregação foi realizada pelos 

pesquisadores, de acordo com a classificação por grupo, preconizada pela RDC 

306/20042 e, novamente, pesados – peso real.  

Os dados foram processados no programa SPSS – Statistical Package for 

the Social Sciences e agrupados em tabelas. Foi utilizada estatística descritiva com 

medida de frequência simples, para posteriormente serem discutidos e relacionados 

com as normas regulamentadoras. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás sob protocolo nº 029/09 e a realização da pesquisa 

autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

RESULTADOS 

As UBS e UABSF geraram resíduos dos grupos A, B, D e E. Os resíduos do 

grupo B foram gerados, apenas, pelas unidades que possuem serviço de 

odontologia e farmácia, que estão presentes em cinco e quatro UABSF, 
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respectivamente, e em todas as UBS. Embora todas as unidades utilizassem 

germicidas químicos para limpeza e desinfecção, esses não foram registrados pela 

dificuldade de quantificar, devido ao descarte imediato em locais inapropriados. 

Nos serviços de odontologia, encontramos como resíduos do grupo B 

somente mercúrio na forma livre ou associada à limália de ferro (amálgama). Em três 

UABSF, eram armazenados em recipientes de vidro e na outra, em recipiente 

plástico; nas duas UBS, o armazenamento ocorreu em recipientes plásticos, todos 

com tampa rosqueada, preenchidos com água (cobrindo toda a massa de material 

armazenado), nos próprios consultórios ou em sala anexa. Em 100% dos recipientes 

de acondicionamento, não havia identificação. 

As farmácias geraram como resíduos do grupo B, apenas, medicamentos 

fora do prazo de validade. Esses são mantidos nos frascos de origem ou 

apresentação, armazenados e lacrados em caixas de papelão, identificadas em três 

das quatro unidades e encaminhadas à Vigilância Sanitária Municipal, a qual é 

responsável pela destinação final. 

A quantidade de resíduos gerados nas unidades e a segregação estão 

apresentadas na Tabela A2.1. Do total de resíduos segregados como grupo A, 

apenas 34,1% pertenciam, realmente, a esse grupo. O restante era composto por 

resíduos comuns que, após a segregação realizada conforme a legislação brasileira, 

passou de 16,714 kg para 5,700 kg. Grande parte desse montante é representada 

por invólucros e papel toalha. Houve um aumento de 0,043 kg nos resíduos do 

grupo E que estavam acondicionados junto aos resíduos dos grupos A e D, 

conforme apresentados na Tabela A2.1. Dentre os resíduos gerados nas UABSF e 

UBS, os classificados no grupo D são os mais frequentes, perfazendo uma média de 

21,73 kg semanal por UABSF e 38,45 kg por UBS. Os resíduos comuns gerados 

pelas unidades representaram 82,7% do total de resíduos gerados. Desses 63,0% 

eram passíveis de reciclagem.  
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Tabela A2.1: Resíduos gerados (kg) diariamente segregados pelos profissionais 

(inicial) e pelas pesquisadoras (real), em cada unidade de saúde, de acordo com a 

classificação.  Goiânia-GO, 2010 

Unidade 

Grupo A Grupo D Grupo E 
Total 

resíduos/dia 

Peso 
Inicial 

Peso** 
Real** Peso 

Inicial 

Peso Real** 
Peso 
Inicial 

Peso Real** (kg) 

Kg %* Kg %* Kg %*  

UABSF I 0,828 0,124 15,0 1,768 2,472 139,8 0,247 0,247 100 2,843 

UABSF 
II 

1,156 0,624 54,0 5,961 6,493 108,9 0,063 0,063 100 7,180 

UABSF 
III 

2,186 1,370 62,7 2,743 3,556 129,6 0,524 0,527 100,6 5,453 

UABSF 
IV 

2,187 1,336 61,1 3,810 4,656 122,2 0,524 0,529 100,9 6,521 

UABSF 
V 

0,646 0,467 72,3 5,037 5,215 103,5 0,603 0,604 100,2 6,286 

UABSF 
VI 

3,565 0,756 21,2 1,577 4,371 277,1 0,632 0,647 102,4 5,774 

UABSF 
VII 

0,817 0,190 23,3 3,043 3,663 120,4 0,391 0,398 101,8 4,251 

UBSI 4,471 0,468 10,5 4,380 8,373 191,2 0,298 0,308 103,3 9,149 

UBSII 0,858 0,365 42,5 6,517 7,008 107,5 0,508 0,510 100,4 7,883 

Total 16,714 5,700 34,1 34,836 45,807 131,5 3,790 3,833 101,1 55,340 

*Percentagem do peso real do RSS, em cada grupo, em relação ao peso inicial, segregado pelos 

profissionais. **Peso total do resíduo gerado em cada unidade, após segregação de acordo com a 

legislação vigente. 

 

Segundo dados do sistema municipal de produção e sistema de atendimento 

ambulatorial da secretaria municipal de saúde de Goiânia,16 calculamos a média de 

usuários/dia por unidade. Baseado nessa média e no total de resíduos gerados por 

dia, encontramos o total de resíduos em kg gerados por usuário-dia, para cada 

unidade, conforme apresentado na Tabela A2.2. 
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Figura A2.1. Caixas para descarte de resíduos perfurocortantes conforme 

segregação dos profissionais.  

 

   

Figura A2.2. Abertura dos sacos de resíduos conforme estavam segregados pelos 

profissionais.  

 

Tabela A2.2: Geração de resíduos por usuário-dia em cada unidade de saúde, 

segundo a classificação por grupo. Goiânia-GO, 2010 

Unidade 
Média 
usuário/dia 

Grupo A Grupo D Grupo E 
Total de 
resíduos 

Geração 
Kg/usuário-

dia 

Geração 
Kg/usuário-

dia 

Geração 
Kg/usuário-

dia 

Geração 
Kg/usuário-

dia 

UABSF I 103 0,001 0,024 0,002 0,027 

UABSF II 96 0,006 0,060 0,0006 0,067 

UABSF III 75 0,020 0,050 0,007 0,077 

UABSF IV 143 0,009 0,030 0,004 0,043 

UABSF V 119 0,004 0,044 0,005 0,053 

UABSF VI 90 0,008 0,048 0,007 0,063 

UABSF 
VII 

143 0,001 0,025 0,03 0,056 

UBS I 126 0,003 0,066 0,002 0,36 

UBS II 113 0,02 0,3 0,02 0,35 
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Percebemos que a geração total de resíduos variou de 0,027 a 0,77 

kg/usuário/dia para as UABSF e de 0,35 a 0,36 kg/usuário/dia para as UBS. 

A coleta interna dos resíduos e o transporte foram realizados de forma 

manual e sem uso de recipientes adequados em todas as unidades. Em duas 

UABSF (28,6%), o transporte interno não obedecia a um fluxo, previamente, 

estabelecido como apresentado na Tabela A2.3. 

 

Tabela A2.3. Manejo dos resíduos, nas unidades de saúde, considerando as 

especificidades de cada etapa. Goiânia-GO, 2010 

ETAPAS DO MANEJO Classificação 
UABSF UBS 

Frequência % Frequência % 

Identificação 
 

Saco acondicionamento do lixo Grupo A 4 57 2 100 

Recipiente para acondicionamento do 
saco 

Grupo A 0 0 0 0 

Grupo D 0 0 0 0 

Grupo E 7 100 2 100 

Acondicionamento 

Recipiente resistente,  lavável e com 
tampa 

Grupo A 4 57 2 100 

Grupo D 4 57 2 100 

Recipiente adequado Grupo E 7 100 2 100 

Respeita o nível de preenchimento (2/3) 

Grupo A 2 29 2 100 

Grupo D 2 29 2 100 

Grupo E 3 43 2 100 

Coleta e transporte interno 
 

Separado por grupo - 7 100 0 0 

Em horários pré-estabelecidos - 5 71 2 100 

Manual - 7 0 2 100 

Armazenamento Temporário 
 

Local exclusivo para o armazenamento - 3 43 0 0 

Recipiente para acondicionamento no 

solo 
- 5 71 0 0 

Armazenamento Externo 

Sacos diretamente no solo Grupo D 6 86 1 50 

Container sem tampa Grupo D 1 14 1 50 

Abrigo externo fechado – Grupos  A e E 2 29 1 50 

 

O armazenamento temporário foi realizado, em local exclusivo, em apenas 

três UABSF (42,9%). As demais UBS e UABSF armazenavam em locais 

improvisados, normalmente em corredores mais isolados, entretanto deixavam os 
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resíduos expostos a ações ambientais, humanas e animais. A maioria das UABSF 

(71,4%) possuía recipientes para acondicionar os resíduos. 

Apenas duas UABSF (28,6%) possuíam abrigo externo fechado para 

armazenar os resíduos dos grupos A e E. Nas demais, os resíduos eram recolhidos 

pelos profissionais da coleta pública, direto do abrigo temporário, existente nos 

ambientes internos das unidades.  

 

DISCUSSÃO  

Os dados em relação ao manejo de resíduos químicos aqui apresentados, 

somados ao estudo17 sobre o uso de germicidas antissépticos, em um hospital do 

interior paulista, que refere o descarte desses resíduos sem padronização, revelam 

que a preocupação com o manejo dos resíduos químicos líquidos, ainda, é muito 

incipiente.  

A falta de identificação, nos recipientes para acondicionamento do 

mercúrio/amálgama, contraria a normatização que dispõe sobre a necessidade do 

símbolo de risco associado, com discriminação de substância química e frases de 

risco2. 

A legislação brasileira2 recomenda o acondicionamento em recipientes 

resistentes, rígidos e estanques, sob selo d´água com tampa rosqueada e vedante, 

e ainda que o mercúrio e seus compostos devem, obrigatoriamente, ser segregados 

e acondicionados  de forma isolada e encaminhados para recuperação. Estabelece, 

ainda, que o recipiente deve ser compatível com o resíduo que vai acondicionar. 

Estudo18 afirma que esses resíduos não devem ser coletados em frasco a 

céu aberto ou em recipientes de vidro. Recomenda a não utilização de recipientes 

de metais não ferrosos por formarem liga com os metais não ferrosos (alumínio, 

cobre, cromo etc.). Indica os frascos plásticos rígidos com tampa rosqueável que 

assegure a boa vedação. A utilização de recipientes de vidro, embora garanta 

algumas características,2 não é adequada por não ser resistente a quedas ou a 

outras pressões exercidas em suas paredes. 

O mercúrio é um metal líquido, volátil cuja evaporação ocorre acima de 12ºC 

a partir da qual apresenta uma pressão de vapor suficiente para produzir altas 

concentrações de mercúrio no ar, na forma de vapores inodoros e incolores. Por isso 

o armazenamento deve ser feito em local seco, arejado, em baixas temperaturas e 

livres de riscos de choques.18 Nosso estudo mostra que essa preocupação é 
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incipiente, pois, pela facilidade e comodidade, o resíduo ficava no ambiente do 

consultório, próximo ao amalgamador, em todas as unidades. 

Estudo sobre a geração de resíduos, em hospitais do município de Passo 

Fundo, encontrou que a porcentagem de resíduos do grupo D variou de 73,0% a 

94,0% entre os cinco hospitais estudados. O grupo A representou, 

aproximadamente, 4,3% a 16,0% e o grupo E obteve uma variação entre 0,7% a 

4,5%.19 

Em centros de saúde da família, na Mongolia, Ulaanbaatar, 37,59% dos 

resíduos gerados eram resíduos infectantes20
; em nosso estudo, essa porcentagem 

foi menor, representando 10,3% dos resíduos.  

Estudo5 realizado em Guayaquil - Equador identificou uma geração total de 

resíduos de 0,72kg/paciente-dia e desses, 0,38 kg foram resíduos infectantes e 0,35 

kg não infectantes.  No nosso estudo, encontramos uma variação de 0,027 a 0,36 

kg/paciente-dia.  

Estudo realizado, em unidade básica de saúde de São Paulo, encontrou 

8,0% de erro na ocasião do descarte de material infectante, dentre eles, a 

inobservância ao preenchimento do saco até o limite de 2/3 da capacidade e o 

acondicionamento de outros resíduos como: papel toalha, embalagens de seringas e 

remédios junto a esse grupo. Apresentou, ainda, 30,0% de inadequações no 

descarte de lixo comum.21 

Nosso estudo mostrou que 63,0% dos resíduos do grupo D eram passíveis 

de reciclagem. Contudo, como foram acondicionados junto aos resíduos infectantes, 

além de não poderem ser submetidos a reciclagem, aumentaram o quantitativo de 

infectantes com consequentes ônus financeiros e ambientais. A legislação2 

recomenda a reciclagem de resíduos do grupo D, desde que não contaminados por 

materiais biológicos. Verificamos que as falhas, na segregação dos resíduos do 

grupo D, estavam relacionadas a questões gerenciais, tanto na disponibilização de 

insumos adequados, quanto na qualificação profissional.   

 A diferença encontrada nos resíduos do grupo E, antes e após a 

correta segregação, parece pequena, porém devemos lembrar que esses erros 

significam perfurocortantes descartados, inadequadamente, e representam risco 

para os trabalhadores, usuários dos serviços e para a comunidade. Os acidentes 

com perfurocortantes ocorrem, principalmente, com resíduos descartados de forma 

inadequada.11,12,22 Esse risco diminui, quando os resíduos são acondicionados em 
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recipientes de parede rígida.23 Não encontramos publicações sobre a geração 

desses resíduos na atenção básica.  

A segregação é o ponto fundamental de toda a discussão sobre a 

periculosidade ou não dos RSS.6 É inquestionável a importância dessa etapa no 

momento da geração. E essa é uma ação que deve ser realizada por todos os 

profissionais de saúde. O envolvimento e a responsabilidade para com os RSS, em 

todas as etapas do manejo, fazem parte do exercício de cidadania dos sujeitos ali 

atuantes.24 

A segregação inadequada dos resíduos compromete as demais etapas, 

ainda que essas sejam realizadas de acordo com o preconizado. O gerenciamento 

criterioso dessa etapa, além de garantir maior eficácia no manejo dos resíduos, 

diminui riscos ocupacionais, custos operacionais do manejo, a extração de reservas 

naturais e a ocupação de solos em aterros sanitários com consequente preservação 

dos mananciais.  

Destacamos a responsabilidade da equipe de enfermagem, nessa etapa do 

manejo, uma vez que representa ela a equipe que mais gera e/ou descarta resíduos. 

Constitui, assim, o foco das atenções e dos investimentos para o gerenciamento dos 

resíduos, tanto do ponto de vista da qualificação quanto da responsabilidade técnica. 

A segregação, no momento da geração, significa desprezar o resíduo 

pertencente a cada grupo, de forma separada e em recipientes de acondicionamento 

indicado para cada um. A identificação, por meio de rótulos,
2 permite o 

reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes e fornece 

informações ao correto manejo.4 A mesma deve estar aposta nos recipientes de 

coleta interna e externa e até mesmo nos sacos de acondicionamento, em local de 

fácil visualização, de forma indelével, utilizando-se símbolos, cores e frases, 

especificas para cada grupo de RSS.2 

A maioria dos recipientes para o acondicionamento de resíduos não estava 

identificada. O transporte manual dos resíduos, nas unidades, fere as 

recomendações,
2 devendo ser realizado em recipientes de coleta, sem esforço 

excessivo. Esses dados evidenciam a omissão dos serviços seja por 

desconhecimento ou por descuido. Essa omissão, além de dificultar a segregação e 

o transporte, confere riscos à saúde ocupacional. 

Estudo mostra que resíduos são comumente acondicionados de forma 

inadequada, misturados com outras classes e tipos, resultando em desperdício de 



89 

materiais e grande volume de resíduos contaminados em estabelecimentos de 

saúde.24 Dados que corroboram com os achados do nosso estudo que, com 

exceção dos resíduos do grupo E, são acondicionados de forma inadequada, na 

maioria das unidades. 

Estudo sobre RSS gerados em UABSF de um município do interior do 

Ceará, apresenta dados diferentes dos nossos, em que a maior parte das unidades 

acondicionava, adequadamente, os resíduos perfurocortantes, bem como os 

resíduos comuns.25 Esse achado explicita que é possível fazer o manejo adequado 

dos resíduos. 

 Apenas três (42,9%) unidades possuíam local exclusivo para 

armazenamento temporário e 28,6% das UABSF e 50% das UBS possuíam 

armazenamento externo, conforme as recomendações.2 Dados semelhantes foram 

encontrados, em centros de saúde do Rio Grande do Sul.7  

O armazenamento temporário poderá ser dispensado nos casos em que a 

distância entre o ponto de geração e o armazenamento externo justifiquem.2 

Entretanto, o armazenamento externo deve existir e ser de acordo com a 

normatização, com ambiente identificado e exclusivo, com acesso facilitado para os 

veículos coletores e restrito aos funcionários do gerenciamento de resíduos.3 A 

inobservância das normas4 para o acondicionamento e o armazenamento temporário 

e externo comprometem o processo de manejo, a segurança ocupacional e 

comunitária e aumentam os custos do gerenciamento.  

Identificamos que parte dos problemas encontrados, no manejo dos RSS, 

está relacionada à estrutura física das unidades.  Especialmente naquelas UABSF 

que funcionam em casas alugadas e adaptadas para tal e nem sempre atendem às 

especificações sanitárias para as instalações de uma unidade de saúde. 

Investimentos devem ser realizados em recursos humanos e materiais e na estrutura 

física, a qual deve atender o previsto na vigilância sanitária para esse tipo de 

estabelecimento.  

A limitação desse estudo foi a não quantificação dos resíduos químicos 

líquidos uma vez que os mesmos eram desprezados na rede de esgoto e os 

pesquisadores não tiveram condições para permanecerem, nas unidades, durante 

todo o período de  seu funcionamento.  
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CONCLUSÃO 

As unidades geraram resíduos dos grupos A, B, D e E. Excluindo os do 

grupo B, os demais tiveram uma produção de 55,34 Kg por dia e uma variação de 

0,03 a 0,36 Kg/usuário-dia. 

O manejo de resíduos gerados nas UABSF e UBS se mostrou falho em 

todas as suas etapas. A inadequacidade começa na primeira fase, a segregação, 

que foi realizada, na maioria das vezes, sem a observação rigorosa do destino 

adequado. Aproximadamente 66% dos resíduos segregados como infectantes não 

pertenciam a esse grupo. Essas falhas, não só aumentam custos e riscos no manejo 

dos resíduos, como também comprometem as etapas subseqüentes. Foram ainda 

verificadas falhas na identificação, acondicionamento, coleta e transporte interno e 

armazenamento externo. 

As falhas encontradas, no gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde, 

não estão apenas relacionadas às etapas operacionais do manejo, mas também à 

estrutura física e aos recursos materiais e humanos dessas unidades.  Essas falhas 

expõem, a risco, os trabalhadores que atuam na unidade, na coleta pública de 

resíduos, a comunidade em geral e o meio ambiente. 

A intervenção para mudar a realidade do manejo desses resíduos é urgente 

e exige a elaboração criteriosa do PGRSS, como também, alterações estruturais que 

corroborem para a aplicação desse plano. Investir em educação permanente parece 

ser um dos caminhos para resolver essa emergente problemática. Nesse cenário, os 

profissionais da enfermagem têm papel fundamental, seja enquanto gestores dos 

serviços, membros da equipe multidisciplinar ou enquanto responsáveis pela 

educação em serviço.  

Consideramos que outros estudos devem ser desenvolvidos para verificar a 

quantidade de perfurocortantes gerada, na estratégia de saúde da família durante o 

atendimento no domicílio, e o seu manuseio, especialmente a segregação e o 

transporte para a unidade. Dentro dessa perspectiva será possível estabelecer 

medidas preventivas e segurança no trabalho de grande alcance epidemiológico e 

assistencial. 
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GO, com o objetivo de analisar a produção e o manejo de resíduos de serviços de 

saúde, na perspectiva da qualidade dos serviços.   Os dados foram coletados por 

meio de observação sistematizada e diário de campo e registrados em planilha para 

a quantificação diária dos resíduos, e check list, para observação das demais etapas 

do manejo de resíduos. A geração de resíduos variou de 0,62 a 1,03 kg/usuário/dia. 

As unidades I, II e III geraram em média 90,0kg; 78,0kg e 40,1kg de resíduos por 

dia, respectivamente. Desses, em torno de 12,0%, constituíram resíduos do grupo A, 

81,3% do grupo D e 6,7% do grupo E. A análise do manejo de resíduos apontou 

falhas em todas as suas etapas. Apenas 29,4% dos resíduos segregados como 

grupo A, eram, na verdade, resíduos infectantes. Entre esses, 69,7% eram resíduos 

comuns e desses, 86,9% eram passíveis de reciclagem. As falhas encontradas no 

gerenciamento dos resíduos estão relacionadas às etapas operacionais do manejo, 

à estrutura física e aos recursos materiais e humanos das unidades de saúde. A 

elaboração de um programa de gerenciamento de resíduos para os serviços de 

saúde para instituições não hospitalares revelou-se imprescindível, assim como 

estratégias que comprometam os profissionais com uma visão crítica, ecológica, que 

englobe a ética social e a responsabilidade com o meio ambiente. 

Palavras chave: Resíduos de Serviços de Saúde, Saúde Pública, Saúde do 

Trabalhador 

 

Abstract: A study conducted in three units non-hospital of attends on urgency and 

emergency in the municipality of Goiânia - GO, with the aim of to analyze the waste 

production and management of health services. Data were collected through 

observation and recorded in two checklists, one for the quantification of waste daily 

and one for observation of the other stages of waste management. The waste 

generation varied from 0.62 to 1.03 kg/user/day. Units I, II and III, have generated an 

average of 89.47 kg, 77.5 kg and 39.2 kg of waste per day, respectively. Of these, 

around 12.0% of waste constituted group A, 81.2% of group D and 6.8% of group E. 

The analysis of waste management showed flaws in all its stages. Only 29.4% of the 

waste segregated as group A, were actually infectious waste. Among these, 69.7% 

were common waste and of these 86.9% were susceptible to recycling. Failures in 

the management of waste are related to the operational stages of management, the 

physical and material resources and human health of these units. 

Key words: Medical Waste, Public Health, Occupational Health 
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INTRODUÇÃO 

A preocupação com os resíduos gerados pelas diversas atividades humanas 

é recente, em especial os resíduos de serviços de saúde. As resoluções números 

306 da ANVISA, de 20041 e 358 do CONAMA, de 20052 representaram um marco, 

visto que conseguiram estabelecer a harmonização entre os órgãos regulatórios a 

respeito dos resíduos de serviços de saúde (RSS) e transferir a responsabilidade do 

manejo para os geradores.  

Outro avanço na gestão dos resíduos foi a publicação da lei federal nº 

12.305 de dois de agosto de 20103, que institui a política nacional de resíduos 

sólidos. Estabeleceu ainda a obrigatoriedade de estados e municípios elaborarem 

seus planos de gerenciamento de resíduos, por meio dos quais se otimizará a 

gestão de resíduos nessas duas esferas, o que poderá desencadear impactos 

ecoambientais, socioeconômicos e ocupacionais. 

As resoluções1-2 caracterizam como RSS aqueles gerados em todos os 

serviços relacionados ao atendimento à saúde humana ou animal, inclusive nos 

serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo. Esses resíduos são 

classificados em cinco grupos: A – infectantes, B - químicos, C - radioativos, D - 

comuns e E – perfurocortantes1-2. 

Os resíduos do grupo A devem ser acondicionados em sacos plásticos 

brancos leitosos e identificados com símbolo de resíduo infectante. Os resíduos do 

grupo B devem ser acondicionados observando as exigências de compatibilidade 

química dos resíduos entre si e identificados através do símbolo de risco associado, 

com discriminação de substância química e frases de risco. Esses devem ser 

acondicionados em recipientes de material rígido, ainda quando líquidos, devem ser 

colocados em recipientes resistentes e estanques, com tampa rosqueada e vedante 

1 - 2  .  

Para os resíduos do grupo D, são utilizados sacos plásticos de qualquer cor, 

exceto branco e vermelho e os perfurocortantes devem ser armazenados em 

recipientes de paredes rígidas, resistentes a puncturas, rupturas e vazamentos1. Os 

resíduos do grupo C não serão abordados nesse estudo.  

Ainda conforme as resoluções vigentes, todo gerador é responsável pelo 

gerenciamento do resíduo, desde a sua geração até a disposição final. O 

gerenciamento dos RSS constitui em um conjunto de procedimentos de gestão, 

planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas normativas e 
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legais, com o objetivo de minimizar a produção e dar um encaminhamento seguro 

aos resíduos gerados, de forma eficiente, com vista à proteção dos trabalhadores e 

à preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente1.  

As etapas do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde consistem 

em: segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, 

armazenamento temporário, tratamento, armazenamento externo, coleta e 

transporte externos e disposição final1. 

A falta de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde pode gerar 

riscos aos trabalhadores, associados ao manuseio, tanto aos profissionais de saúde 

quanto àqueles responsáveis pelos serviços de limpeza e coleta do lixo. Além disso, 

pode ocasionar danos ao meio ambiente, pela contaminação do solo e lençóis 

freáticos (lixões e aterros ilegais)4-5. 

De acordo com a portaria número 2048 de 20026, as Unidades Não-

Hospitalares de Atendimento às Urgências e Emergências (UNHAUE) devem estar 

aptas a prestar atendimento resolutivo aos pacientes acometidos por quadros 

agudos ou crônicos agudizados. Essas unidades devem contar com suporte 

ininterrupto de laboratório de patologia clínica de urgência, radiologia, de 

equipamentos para a atenção às urgências, de medicamentos definidos por essa 

portaria, leitos de observação de 06 a 24 horas. Além de acesso a transporte 

adequado e ligação com a rede hospitalar por meio da central de regulação médica 

de urgências e o serviço de atendimento pré-hospitalar móvel. 

Em Goiânia, as UNHAUE são denominadas de Centros de Atenção Integral 

à Saúde – CAIS. Esses são distribuídos por região administrativa e oferecem 

serviços de baixa e média complexidade, com especialidades como pediatria e 

cirurgia, serviço de apoio diagnóstico, com funcionamento de 24 horas e representa 

uma das portas de entrada para o Sistema Único de Saúde6.  

Considerando o impacto dos RSS no ecossistema e seu significado 

epidemiológico no contexto da saúde pública, como esse assunto é tratado nesses 

serviços? Existe uma política sistematizada para o gerenciamento dos resíduos?    

Destaca-se que a questão dos RSS deve ter uma relevância inquestionável 

na formação e atuação dos profissionais de saúde e na preservação e conservação 

do meio ambiente, bem como na construção de novos paradigmas de atenção à 

saúde.   
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Dessa forma, o objetivo desse estudo foi analisar a produção e o manejo de 

resíduos gerados nas unidades não hospitalares de atendimento às urgências e 

emergências na perspectiva da qualidade do serviço. 

 

METODOLOGIA 

Estudo epidemiológico transversal realizado em três unidades não 

hospitalares de atendimento às urgências e emergências de uma Região 

Administrativa do município de Goiânia.  

Os dados foram coletados no período de março a abril de 2010, por meio de 

observação sistematizada. As anotações do peso dos resíduos gerados diariamente, 

levando-se em consideração a segregação por grupo, foram registradas em uma 

planilha e, em um check list, a observação das demais etapas do manejo dos 

resíduos. Utilizamos  um diário de campo para o registro de informações relevantes 

não constantes nos instrumentos. Os instrumentos foram avaliados quanto ao 

conteúdo e pertinência por três expertos no tema. 

Para a coleta dos dados, pactuamos com os gestores, local e horário para 

pesagem dos resíduos. Contamos com a participação dos trabalhadores do serviço 

de higiene e limpeza para a identificação dos sacos de descarte em cada setor das 

instituições.  

A coleta de dados, em cada unidade, ocorreu em sete dias consecutivos, 

nos períodos matutino e vespertino, durante quatro horas em cada turno, 

contemplando todos os resíduos gerados nos turnos diurno e noturno. Para a coleta 

de dados, contamos com o apoio de dez auxiliares de pesquisa, que totalizou 56 

horas de observação. Após a coleta foi realizada a média de geração diária dos 

resíduos.  

Com vistas a resguardar a segurança ocupacional dos pesquisadores, 

padronizamos a coleta de dados por meio de um protocolo que foi amplamente 

discutido com os auxiliares de pesquisa.  Todos entraram no campo de observação 

devidamente paramentados, conforme recomendação do ministério do trabalho7.  

Para a separação dos resíduos, foi utilizada uma pinça tipo Cherron. 

Para a pesagem dos resíduos, utilizamos uma balança eletrônica da marca 

Toledo, com capacidade máxima de 30kg e mínima de 5g, registrada no Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) e 

certificada no IPEM. Antes de cada pesagem foi utilizado o nível de carpinteiro sobre 



99 

o prato da balança como forma de verificar o nivelamento da balança, conforme 

orientação do fabricante. 

Os sacos foram recolhidos do abrigo temporário e levados até o ambiente da 

pesagem, previamente preparado com a balança e os recipientes para resíduos. 

Cada saco foi pesado duas vezes: primeiro da forma como seriam dispostos para a 

coleta pública, considerando a cor do saco, para classificar o conteúdo como 

infectante ou não. Em seguida, cada saco foi aberto, realizada segregação conforme 

legislação brasileira1 e feita nova pesagem, de acordo com essa segregação.  

Os dados foram processados no programa SPSS – Statistical Package for 

the Social Sciences e agrupados em tabelas, com uso da estatística descritiva.  

Em cumprimento à Portaria 196/96 CNS/ MS 8 , o projeto foi avaliado e 

aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás, sob protocolo nº 029/09. O estudo foi autorizado pela Secretaria Municipal de 

Saúde do município de Goiânia – GO.  

 

RESULTADOS 

As três unidades pesquisadas geraram resíduos dos grupos A, B, D e E. Os 

resíduos do grupo B não foram registrados pela dificuldade de quantificar devido ao 

descarte imediato no sistema de esgoto. Esses foram gerados pelos serviços de 

odontologia, farmácia, centro de material e esterilização e serviço de radiologia. 

Nos serviços de odontologia encontramos como resíduos do grupo B 

somente mercúrio na forma livre ou associada à limália de ferro (amálgama). Esses 

eram armazenados em recipientes de vidro, todos com tampa rosqueada, 

preenchidos com água (cobrindo toda a massa de material armazenada), nos 

próprios consultórios. Em 100% dos recipientes não havia identificação. Não 

observamos o destino dado aos resíduos, mas, conforme relato dos funcionários, 

esses não sabem o que fazer com os resíduos e há anos não são recolhidos. 

As farmácias geram como resíduos químicos medicamentos fora do prazo 

de validade. Essa situação, no momento da coleta de dados, não foi encontrada nas 

unidades. De acordo com relato dos profissionais, quando acontece, os 

medicamentos são mantidos dentro dos frascos nos quais foram fabricados, 

armazenados e lacrados em caixas de papelão, e identificados. A coleta e transporte 

externos são de responsabilidade da região administrativa do município, que 
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posteriormente encaminha para a Vigilância Sanitária Municipal, a qual é 

responsável pela destinação final. 

Os serviços de radiologia geram reveladores e fixadores; o primeiro foi 

desprezado no esgoto sem qualquer tratamento e o segundo, armazenado em 

galões de plástico e recolhidos por uma empresa terceirizada. Os Centros de 

Material e Esterilização (CME) geram hipoclorito de sódio que foram desprezados na 

rede de esgoto.  

Devido às características de atendimento das unidades, os dados foram 

coletados durante uma semana e feito a média de geração diária de resíduos.  

As unidades I, II e III geraram em média 90,0 kg; 78,0 kg e 40,1 kg de 

resíduos por dia, respectivamente. Do total de resíduos produzidos nas três 

unidades, 12,6% constituem resíduos do grupo A, 80,2% do grupo D e 6,8% do 

grupo E (Tabela A3.1).  

 

Tabela A3.1. Apresentação do peso* diário, em kg, e percentagem de resíduos 

gerados nas três unidades distribuídos por grupo. Goiânia, 2010. 

Unidades 
Grupo A GRUPO D GRUPO E TOTAL 

Peso % Peso % Peso % Peso % 

Unidade I 10,588 11,7 73,318 81,4 6,135 6,9 90,041 100 

Unidade II 10,890 13,5 62,519 80,5 4,634 6,0 78,043 100 

Unidade III 4,789 9,8 32,087 81,8 3,279 8,4 40,105 100 

Total 26,267 12,0 167,874 80,6 14,048 6,8 208,189 100 

*Este peso foi obtido após a segregação realizada pelos pesquisadores, e representa o peso real dos 

resíduos de cada grupo.  

 

Os setores que mais geraram resíduos do grupo A foram sala de curativo, 

seguido dos serviços de odontologia e posto de enfermagem.  Entre eles, 

prevaleceram as coberturas de curativos, as sondas, as ataduras e as gazes com 

grande quantidade de sangue, as escovinhas ginecológicas, os espéculos e as 

espátulas de Ayres, os sugadores odontológicos, os dentes, entre outros.  

Observamos a presença de resíduos do grupo A em locais que esses não são 

gerados, tais como copa e área externa. 

A maioria dos resíduos gerados é do grupo D. Entre esses, invólucros de 

materiais, frascos de soro, caixas de papelão, copos, papéis toalha e restos de 

alimentos.  



101 

Em relação à segregação dos resíduos, observamos que, dos resíduos 

segregados como grupo A, na unidade I, 67,1% na verdade, eram resíduos do grupo 

D. Esse percentual foi 69,4% e 73,7% nas unidades II e III, respectivamente (Tabela 

A3.2). Mais de 82% desses resíduos poderiam ser reciclados. Apenas uma unidade 

separava os papelões e galões plásticos para disponibilizar para reciclagem. 

 

Tabela A3.2. Peso diário dos resíduos dos grupos A (GA) e D (GD) segundo a 

segregação pelos profissionais e pesquisadores (peso real), de acordo com a 

unidade de atendimento. Goiânia, 2010  

Segregação por grupo 
Unidade I Unidade II Unidade III 

Peso % Peso % Peso % 

Segregado como grupo A 24.963 100 30.754 100 18.443 100 

Real do grupo A 8.174 32.7 9.242 30,1 4.404 23,9 

GD em GA 16.749 67.1 21.349 69.4 13.588 73.7 

GE* em GA 0.040 0.2 0.163 0.5 0.451 2.4 

Segregado como grupo D 58.983 100 42.852 100 18.903 100 

Real do grupo D 56.569 95,8 41.170 96,1 18.449 97,6 

GA em GD 2.414 4.1 1.648 3.8 0.385 2.0 

GE em GD 0.052 0.1 0.033 0.1 0.068 0.4 

*GE = grupo E 

 

   

Figura A3.1. Exemplos de perfurocortantes descartados em locais inadequados: A - 

saco para resíduos comuns, B e C - em saco plástico branco leitoso. 

 

As três unidades acondicionaram junto aos resíduos do grupo A, em sacos 

plásticos branco leitosos, 4.589 kg de resíduos perfurocortantes (Tabela A3.2). Entre 

esses, encontramos agulhas, lâminas de bisturi e ampolas de vidro.  

Em todas as unidades houve presença de resíduos dos grupos A e E 

acondicionados junto aos resíduos do grupo D, de 2,0 a 4,1% para os resíduos do 

grupo A e de 0,1 a 0,4% para os resíduos do grupo E (Tabela A3.2). Salientamos 
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que em uma das unidades, no período de coleta de dados, houve um acidente com 

perfuração por agulha oca na perna de um profissional da limpeza, ao coletar os 

resíduos comuns. Na ocasião, o profissional estava corretamente paramentado e 

recolhia os resíduos da copa.  

A média de atendimentos diários aos usuários nas unidades I, II, e III foi de 

793, 522 e 450, respectivamente. Ao dividirmos o peso dos resíduos gerados em 

cada dia pelo total de atendimentos das unidades, chegamos à quantidade, em kg, 

de resíduos de cada grupo gerada por usuário/dia (Tabela A3.3).  

 

Tabela A3.3. Produção diária de resíduos gerados nas unidades por usuário/dia, 

conforme o grupo. Goiânia, 2010 

Unidade – 
segregação 

Grupo A  Grupo D  Grupo E Total 

Kg-
usuario-

dia 
% 

Kg-
usuario-

dia 
% 

Kg-
usuario-

dia 
% 

Kg-
usuario-

dia 

Unidade I 0,01 9,4 0,09 84,1 0,007 6,5 0,107 

Unidade II 0,02 14,5 0,11 79,7 0,008 5,8 0,138 

Unidade III 0,01 11,5 0,07 80,4 0,007 8,1 0,087 

Total 0,04 12,0 0,27 81,3 0,022 6,7 0,332 

 

Em relação às demais etapas do manejo dos resíduos, 66,7% das unidades 

possuíam sacos identificados para resíduos infectantes, entretanto apenas 33,3% 

identificavam os recipientes de acondicionamento desses resíduos (Tabela A3.4). 

 

   

Figura A3.2. Armazenamento externo dos resíduos (vista interna): A – resíduos 

comuns e B - resíduos infectantes/perfurocortantes. 
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Figura A3.3. Armazenamento externo de duas unidades não hospitalares de 

atendimento às urgências e emergências. 

 

Tabela A3.4. Apresentação das etapas do manejo de resíduos, realizado nas 

unidades, de acordo com o grupo.  Goiânia/Goiás, 2010 

ETAPAS DO MANEJO CLASSIFICAÇÃO 
UNIDADES 

N % 

Saco de acondicionamento Grupo A 2 66,7 

Recipiente de acondicionamento 

Grupo A 1 33,3 

Grupo D 1 33,3 

Grupo E 3 100 

Recipiente resistente, lavável e com tampa 
Grupo A 2 66,7 

Grupo D 2 66,7 

Recipiente adequado Grupo E 3 100 

Respeita o nível de preenchimento (2/3) 

Grupo A 1 33,3 

Grupo D 1 33,3 

Grupo E 2 66,7 

Separado por grupo - 0 0 

Em horários pré-estabelecidos - 3 100 

Uso de recipiente para transporte Interno - 3 100 

Manual - 0 0 

Sacos diretamente no solo  Grupo D 1 33,3 

Container sem tampa  Grupo D 2 66,7 

Abrigo externo fechado  Grupos A e E 2 66,7 

 

A coleta e o transporte interno em 100% das vezes foram realizados em 

horários pré-estabelecidos e, em todas essas ocasiões, os resíduos do grupo A e D 

A B 
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foram recolhidos no mesmo momento.  Em todas as unidades, houve o 

esvaziamento e reaproveitamento de sacos que acondicionavam resíduos do grupo 

D. Nenhuma unidade possui armazenamento temporário.  

Duas unidades possuem ambiente exclusivo para o armazenamento 

externo. Em ambas, existem local específico para armazenamento dos resíduos do 

grupo  A e E e outro para os do grupo D. Apenas um abrigo estava identificado, além 

disso, 100% não eram de acesso restrito aos funcionários e permaneceram abertos.  

Um abrigo é de alvenaria, possui piso e tem rotina de descontaminação. 

Contudo os sacos dos resíduos eram dispostos diretamente no chão. O outro não 

era construído conforme os parâmetros previstos na legislação e possuía apenas 

uma estrutura de grade e telhado; os resíduos eram dispostos em containers e não 

havia rotina de descontaminação. Os resíduos da outra unidade eram depositados 

em containers, um para resíduos do grupo A e E e outro para os do grupo D, 

nenhum tinha tampa.  Todos estavam em locais com acesso facilitado aos veículos 

coletores e à população.  

Em nenhuma unidade, foi realizado qualquer tratamento prévio para os 

resíduos que dele necessitassem.  A coleta externa é realizada três vezes por 

semana e é separada para os resíduos dos grupos D e A.  

 

DISCUSSÃO  

As unidades I, II e III geraram em média 90,0kg; 78,0kg e 40,1 kg de 

resíduos por dia, respectivamente. Desses, no total das três unidades de 

atendimento às urgências e emergências, em torno de 12,6% constituem resíduos 

do grupo A, 80,6%, resíduos do grupo D e 6,8%, do grupo E.  

Apenas 29,4% dos resíduos segregados como grupo A, eram, na verdade, 

resíduos infectantes, 69,7% eram resíduos comuns e desses, 86,9% passíveis de 

reciclagem. Além disso, houve a presença de resíduos perfurocortantes 

acondicionados em sacos plásticos sem qualquer proteção. 

A preocupação com o manejo de resíduos do grupo B é ainda muito 

incipiente. Os profissionais desconhecem o destino do mercúrio e seus derivados. 

Desinfetantes e reveladores são desprezados no ambiente sem qualquer 

tratamento.  

Os resíduos de mercúrio, na forma livre ou associados à limália de ferro 

(grupo B), gerados nos consultórios odontológicos, eram todos armazenados em 
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recipientes de vidro sob selo d’água, com tampa rosqueada, porém sem qualquer 

identificação.  

Pesquisa realizada em serviços de odontologia de unidades básicas de 

saúde de Belo Horizonte9, encontrou que, em 46,3% das unidades, os resíduos 

mercuriais eram armazenados em recipientes de vidro com água e, em 53,7% em 

recipientes plásticos com água. Nenhuma unidade encaminhava os resíduos de 

mercúrio para a reciclagem, semelhante ao encontrado em nosso estudo. Na Nova 

Zelândia, os autores10 encontraram que, em 62,6% dos locais pesquisados, o 

amálgama era armazenado submerso em água e, em 21,1%, em fixador de 

radiografias.   

O controle do mercúrio surge como uma preocupação atual devido à sua alta 

toxicidade e persistência na atmosfera, pois está incluído no rol das Substâncias 

Tóxicas Persistentes, sob monitoramento pelo GEF – Global Environmental Facility, 

organização financeira independente, estabelecida em 1991, que promove a 

cooperação em projetos e programas internacionais11 . 

Segundo os mesmos autores11, o amálgama odontológico é obtido através 

da reação do mercúrio com um pó metálico (liga de prata [Ag], cobre [Cu] e estanho 

[Sn], basicamente) e contém, em média, 53% de mercúrio. 

A legislação brasileira1 recomenda o acondicionamento do mercúrio em 

recipientes resistentes, rígidos e estanques, sob selo d´água com tampa rosqueada 

e vedante. Indica ainda que o mercúrio e compostos de mercúrio devem 

obrigatoriamente ser segregados e acondicionados de forma isolada, identificados e 

encaminhados para recuperação1.  

Estudo12 , com objetivo de avaliar a eficácia de meios para armazenagem 

dos resíduos de amálgama, no sentido de reduzir a liberação de mercúrio para o ar 

ambiente, experimentou descartes em vidros, a seco, com glicerina, com água 

destilada e com solução fixadora de radiografias odontológicas. Os resultados 

mostraram ser a glicerina o meio de armazenagem mais seguro.  

A recomendação da Associação Dental Americana13 consiste em colocar os 

resíduos de amálgama em recipientes inquebráveis, hermeticamente fechados e 

imersos em solução fixadora de radiografias. 

Concordamos com autores11 que afirmam que não há, nas normas e guias 

técnicos nacionais, uma orientação clara baseada em estudos e evidências que 

permitam uma destinação final dos resíduos de mercúrio sem causar danos ao 
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ambiente e à saúde pública. A ADA recomenda fortemente a reciclagem do mercúrio 

como a melhor prática para o seu manejo13. 

Em relação ao hipoclorito de sódio, utilizado na desinfecção de kits de 

aerossol nas instituições, as legislações brasileiras não explicitam claramente o 

destino final destes resíduos. De acordo com a ABNT14, o hipoclorito de sódio é 

classificado como substância que representa risco à saúde e ao ambiente. 

A RDC 306/041 traz que resíduos químicos que apresentam riscos à saúde 

ou ao meio ambiente, quando não forem submetidos a processos de reutilização, 

recuperação ou reciclagem, devem ser submetidos a tratamento e disposição final 

específicos. Entretanto essa resolução não deixa claro qual seria o tratamento.  

O hipoclorito de sódio, se não diluído, afeta seriamente as vias aquáticas4. A 

normatização recomenda que consultemos a Ficha de Informação de Segurança de 

Produtos Químicos (FISPQ)1. Nas fichas consultadas, constatamos que os 

fabricantes recomendam a diluição do hipoclorito antes de ser desprezado no 

ambiente, porém não trazem qual diluição.  

Em contato com Conselho Nacional do Meio Ambiente -CONAMA, fomos 

informadas de que a responsabilidade por normatizar o descarte desse produto é 

dos Estados e Municípios. Em Goiânia, ainda não tem normatizada a prática de 

descarte de hipoclorito2.   

 Em relação aos reveladores e fixadores usados em radiologia, a legislação1 

diz que o primeiro pode ser submetido a processo de neutralização para alcançarem 

pH entre 7 e 9 e, posteriormente, lançados na rede coletora de esgoto ou em corpo 

receptor, desde que atendam às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, 

gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes. O segundo pode ser 

submetidos a processo de recuperação da prata. Nosso estudo mostrou que os 

reveladores são desprezados na rede de esgoto sem tratamento, enquanto os 

fixadores são coletados por uma empresa terceirizada, contudo sem maiores 

informações sobre a empresa contratada e a coleta. 

Os resíduos de substâncias químicas como os medicamentos vencidos, 

devem ser obrigatoriamente segregados, acondicionados e identificados de forma 

isolada1, como relatado ser prática dos profissionais em 100% das unidades 

investigadas. No momento da coleta de dados, não foram encontrados 

medicamentos vencidos nas farmácias, porém foi relatado que, às vezes, esse fato 

acontece. Conhecer os desperdícios, principalmente os medicamentos vencidos, irá 
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ajudar na administração da farmácia além de poder gerar uma grande economia 

para o serviço15.  

As unidades I, II e III geraram em média 90,0kg; 78,0kg e 40,1kg de resíduos 

por dia, respectivamente. Em Belo Horizonte, os autores estimaram que a média 

diária de geração de cada unidade básica de saúde é de 270 litros de resíduos por 

dia9.  

No Rio Grande do Sul, autores16 encontraram em Centros de Saúde, uma 

geração total de 18,758 kg por mês, desses, 8,402 kg por mês são resíduos do 

grupo A, o que representa 44,8% dos resíduos gerados nos postos de saúde. 

Achado diferente do nosso estudo que encontrou apenas 12,0% dos resíduos 

gerados nas três unidades como grupo A. 

 Estudo17 cujo objetivo foi conhecer o gerenciamento dos Resíduos de 

Serviços de Saúde, em um ambulatório de uma unidade básica de saúde, encontrou 

uma geração média de 14Kg/dia de resíduos infectantes. Em nosso estudo a média 

de geração de resíduos infectantes variou de 3,84 a 10,48 kg por dia. 

De acordo com a legislação brasileira1, é obrigatória a segregação dos 

resíduos na fonte e no momento da geração, de acordo com suas características, 

para fins de redução do volume dos resíduos a serem tratados e dispostos na 

destinação final, garantindo a proteção da saúde e do meio ambiente. 

A segregação é o ponto fundamental de toda a discussão sobre a 

periculosidade ou não dos RSS. Apenas uma parcela é potencialmente infectante, 

contudo, se ela não for segregada adequadamente no momento da geração, todos 

os resíduos que a ela estiverem misturados também deverão ser tratados como 

potencialmente infectantes, exigindo procedimentos especiais para 

acondicionamento, coleta, transporte e disposição final, elevando assim os custos do 

tratamento desses resíduos18. 

Algumas vantagens de se praticar a segregação na origem são reduzir os 

riscos para a saúde e o ambiente, impedindo que os resíduos infectantes, que 

geralmente são frações pequenas, contaminem os outros resíduos gerados no 

hospital; diminuir os custos, já que apenas terá tratamento especial uma fração e 

não todos e reciclar, economizando matéria prima e solo no aterro19. 

Estudo realizado em unidade básica de saúde de São Paulo encontrou 8% 

de erro na ocasião do descarte de material infectante, como: papel toalha, 

embalagens de seringas e remédios e falta de observância ao preenchimento do 
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saco até o limite de 2/3 da capacidade. Apresentou ainda, 30% de inadequações de 

descarte de lixo comum17. 

Autores16 encontraram que todos os hospitais dos municípios da bacia 

hidrográfica do rio Vacacaí (RS) promovem a segregação de resíduos 

perfurocortantes, já que nos centros de saúde e laboratórios, esse percentual é de 

98% e 95% respectivamente. Entretanto, cerca de 20% dos centros de saúde não 

promovem a segregação dos demais tipos de resíduos do grupo A. 

Na Nova Zelândia10, foi realizado um inquérito nacional para investigar os 

procedimentos realizados com os resíduos dos consultórios de odontologia. Foi 

verificado que 56,4% dos entrevistados colocavam resíduos infectantes na lixeira 

destinada a resíduos comuns, enquanto que 24,4% não segregavam resíduos 

perfurocortantes dos demais. Outro estudo20 realizado na África do Sul encontrou 

que 100% dos resíduos infectantes odontológicos eram segregados dos comuns.  

Em nosso estudo, percebemos que todas as unidades de saúde não 

realizam segregação adequada dos resíduos. No total, encontramos 0,9% de 

perfurocortantes e 69,7% de resíduos do grupo D, segregados como resíduos do 

grupo A, em saco plástico branco leitoso. Isso significou que, em uma semana, as 

três unidades contaminaram desnecessariamente 361,811 kg de resíduos comuns e 

os encaminharam para tratamento aumentando custo e danos para o meio 

ambiente.  

Por outro lado, 3,7% dos resíduos do grupo A e 0,1% do grupo E foram 

segregados como resíduos comuns. Esses contaminaram todos os outros resíduos 

no saco de acondicionamento e, ao serem dispostos em sacos não brancos leitosos, 

são coletados pela coleta pública comum, refletindo mais uma vez em danos ao 

meio ambiente e riscos aos possíveis catadores de lixo e aos trabalhadores da 

coleta pública. 

Destacamos, ainda, a presença de resíduo do grupo A em locais em que 

esses não deveriam ser gerados, como copa e setores administrativos. Apesar de 

não observar a sua geração, inferimos que, provavelmente, esses resíduos não 

foram descartados assim que foram gerados, contrariando as recomendações 

vigentes1. 

Os resultados encontrados, principalmente em relação à presença de 

perfurocortantes acondicionados em sacos sem nenhuma proteção, revelam que os 

profissionais da atenção básica, ainda não incorporam a segregação adequada na 
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sua prática. O descumprimento dessa importante etapa do manejo de resíduos 

expõe a risco a sua própria segurança, de seus colegas de trabalho, dos usuários e 

acompanhantes, dos profissionais da coleta pública, dos catadores e do meio 

ambiente. 

Acidente ocasionado pelo descarte de perfurocortante em locais 

inapropriados está entre as principais causas de acidentes com material biológico 

com perfurocortante21-22, sendo o gerenciamento correto de RSS uma questão de 

biossegurança18. 

 Essa situação pode ser comprovada pelo acidente perfurocortante com 

exposição a  material biológico ocorrido durante o período desse estudo, com o 

trabalhador da limpeza, ao coletar resíduo comum  da copa.  Destacamos que esse 

acidente ocorreu, apesar do trabalhador estar devidamente paramentado.  

Verificamos que em uma semana, as três unidades poderiam ter 

encaminhado para a reciclagem 639,329 kg de resíduos comuns. Atitudes como 

essas poderiam diminuir os danos ao meio ambiente e gerar renda. Verificamos 

também, por várias vezes, o descarte de correlatos como pacotes de gazes e soro 

lacrados, sem serem utilizados.  

Assim, concordamos com autores23 que afirmam que princípios como 

ecoeficiência devem ser trabalhados entre os profissionais de saúde, visto que 

poderia haver redução de muitos dos resíduos gerados além da possibilidade de 

reciclagem. 

A geração de resíduos por usuário/dia, nas unidades pesquisadas, variou de 

0,087 a 0,138 kg/usuário/dia. Não encontramos estudos que analisassem a geração 

usuário/dia de resíduos em unidades de atendimento às urgências e emergências, 

para compararmos aos nossos dados. 

Em relação às demais etapas do manejo, destacamos ainda que, tão 

importante quanto a identificação dos sacos é a identificação dos recipientes de 

acondicionamento. O não cumprimento dessa etapa pode comprometer a adequada 

segregação.  

Apenas os recipientes destinados ao descarte de perfurocortantes estavam 

identificados em 100% das unidades. Provavelmente esse fato se justifica pela 

identificação do recipiente já vir de fábrica, não necessitando de ação dos 

funcionários responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos.  
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O transporte interno dos resíduos, em 100% das unidades, ocorreu em 

carrinhos, como recomenda a resolução1. Entretanto, em todos os momentos, os 

resíduos do grupo D eram recolhidos simultaneamente aos do grupo A e E, o que 

não deveria acontecer1. 

O abrigo externo de apenas uma unidade foi construído de forma a atender 

a legislação1. Contudo, os resíduos eram dispostos diretamente no solo e o abrigo 

não permanecia trancado. Os demais abrigos ficavam em áreas facilitadas para a 

coleta externa e para a população. 

O armazenamento externo inadequado expõe a riscos toda a população, 

principalmente àquela que procura no lixo, meios de sobrevivência, pois é freqüente, 

em uma das unidades, pessoas manuseando o lixo do container destinado aos 

resíduos comuns, a fim de encontrar algo que possa ser reciclado e funcione como 

fonte de renda. Além disso, resíduos dispostos em locais inapropriados, facilitam o 

aparecimento de roedores, vetores e animais.  

O manejo inadequado dos resíduos nas unidades estudadas se dá por 

falhas em infra-estrutura e de pessoal. Em relação à primeira, encontramos saco 

branco leitoso e lixeiras não identificadas, falta de armazenamento interno, abrigos 

externos inadequados.  

Percebemos ainda que as falhas no gerenciamento dos resíduos, muitas 

vezes, se dão, pelo desconhecimento dos profissionais em relação a essa temática, 

tanto trabalhadores da saúde quanto do serviço de higiene e limpeza. Algumas 

vezes, ao abrir saco branco leitoso, encontramos apenas resíduos de banheiro ou, 

ao passar pelos corredores, víamos sacos brancos nas lixeiras, sinalizando que o 

saco também é colocado em locais inadequados. Comportamentos assim revelam 

uma banalização, por parte dos profissionais, em relação aos resíduos.  

Concordamos com autores24 que afirmam que os problemas relacionados ao 

gerenciamento incorreto dos resíduos são complexos, exigindo não apenas um 

posicionamento consciente, mas, sobretudo, disponibilidade para colaborar na sua 

resolução. 

Essa disponibilidade deve ser dos gestores dos serviços, dos trabalhadores, 

das instituições de ensino e dos órgãos normatizadores e, acreditamos que recebe 

influência direta da vontade política dos estados e municípios. 
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Como limitação desse estudo, pontuamos o fato de não poder quantificar os 

resíduos do grupo B, tanto os desprezados no sistema de esgoto quanto as sobras 

dos frascos de medicamentos.  

 

CONCLUSÃO 

A análise do manejo de resíduos gerados nas unidades não hospitalares de 

atendimento às urgências e emergências do município de Goiânia – GO apontou 

falhas em todas as suas etapas.   

Consideramos que os erros observados na etapa da segregação foi o fato 

que mais comprometeu o manejo de resíduos na unidade, aumentando custos e 

riscos. Foram ainda verificadas falhas na identificação, acondicionamento, coleta e 

transporte interno e, armazenamento externo. 

As falhas encontradas no gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde 

não estão apenas relacionadas às etapas operacionais do manejo, mas também à 

estrutura física e aos recursos materiais e humanos dessas unidades.  

Para as unidades não hospitalares de atendimento às urgências e  

emergências, a elaboração fidedigna de um  PGRSS é imprescindível, devido ao 

caráter das instituições, ao seu crescente aumento quantitativo e demanda desses 

serviços.   

O risco ocupacional e a falta de seguridade para os trabalhadores da coleta 

pública de resíduos e para os catadores de lixo compõem uma das consequências 

do manejo inadequado dos RSS. A preocupação com o meio ambiente é pré–

requisito para o desenvolvimento sustentável e todos os profissionais da saúde 

precisam ter uma postura crítica, reflexiva, ecológica, comprometida com as ações 

que englobam ética social e responsabilidade com o meio ambiente. 

A elaboração do PGRSS como proposto pela legislação aliado à educação 

permanente dos profissionais representa um avanço para a solução dos problemas 

relacionados aos resíduos de serviços de saúde. Para isso, é necessário conhecer a 

geração diária por usuário, adequar estrutura física, prover recursos materiais e 

humanos e munir-se de vontade e articulações políticas. É necessário entender que 

o gerenciamento adequado dos resíduos deve estar embasado em ações 

economicamente viáveis, socialmente justas e ecologicamente corretas. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O manejo dos resíduos de serviços de saúde nas unidades não hospitalares 

de atendimento às urgências e emergências, unidades básicas de saúde (UBS), 

unidades de atenção básica à saúde da família (UABSF) e domicílios adscritos a 

áreas cobertas pelas equipes de saúde da família do município de Goiânia, se 

mostrou deficiente em todas as suas etapas. 

As maiores falhas ocorreram na etapa de segregação dos resíduos, em 

todas as unidades. É preciso considerar que falhas, nessa etapa, têm efeito 

potencializador de erros nas etapas subseqüentes. 

Após a segregação realizada pelas pesquisadoras, seguindo as 

recomendações vigentes, nas UABSF, os resíduos do grupo A sofreram uma 

redução de mais de 50%. Já nas unidades não hospitalares de atendimento às 

urgências e emergências, 69,7% dos resíduos encontrados em sacos plásticos 

branco leitosos eram resíduos do grupo D, sendo 86,9% desses, passiveis de 

reciclagem. 

Em relação às demais etapas, verificamos que, na maioria das unidades 

observadas, os recipientes de acondicionamento não foram identificados e as 

unidades não possuíam armazenamento temporário. A coleta interna foi realizada 

manualmente nas UABSF e UBS, enquanto nas unidades não hospitalares de 

atendimento às urgências e emergências foi feita com auxilio de carrinho, porém os 

resíduos dos grupos A, D e E foram recolhidos no mesmo momento. Todas as 

unidades possuíam armazenamento externo, contudo 100% desses apresentam 

alguma inconformidade sanitária.  

Quanto à produção dos resíduos, as unidades não hospitalares de 

atendimento às urgências e emergências geraram, em média, 68,731 kg de resíduos 

por dia, enquanto nas UABSF  esta produção foi de 4,79 kg por dia. 

A geração kg/usuário – dia variou de 0,027 a 0,36 kg/usuário-dia para as 

UABSF e UBS, nos CAPS, esta geração foi de 0,07 kg/usuário-dia, enquanto nas 

unidades não hospitalares de atendimento às urgências e emergências, variou de 

0,087 a 0,138 kg/usuário-dia. 
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O manejo dos resíduos do grupo B foi ainda mais incipiente. Os profissionais 

desconheciam o destino do mercúrio e seus derivados. Desinfetantes e reveladores 

são desprezados, no ambiente, sem qualquer tratamento. 

 Os dados revelaram que as unidades fazem o gerenciamento de forma 

inadequada, o que expõe, a riscos, os trabalhadores que atuam na unidade e 

também os da coleta pública de resíduos, a comunidade em geral e o meio 

ambiente. 

A preocupação com os resíduos de serviços de saúde gerados nos 

domicílios parece ser ainda mais incipiente. Os resíduos dos grupos A e D não 

foram segregados quando gerados pelos profissionais, nem pelos usuários e/ou 

cuidadores. Os perfurocortantes foram segregados pelos profissionais sempre que 

foram gerados, e pelos usuários/cuidadores, em apenas 10,5% dos procedimentos 

que os geraram. 89,5% dos resíduos perfurocortantes, gerados no domicilio, foram 

descartados junto aos resíduos domiciliares. 

Ao considerarmos as características dos RSS, o crescimento da assistência 

domiciliar e os riscos à saúde humana e ao meio ambiente, oriundos do descarte 

não controlado dos RSS gerados no domicilio, faz-se necessária a elaboração de 

um PGRSS que englobe os resíduos gerados nesse tipo de assistência, a 

qualificação dos profissionais e usuários e/ou cuidadores para o manejo adequado e 

a disponibilização de recursos materiais necessários para o gerenciamento desses 

resíduos. 

As falhas encontradas no gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde 

não estão apenas relacionadas às etapas operacionais do manejo, mas também â 

estrutura física e aos recursos materiais e humanos dessas unidades. 

Entendemos que, para o adequado manejo, devem ser consideradas as 

seguintes proposições: 

Sensibilizar os geradores e gestores responsáveis pelos serviços sobre o 

impacto do adequado manejo de RSS na saúde ocupacional, no meio ambiente, e 

nos recursos naturais e financeiros.  

Elaborar o PGRSS que seja operacionável, e que contemple: 

 Atividades regulares de educação permanente com todos os trabalhadores 

dos serviços; 

 Adequação de estrutura física; 
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 Normalização do manejo dos resíduos, de acordo com sua classificação e 

fluxos de transporte interno; 

 Disponibilização em quantidade suficiente de insumos necessários ao 

manejo de resíduos, como lixeiras, sacos branco leitosos, caixas para o 

descarte de perfurocortante, dentre outros; 

 Adoção da política dos três R: reduzir, reutilizar, reciclar. 

Entendemos que, para um PGRSS ser operacional e não ficar apenas na 

formalidade burocrática, a sua elaboração deve prever ampla discussão, envolvendo 

gestores dos serviços, profissionais que atuam na assistência no domicilio, usuários 

e cuidadores e, ainda, gestores e profissionais que atuam na coleta pública de 

resíduos dos serviços de saúde. 
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APÊNDICE 1 

 

MANEJO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA 

Check list 1  

Observação do manejo de resíduos de serviços de saúde dentro das unidades 

 

Data: __________ 

Hora de início:______________ Hora de término:__________ 

Unidade de Saúde:___________________________Setor: ________________ 

Pesquisador responsável pela coleta:______________________________  

 

Resíduo gerado: 

Grupo A (  ) 

Grupo B (  ) 

Grupo C (  ) 

Grupo D (  ) 

Grupo E (  ) 

 

DADOS SOBRE OS RESÍDUOS DO GRUPO A SIM NÃO 

1. Os resíduos são descartados em saco plástico branco leitoso? Se 
não, em que tipo de saco:  

  

2. Os sacos plásticos estão identificados com o símbolo de material 
infectante? 

  

3. Os sacos plásticos são constituídos de materiais resistentes à 
ruptura e vazamento? 

  

4. Os sacos plásticos são substituídos quando atingem 2/3 de sua 
capacidade? 

  

5. Os recipientes para o descarte de resíduos são de material lavável, 
resistente a ruptura, punctura, vazamento e ao tombamento? (se não, 
sublinhar o que está em desacordo) 

  

6. Há recipiente com tampa provida de sistema de abertura sem 
contato manual para o descarte dos resíduos? 

  

7. Os recipientes para o descarte de resíduos são identificados pelo 
símbolo de substância infectante? 

  

8. O volume dos recipientes é compatível com a geração diária?   

9. Há esvaziamento ou reaproveitamento dos sacos de descarte?   

10. Os resíduos são submetidos a algum tipo de tratamento?   

10.1. Qual tipo de resíduo? Especificar 

10.2. Qual tipo de tratamento? Especificar 
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11. Frequência da coleta interna? 
( ) menos de uma x ao dia ( ) uma x ao dia   (  ) duas x ao dia   ( ) três x ao dia 
( )quatro x ao dia 

12. Método utilizado?( ) manual  ( ) carrinho 
Se manual, como? 

DADOS SOBRE OS RESÍDUOS DO GRUPO B SIM NÃO 

1. Os resíduos são acondicionados conforme compatibilidades 
químicas entre si? 

  

2. Os resíduos líquidos são acondicionados em recipientes constituídos 
de material compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e 
estanques, com tampa rosqueada e vedante? (se não, sublinhar o que 
está em desacordo). 

  

3. Os resíduos são submetidos a processo de reutilização, recuperação 
ou reciclagem? 

  

6.1 Qual? Especificar 

4. Os recipientes de acondicionamento estão identificados?   

5. Os resíduos são armazenados em local próprio para tal fim?   

7.1. Qual? Especificar 

6.  Frequência da coleta? 
( ) 3/3 dias ( ) semanal  ( ) quinzenal  ( ) mensal  ( ) outros 

7. O resíduo é submetido a algum tipo de tratamento antes do descarte 
Se sim, qual resíduo? 
Qual tratamento  

1. Método utilizado?( ) manual  ( ) carrinho 
Se manual, como: 

DADOS SOBRE O MANEJO GRUPO C SIM NÃO 

1. Exemplos de resíduos do grupo C gerados 

2. Há segregação do resíduo de forma isolada no local da geração?   

Caso não haja segregação, onde e como foi descartado? 

3. Os rejeitos radioativos são acondicionados em recipiente de material 
rígido e forrado com saco plástico? (se não, sublinhar o que está em 
desacordo) 

  

4. Para o descarte é esperado o tempo de decaimento?   

5. O volume dos recipientes é compatível com a geração?   

6. A identificação é realizada de forma correta? (trifólio de cor magenta, 
conteúdo, elemento radioativo, tempo de decaimento, data da geração, 
unidade geradora) 

  

7. O armazenamento é efetuado de forma adequada? (blindagem 
conforme NE-3.01 da CNEN) 

  

8. Frequência da coleta? 
( ) 3/3 dias ( ) semanal  ( ) quinzenal  ( ) mensal  ( ) outros 

9. Método utilizado?( ) manual  ( ) carrinho 
Se manual, como 

DADOS SOBRE O MANEJO DO GRUPO D SIM NÃO 

1. Os resíduos são descartados em saco plástico?   

2. Os sacos plásticos são resistentes à ruptura e vazamento?   

3. Os sacos plásticos são substituídos quando atingem 2/3 de sua   
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capacidade? 

4. Há recipiente com tampa acionada a pedal para descarte dos 
resíduos? 

  

5. O volume dos recipientes é compatível com a geração diária?   

6. Os sacos plásticos estão identificados?   

7. Os resíduos são destinados à reciclagem ou reutilização?   

10.1. Qual? Especificar 

8.  Frequência da coleta? 
( ) menos de uma x ao dia ( ) uma x ao dia   (  ) duas x ao dia   ( ) três x ao dia ( 
)quatro x ao dia 
 
9. Método utilizado. Especificar. 
 

Os resíduos são reaproveitados para ração alimentar? 
Se sim, são submetidos ao processo de tratamento que garanta a sua 
inocuidade? 

  

 

DADOS SOBRE O MANEJO GRUPO E SIM NÃO 

1. Os resíduos são descartados em recipientes rígidos, 
resistentes à ruptura, punctura e vazamento? 

  

2. Os recipientes são substituídos quando atingem 2/3 de sua 
capacidade? 

  

3. O volume dos recipientes é compatível com a geração diária?   

4. Os recipientes são dispostos em suportes adequados?   

4.1 Caso não sejam, especificar 

5. Os recipientes estão devidamente identificados?   

6. Há reaproveitamento dos recipientes?   

7. Os resíduos são submetidos a algum tipo de tratamento?   

12.1 Qual resíduo? Especificar 
        Qual tratamento?  

8. Frequência da coleta? 
( ) menos de uma x ao dia ( ) uma x ao dia   (  ) duas x ao dia   ( ) três x ao dia ( 
)quatro x ao dia 
 

1. Método utilizado?( ) manual  ( ) carrinho 
  Se manual, como? 
 

TRANSPORTE INTERNO   

1. É realizado atendendo a roteiro previamente definido e em horários 
não coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos e 
medicamentos, período de maior fluxo de pessoas? 

  

2. É realizado separadamente de acordo com o grupo de resíduos e em 
recipientes específicos a cada grupo? (se não, sublinhar o que esta em 
desacordo) 

  

4. Os recipientes para transporte interno são constituídos de material 
rígido, lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio 
corpo do equipamento, campos e bordas arredondados? 
(se não, sublinhar o que esta em desacordo) 

  

5. Os recipientes para o transporte interno sao identificados com o   
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símbolo correspondente ao risco do resíduo nele contidos? 

6. Fluxograma interno permite que não haja contaminação dos 
ambientes durante o transporte? 

  

7. Há local para limpeza e desinfecção dos recipientes coletores?   

ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO  SIM NÂO 

     A unidade possui armazenamento temporário?   

1. Os sacos são conservados em recipientes de acondicionamento?   

2. A sala de armazenamento é compartilhada com a sala de utilidades?   

3. O abrigo é identificado?   

4. A sala possui piso e paredes lisos e laváveis, sendo o piso resistente 
ao tráfego dos materiais coletores? (se não, sublinhar o que esta em 
desacordo) 

  

5. Existe ponto de iluminação?   

6. Os resíduos de fácil putrefação que ficam dispostos nesta salapor 
mais de 24 horas são conservados sob refrigeração? 

  

                          ARMAZENAMENTO EXTERNO SIM NÃO 

1. Possui ambiente exclusivo com acesso facilitado aos veículos 
coletores? 
Caso não, como os resíduos são acondicionados? 
( ) a céu aberto  ( ) containers com tampa ( ) containers sem tampa ( ) 
abrigo vazado suspenso ( ) sacos diretamente no solo 

  

2. Existe local específico para armazenamento de resíduos tipo A e Ee 
outro para o tipo D? 

  

Existe local específico para armazenamento de resíduos tipo B?   

3. O abrigo é identificado e restrito aos funcionários do gerenciamento 
de resíduos? (se não, sublinhar o que esta em desacordo) 

  

4. O abrigo é dimensionado de acordo com o volume de resíduos 
gerados? 

  

5. O piso é revestido de material liso, impermeável, lavável e de fácil 
higienização, com aberturas para ventilação, com tela de proteção para 
inseto? (se não, sublinhar o que esta em desacordo)  

  

6. Possui porta provida de tela de proteção contra roedores e vetores, 
pontos de iluminação e de água, tomada elétrica, canaletas de água 
servidas direcionadas para a rede de esgoto e ralo sifonado? (se não, 
sublinhar o que esta em desacordo) 

  

7. Há rotina de descontaminação?   

8 É fechado com chave?   

TRATAMENTO   
1. Há geração de resíduo que necessita de tratamento?   

2.É realizado tratamento na unidade?   

3 Os resíduos da unidade são encaminhados para tratamento em 
outra unidade? 
    3.1Se sim, especificar qual resíduo 
3.2Qual tratamento 
    3.3Para qual unidade é encaminhado? 
    3.4 Como são transportados? 

  

COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS   

1. Frequência em que é realizado a coleta externa lixo comum? 
( ) uma x ao dia ( )2/2 dias ( )3/3 dias ( )semanal 
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2. Responsável pela coleta? 
( ) Comurg   ( ) SMS     

3. Forma como é realizada a coleta? 
 
( ) Caminhões da Comurg ( ) Carros da secretaria 

4. Frequência em que é realizado a coleta externa resíduo infectante? 
( ) uma x ao dia ( )2/2 dias ( )3/3 dias ( )semanal 
 

5. Responsável pela coleta? 
( ) Comurg   ( ) SMS     
 

6. Forma como é realizada a coleta? 
 
( ) Caminhões da Comurg ( ) Carros da secretaria 
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APÊNDICE 2 

 

“MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA” 

Check list - Quantificação dos resíduos 

Unidade:____________________ Setor:_________________________ Pesquisadores responsáveis_______________________ 

 

GRUPO A 

SEGREGAÇÃO 
Data 

       

Peso inicial        

Peso real        

Reciclável 

Papel 
Peso        

Especificar        

Plástico 
Peso        

Especificar        

Vidro 
Peso        

Especificar        

Não reciclável 
Peso        

Especificar        

Grupo D 
Peso        

Especificar        

Grupo E 
Peso        

Especificar        

Grupo B 
Peso        

Especificar        

Sub total do grupo A        

GRUPO D 

Peso inicial        

Peso real        

Grupo A Peso        
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Especificar 
 
 

      

Grupo E 
Peso        

Especificar        

Grupo B 
Peso        

Especificar        

Sub total grupo D        

GRUPO E 

Peso inicial        

Peso real        

Grupo A 

Peso        

Especificar 
 
 

      

Grupo D 
Peso        

Especificar        

Grupo B 
Peso        

Especificar        

Sub total grupo E        

 

GRUPO B 

Peso/Volume inicial        
Peso/volume real        

Subtotal do grupo B        

 

Observações: 
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APÊNDICE 3 

 

“MANEJO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA”  

 

Resíduos gerados no domicílio 

 

Unidade de saúde: 

Data da coleta:    hora de início:   término: 

Responsável pela coleta: 

 

1. Tipos de resíduos de assistência á saúde gerados no domicílio: 
(  ) SNG   ( ) SVD    (  ) SVA    ( ) coletor de urina ( ) gaze  ( )Compressa 

  ( )Algodão  ( ) Seringa  (  )Atadura   ( )Esparadrapo  ( ) Agulha  ( ) Lanceta HGT     

( ) scalps  ( ) abocath ( ) Luva  ( ) invólucros de curativo  ( ) frascos de 

medicamentos  ( )frascos de soro  ( )equipo de soro  (  ) fita de HGT (  ) outros 

 

2. Manejo dos resíduos quando estes são gerados por profissional de 
saúde prestando assistência domiciliar: 

MANEJO DOS RESÍDUOS  SIM NÃO 

Segrega resíduo do grupo A   

Segrega resíduo do grupo D   

Há segregação de resíduos perfurocortantes   

Caso haja segregação de perfurocortante, o descarte é feito em 
recipientes de paredes resistentes à punctura, ruptura e vazamento 

  

Acondiciona no mesmo recipiente 

Se sim, descrever 

  

 

Destino que o profissional dá ao resíduo por ele gerado: 

( ) deixa no domicílio - descrever a conduta _____________________________ 

( ) leva para a unidade, como_____________________ frequência __________ 

 

3. Manejo dos resíduos quando estes são gerados pelo cliente/cuidador: 

MANEJO DOS RESÍDUOS SIM NÃO 

Segrega resíduo do grupo A   

Segrega resíduo do grupo D   

Há segregação de resíduos perfurocortantes   
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Caso haja segregação de perfurocortante, o descarte é feito em 
recipientes de paredes resistentes à punctura, ruptura e vazamento 

  

Acondiciona no mesmo recipiente 

Se sim, descrever 

  

 
4. Local de armazenamento dos resíduos de assistência a saúde no domicílio: 
( ) junto aos resíduos domiciliares  ( ) em lixeira própria 

 

5. Destino que o cuidador dá ao resíduo:  
( ) encaminha a unidade, como_____________________ frequência __________ 

( ) é coletado junto aos resíduos domiciliares 

 

Legenda: 

SNG – sonda nasogástrica 

SVD – sonda vesical de demora 

SVA – sonda vesical de alívio 

 



134 
 

APÊNDICE 4 

 

MANEJO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA  

 

Protocolo para quantificação dos resíduos 

 

Entre os objetivos do projeto de pesquisa “O Controle de Infecção na 

Atenção Básica”, subprojeto Manejo de resíduos de serviços de saúde em unidades 

básicas de saúde do distrito sanitário leste do município de Goiânia está a 

quantificação dos resíduos de saúde gerados por cada Unidade de Saúde. Para a 

realização desta etapa faz-se necessário a elaboração de recomendações com o 

intuito de evitar acidentes e padronizar a pesagem em cada Unidade. 

Serão quantificados os resíduos gerados durante uma semana, em cada 

unidade. Será agendada reunião previa com os gestores das unidades para definir 

qual melhor horário e ambiente para fazer a pesagem.   

 As pesquisadoras responsáveis pela pesagem deverão paramentar-se com 

botas de cano alto, capote impermeável, luvas cano longo de latex, luvas cano 

longo de raspas de couro, máscara com filtro de proteção tipo PFF2, gorro e óculos 

protetor.  

Todas deverão estar vacinadas contra as doenças imunopreveníveis 

recomendadas a profissional de saúde e, em relação à hepatite B, conhecer a 

resposta vacinal, participando da coleta de dados apenas se estiver imune. Em 

caso de acidente  com material biológico, o acidentado deverá comunicar ao 

pesquisador responsável e ao enfermeiro da unidade, que preencherá a ficha de 

acidente com material biológico e encaminhará a pessoa para a unidade de saúde 

Novo Mundo. 

Para a pesagem dos resíduos será utilizada a balança eletrônica de marca 

Toledo, fabricante Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda, modelo Prix 3/16, 

série 10356591, fabricada em setembro de 2009, com capacidade máxima de 30 kg 

e mínima de 5 g, devidamente registrada no Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). 

Como forma de verificar o nivelamento, antes de cada pesagem deverá ser 

utilizado o nível de carpinteiro sobre o prato de pesagem da balança, caso esta não 

esteja nivelada, deverá ser regulada pelos pés, conforme orientação do fabricante. 



135 
 

Para a realização da pesagem será necessário a participação de três 

pessoas, duas para realizar a segregação e pesagem e outra para fazer as 

anotações. As pesquisadoras deverão proceder da seguinte forma: 

1. Organizar o espaço para a coleta:  

1.1 - Colocar a balança em local mais plano possível e nivela-la; 

1.2  - Forrar o chão com a lona; 

1.3  - Dispor os recipientes (baldes) para o acondicionamento dos resíduos e 

colocando dentro os sacos plásticos branco leitosos e para descarte de 

resíduos comuns; 

1.4  - Montar a caixa para descarte de perfurocortante; 

2. Paramentar.   

3. Pegar os sacos de resíduos no armazenamento temporário, utilizando os 

carrinhos das unidades; 

4. Pesar os sacos que acondicionam os resíduos do grupo D segregados por 

setor, e comunicar o peso ao auxiliar de pesquisa responsável pela anotação 

no check list; 

5. Pesar os sacos que acondicionam resíduos do grupo A segregados por setor, 

e comunicar o peso ao auxiliar de pesquisa responsável pela anotação no 

check list; 

6. Pesar as caixas para descarte de resíduos do grupo E segregados por setor, 

e comunicar peso ao auxiliar de pesquisa responsável pela anotação no 

check list; 

7. Abrir o(s) saco(s) de resíduos do grupo D, por setor de geração,  utilizando 

uma pinça de cheron longa. Segregar os resíduos presentes no(s) saco(s) 

destinado(s) ao grupo D, separando os recicláveis, dos não recicláveis, caso 

haja resíduo infectante misturado todo o resíduo deverá ser colocado em 

saco branco leitoso, se não, pode ser colocado em saco para lixo comum e 

pesar. Comunicar o peso ao auxiliar de pesquisa responsável pela anotação 

no check list dos resíduos que, conforme a legislação vigente, realmente é do 

grupo D, e caso encontrasse outro grupo de resíduos o peso destes também 

deveria ser computado. 

8. Abrir o(s) saco(s) de resíduos do grupo A, por setor de geração, utilizando 

uma pinça do tipo Cherron. Segregar os resíduos presentes no(s) saco(s) 

destinado(s) ao grupo A. Colocar em saco branco leitoso e pesar os resíduos. 

Caso seja encontrado resíduos comuns nos sacos destinados aos resíduos 

infectantes, deverá ser feita a quantificação destes e  segregação dos 

resíduos passiveis de reciclagem.  Comunicar o peso ao auxiliar de pesquisa 
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responsável pela anotação no check list que, conforme a legislação vigente, 

realmente são do grupo A, e caso encontrasse outro grupo de resíduos o 

peso destes também deve ser computado. 

9. Abrir as caixas de resíduos do grupo E, por setor de geração, utilizando uma 

pinça do tipo Cherron Segregar os resíduos presentes na(s) caixa(s) 

destinado (s) ao grupo E. Colocar todos os materiais perfurocortantes em um 

vasilhame com paredes resistentes e transparente para ser pesado. Após a 

pesagem colocar na caixa para descarte de perfurocortante e os demais 

materiais não perfurantes ou cortantes em um saco de lixo branco leitoso. 

Pesar a caixa de descarte de perfurocortante e o saco branco leitoso. 

Comunicar o peso ao auxiliar de pesquisa responsável pela anotação no 

check list. 

10.  Para finalizar o período de pesagem, todos os sacos independentes da 

segregação feita pelos pesquisadores, devem ser acondicionados em outro 

saco branco leitoso, considerando a segregação inicial realizada pelos 

profissionais.  

11.  Encaminhar todos os resíduos para o abrigo externo para a coleta pública. 

12. Higienizar as luvas e o avental impermeável no mesmo local no qual os 

profissionais da limpeza o realizam.  

Colocar os resíduos em local destinado ao armazenamento externo na 

unidade.  

A quantificação dos resíduos do grupo B será feita por volume. Para isto 

será utilizado jarra graduada e os resíduos serão descartados seguindo a rotina da 

unidade.   



137 
 

APÊNDICE 5 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário (a), de uma pesquisa. 

Esta pesquisa está sob orientação da Profª Dra Anaclara Ferreira Veiga Tipple que atua na 

área de Controle de Infecção. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento que está em duas vias. Uma delas é sua e 

a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá 

entrar em contato com a pesquisadora responsável, Dra Anaclara Ferreira Veiga Tipple no 

telefone (62)9973-8921. Em caso de dúvidas sobre seus direitos como participante nesta 

pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 32698338 – 32698426. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A 

PESQUISA 

 

O título de nosso projeto é O controle de infecção na Atenção Básica. Atuo como 

colaborador nesta pesquisa e por isso estou aplicando este termo de consentimento. O 

objetivo do estudo é avaliar aplicação das medidas de precauções padrão em Unidades de 

Saúde no Distrito Sanitário Leste da cidade de Goiânia. Temos como objetivos específicos: 

identificar as situações que representam risco de exposição à material biológico para os 

profissionais de saúde; verificar os equipamentos de proteção individual disponíveis; 

verificar o processo de limpeza e desinfecção de superfícies das áreas críticas; identificar o 

reprocessamento de artigos odonto-médico-hospitalares; verificar a estrutura para a 

higienização das mãos; identificar os resíduos gerados nas unidades e classificá-los de 

acordo com a resolução número 306/2004 da ANVISA e a resolução número 358/2005 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); caracterizar o manejo dos resíduos de 

serviços de saúde, quantificá-los e analisar a segregação destes. 

Informamos que sua participação nesta pesquisa não acarretará nenhum tipo de 

risco, prejuízo ou desconforto. Afirmamos ainda que o direito de pleitear indenização em 

caso de danos decorrentes de sua participação na pesquisa lhe é garantido. Esclarecemos 

que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua participação.  
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O projeto apresenta relevância e avanços no que se refere a levantar indicadores 

necessários para implantação do controle de infecção na atenção básica. Os resultados 

servirão para elaboração de duas dissertações de mestrado e trabalhos de iniciação 

científica e serão apresentados em Congressos e publicados em revistas científicas.  

Serão garantidos o sigilo e o anonimato do informante e da instituição de origem, o 

que não lhes causarão nenhum dano ou exposição. Esclarecemos também que os dados 

coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa e não serão armazenados para 

estudos futuros.  

 Para tanto, solicitamos a sua colaboração que se dará por meio de participação em 

uma entrevista.  Sua permissão e autorização, não incorrerão em ônus financeiro de sua 

parte. A sua participação é livre, podendo desistir no momento que julgar conveniente sem 

nenhum dano ou constrangimento. 

 Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento que julgar necessário. 

Demais telefones para contato (62) 9674-5221 (Sergiane); (64) 9968-6329 (Keyti). 

De acordo com a Resolução 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional 

de Saúde, que regulamenta a realização de pesquisas, envolvendo seres humanos, 

solicitamos sua assinatura, o que representará estar de acordo em participar da pesquisa. 

 

_____________________________             __________________________________ 

           Assinatura do sujeito da pesquisa             Drª Anaclara Ferreira Veiga Tipple 

                      Pesquisadora  

 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome: _____________________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________________ 

Nome: _____________________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________________ 

 

Goiânia,____/____/____ 
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APÊNDICE 6 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 

Eu,________________________________________________________________,  

RG/CPF ____________________, concordo em participar do estudo:
 
O controle de 

infecção na Atenção Básica, sob a responsabilidade da pesquisadora Anaclara 

Ferreira Veiga Tipple.  Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, 

os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios, 

decorrentes de minha participação. Garantiram-me que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 

interrupção de meu acompanhamento. 

Goiânia, _____de_______________de ________. 

 

Assinatura do participante: ____________________________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e 

aceite do sujeito, em participar. 

 

Testemunha (não ligada à equipe de pesquisadores): 

Ass:___________________________________________________________ 
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ANEXOS 
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Anexo 1: parecer do Comitê de Ética 
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Anexo 2: comprovante de submissão dos artigos para 

publicação
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Anexo 3: Autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia 

para a realização do trabalho 

 


