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Resumo

Todo serviço de saúde, seja de caráter público ou privado, devem obedecer às normas de  
acondicionamento,  manuseio,  transporte,  tratamento  e  disposição  final  dos  resíduos 
produzidos  durante  a  prestação  da  assistência,  pois  esse  lixo  pode  se  tornar  fonte  de  
disseminação  de  doenças  e  de  prejuízos  ambientais,  caso  não  seja  adequadamente  
gerenciado. Poucas empresas no Brasil que lidam com uma grande quantidade de itens em 
sua cadeia de produção contam com uma solução de gerenciamento da logística reversa,  
que envolve o retorno de mercadorias dos clientes.

Com a regulamentação de novas Resoluções de tratamento e a disposição final dos resíduos  
dos serviços de saúde, os Órgãos Competentes do Governo Federal, como a CONAMA e  
ANVISA, deram mais um passo importante para garantir o bem estar da população, levando  
em  consideração  a  sua  periculosidade.  O  objetivo  deste  trabalho  é  verificar  a  
implementação da logística reversa dos estabelecimentos de saúde da Grande Vitória no  
Espírito Santo. Para compor este trabalho foram feitas visitas técnicas em estabelecimentos 
de saúde da Grande Vitória no Espírito Santo e foram constatadas a suas reais situações.

Palavras-chave: Logística reversa, Resoluções, Resíduos dos serviços de saúde.  

1. LOGÍSTICA
Muito se fala a respeito da logística como sendo, atualmente, a responsável pelo sucesso ou 
insucesso das organizações. Porém, o que se pode perceber no mercado é que muito pouco se 
sabe sobre as atividades logísticas e como as mesmas devem ser definidas nas organizações. 

Segundo Neto e Junior (2000),  a logística  trata  do planejamento,  organização,  controle e 
realização de outras tarefas associadas à armazenagem, transporte e distribuição de bens e 
serviços.  Para  que  essas  atividades  funcionem,  é  imperativo  que  as  atividades  de 
planejamento  logístico,  quer  sejam  de  materiais  ou  de  processos,  estejam  intimamente 
relacionadas com as funções de manufatura e marketing.

Logística é a chave de muitos negócios por muitas razões, entre as quais incluímos o alto 
custo  de  operação  das  cadeias  de  abastecimento.  Pode-se  perceber  que  a  tendência  das 
organizações é a horizontalização, atividade em que muitos produtos até então produzidos 
por determinada empresa do fim da cadeia de fornecimento passam a ser produzidos por 
outras empresas, ampliando o número de fontes de suprimento e dificultando a administração 
desse exército de fornecedores. 

À medida que as empresas investem em parceiros comerciais, aumentam os gastos com o 
planejamento de toda a cadeia. Mas, analisando essa situação de forma holística, percebe-se 
que há uma redução de custos. Mais importante do que tal redução, a atividade logística 
passa a agregar valor, melhorando os níveis de satisfação dos usuários.
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Em seu  estágio  mais  avançado,  a  logística  está  sendo  utilizada  para  o  planejamento  de 
processos de negócios que integram não só as áreas funcionais da empresa, como também a 
coordenação e o alinhamento dos esforços de diversas organizações na busca por reduzir 
custos  e  agregar  o  máximo  valor  ao  cliente  final.  A  isto  tem  sido  dado  o  nome  de 
Gerenciamento  da  Cadeia  de  Abastecimento  ou,  em  inglês,  Supply  Chain  Management  
(SCM).
Apesar dos expressivos resultados obtidos, muitas dificuldades existem na implementação 
desse conceito, pois torna-se necessária uma profunda análise da cultura das empresas que 
irão compor a cadeia. Os relacionamentos devem ser construídos com base em confiança 
mútua; o horizonte de tempo desloca-se do curto para o longo prazo e um dos elos, chamado 
de elo forte, será responsável pela coordenação do sistema e seu desempenho neste papel será 
fundamental para o atingimento dos objetivos.

Segundo Neto e Junior (2000, p.44), as metas da logística são as de disponibilizar o produto 
certo, na quantidade certa, no local certo, no momento certo, nas condições adequadas para o 
cliente certo ao preço justo. Assim, fica evidente a intenção de se atingir, simultaneamente, a 
eficiência e a eficácia nesse processo.

Por último, e muitas vezes esquecido,  está o fato de que o elemento humano é de suma 
importância e, portanto, deverá ser treinado e estar preparado para esta nova realidade. Cabe 
registrar a escassez de profissionais nessa área, em especial, aqueles com visão sistêmica e 
conhecedores de todas as atividades logísticas.

2. LOGÍSTICA REVERSA
Usualmente pensamos em logística como o gerenciamento do fluxo de materiais do seu ponto 
de aquisição até o seu ponto de consumo. No entanto,  existe também um fluxo logístico 
reverso, do ponto de consumo até o ponto de origem, que precisa ser gerenciado.

De acordo com LEITE (2002) a logística reversa é a área da logística empresarial que tem a 
preocupação com os aspectos logísticos do retorno ao ciclo de negócios ou produtivo de 
embalagens,  bens  de  pós-venda  e  de  pós-consumo,  agregando-lhes  valores  de  diversas 
naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros.

Podemos  dizer  que  o  conceito  de  Logística  Reversa  está  em  evolução,  face  às  novas 
possibilidades  de negócios relacionados ao crescente  interesse empresarial  e  às pesquisas 
nesta área, na última década.

Segundo LACERDA (2002) tem-se observado que o escopo e a escala das atividades de 
reciclagem e reaproveitamento de produtos e embalagens têm aumentado consideravelmente 
nos últimos anos. Algumas das causas para isto são discutidas abaixo:

• Questões ambientais

Existe uma clara tendência de que a legislação ambiental caminhe no sentido de tornar as 
empresas cada vez mais responsáveis por todo ciclo de vida de seus produtos. Isto significa 
ser legalmente responsável pelo seu destino após a entrega dos produtos aos clientes e do 
impacto que estes produzem no meio ambiente.

Um segundo aspecto diz respeito ao aumento de consciência ecológica dos consumidores que 
esperam que as empresas reduzam os impactos negativos de sua atividade ao meio ambiente. 
Isto tem gerado ações por parte de algumas empresas que visam comunicar ao público uma 
imagem institucional "ecologicamente correta". 

• Concorrência - Diferenciação por serviço
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Os fornecedores acreditam que os clientes valorizam as empresas que possuem políticas mais 
liberais  de  retorno  de  produtos.  Esta  é  uma  vantagem  percebida  onde  os  fornecedores 
assumem os riscos pela existência de produtos danificados. Isto envolve uma estrutura para 
recebimento, classificação e expedição de produtos retornados.

• Redução de Custo

Os  esforços  em desenvolvimento  e  melhorias  nos  processos  de  logística  reversa  podem 
produzir também retornos consideráveis, que justificam os investimentos realizados.

Por trás do conceito de logística reversa está um conceito mais amplo que é o do "ciclo de 
vida". A vida de um produto, do ponto de vista logístico, não termina com sua entrega ao 
cliente. Produtos se tornam obsoletos, danificados, ou não funcionam e deve retornar ao seu 
ponto de origem, para serem adequadamente descartados, reparados ou reaproveitados. 

O  processo  de  logística  reversa  gera  materiais  reaproveitados  que  retornam ao  processo 
tradicional de suprimento, produção e distribuição, conforme indicado na FIGURA 03. 

FIGURA 03 - Representação Esquemática dos Processos Logísticos Direto e Reverso             
Fonte: Lacerda (2002)

Este processo é geralmente composto por um conjunto de atividades que uma empresa realiza 
para coletar, separar, embalar e expedir itens usados, danificados ou obsoletos dos pontos de 
consumo até os locais de reprocessamento, revenda ou de descarte. Como mostra na Figura 
04, existem variantes com relação ao tipo de reprocessamento que os materiais podem ter, 
dependendo das condições em que estes entram no sistema de logística reversa.

FIGURA 04 - Atividades Típicas do Processo Logístico Reverso                                               
Fonte: Lacerda (2002)

Dependendo de como o processo de logística reversa é planejado e controlado, este terá uma 
maior ou menor eficiência. Para LACERDA (2002), alguns dos fatores identificados como 
sendo críticos e que contribuem positivamente para o desempenho do sistema de logística 
reversa são comentados abaixo na FIGURA 05:
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FIGURA 05 - Fatores críticos para a eficiência do processo de logística reversa. 
Fonte: Lacerda (2002) 

• Bons controles de entrada 

No início do processo de logística reversa é preciso identificar corretamente o estado dos 
materiais  que retornam para  que  estes  possam seguir  o  fluxo reverso  correto  ou mesmo 
impedir que materiais que não devam entrar no fluxo o façam. 

• Processos padronizados e mapeados 

Ter processos corretamente mapeados e procedimentos formalizados é condição fundamental 
para se obter controle e conseguir melhorias.

• Tempo de Ciclo reduzidos

Tempo de  ciclo  se  refere  ao  tempo  entre  a  identificação  da  necessidade  de  reciclagem, 
disposição ou retorno de produtos e seu efetivo processamento. Sistemas de informação

• Rede Logística Planejada

Da mesma forma que no processo logístico direto, a implementação de processos logísticos 
reversos requer a definição de uma infraestrutura logística adequada para lidar com os fluxos 
de entrada de materiais usados e fluxos de saída de materiais processados. Instalações de 
processamento e armazenagem e sistemas de transporte devem desenvolvidos para ligar de 
forma eficiente os pontos de consumo onde os materiais usados devem ser coletados até as 
instalações onde serão utilizados ou descartados no futuro.

• Relações colaborativas entre clientes e fornecedores

No contexto  dos  fluxos  reversos  que existem entre  varejistas  e  indústrias,  onde  ocorrem 
devoluções  causadas  por  produtos  danificados,  surgem questões  relacionadas  ao nível  de 
confiança entre as partes envolvidas. São comuns conflitos relacionados à interpretação de 
quem é a responsabilidade sobre os danos causados aos produtos.

Fica claro que práticas mais avançadas de logística reversa só poderão ser implementadas se 
as organizações envolvidas na logística reversa desenvolverem relações mais colaborativas. 

3 NORMAS E RESOLUÇÕES EM VIGOR
Os resíduos sólidos que são produzidos em um determinado hospital, de acordo com a sua 
fonte  geradora,  podem ser  classificados  em diversos  tipos.  Entretanto  a  maioria  do  lixo 
hospitalar  possui  características  similares  a  do  lixo  domiciliar.  O  que  os  diferencia  é  a 
pequena parcela considerada patogênica, que é composta de materiais como gaze, algodão, 
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agulhas  e  seringas  descartáveis,  pedaço  de  tecido  humano,  placenta  e  sangue  e  também 
resíduos que tenham em sua produção tido contato com pacientes portadores de doenças 
infecto-contagiosas (Sá et al., 1993). 

O manuseio com o lixo hospitalar necessita de cuidados especiais tanto das administrações 
hospitalares quanto das autoridades municipais, desde a sua produção até a destinação final. 

A crescente  preocupação com os  resíduos  infectantes,  tem favorecido o aparecimento de 
sistemas gerenciais  diferenciados em todas as fases  para este  tipo de resíduo, o  que não 
acontece com os resíduos domiciliares. 

O lixo hospitalar merece atenção especial em todas as suas fases em decorrência dos riscos 
graves e imediatos que pode oferecer. Dependendo do tipo de resíduo hospitalar, podemos 
eleger diferentes alternativas de tratamento.

Para  que  se  tenha  um  sistema  eficiente  de  resíduos  hospitalares,  torna-se  necessária  a 
integração de todas as instituições comprometidas com esta questão, utilizando-se para isto, a 
combinação de recursos disponíveis e variáveis locais. (Ministério da Saúde, 1989). 

Em relação aos aspectos administrativos operacionais dos resíduos hospitalares, é atribuição 
do Estado intervir,  enquanto poder  público,  sempre  que houver  risco à  saúde e  ao meio 
ambiente (Ministério da Saúde, 1989).

Os órgãos governamentais vêm desenvolvendo normas e resoluções que visem a preservação 
ambiental. 

A ANVISA elaborou o Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde e Diretrizes Gerais, baseado nas atribuições definidas especificamente nos Art 6º, 
Art. 7º, inciso III e Art. 8º da Lei 9782.

Tal  Regulamento  objetivou  detectar  quais  os  riscos  existentes  no  manejo  dos  resíduos 
provenientes de serviços de saúde e tomar medidas que eliminem, previnam ou minimizem 
esses riscos.

Uma  vez  detectados  tais  riscos,  o  citado  Regulamento  procura  também  apurar  as 
responsabilidades dos serviços de saúde, no correto gerenciamento de todos os resíduos por 
eles gerados, além de disponibilizar informações técnicas a esses  estabelecimentos de saúde, 
assim como aos órgãos de vigilância sanitária, sobre as técnicas adequadas ao manejo dos 
resíduos de serviços de saúde, seu gerenciamento e fiscalização.

O  documento  foi  elaborado  a  partir  de  trabalho  conjunto  de  técnicos  da  ANVISA  e 
profissionais  dos  setores  envolvidos  como:  Meio  Ambiente,  Limpeza  Urbana,  Indústria 
Farmacêutica,  Associações  e  Sociedades  de  Especialidades  Médicas  e  expressa  o 
conhecimento científico atual relativo aos riscos dos resíduos em relação à saúde individual e 
ao meio ambiente.

Para melhor cumprimento das exigências previstas nesta Resolução, foram definidas etapas 
de manejo interno para o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde/RSS e etapas de 
manejo externo. 

Nesse contexto, o objetivo maior da Resolução é prevenir riscos à saúde e ao meio ambiente, 
por meio do correto gerenciamento dos resíduos gerados pelos serviços de saúde, assim como 
reduzir o volume de resíduos perigosos e a incidência de acidentes ocupacionais. 

A abrangência desta Resolução é nacional e aplicável para as empresas de produção e/ou 
comercialização de produtos e serviços submetidos ao controle e fiscalização pelo Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária/SNVS, conforme definido na Lei nº 9782/99 de criação da 
ANVISA e  do SNVS,  sendo que  os  estados  e  municípios  podem estabelecer  normas de 
caráter supletivo ou complementar, a fim de adequá-la às especificidades locais.

http://e-legis.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=182
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O  gerenciamento  dos  RSS  constitui-se  de  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 já no processo de separação e proporcionar 
aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos 
trabalhadores,  a preservação da saúde pública,  dos recursos naturais,  do meio ambiente e 
otimizando o uso de aterros sanitários, que são escassos no país.

Os principais problemas apresentados que influenciaram para mudanças ou implementação 
nesta norma foram:

- a constatação da inexistência de uma política nacional de resíduos e principalmente 
da existência de destinação final inadequada na maioria dos municípios brasileiros;

-  a  necessidade de reduzir  a geração dos resíduos que possam apresentar riscos à 
saúde humana e ao meio ambiente;

- a necessidade de prevenir riscos ocupacionais para os profissionais de saúde e de 
limpeza urbana; e

-  a  falta  de consenso quanto ao risco associado no processo de manejo interno e 
externo dos resíduos gerados nos serviços de saúde.

O gerenciamento deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos físicos, dos 
recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos no manejo dos RSS. 

Todo gerador de resíduos de serviços de saúde deverá elaborar um Plano de Gerenciamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, que é o documento que aponta e descreve as 
ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas as suas características, no âmbito 
dos estabelecimentos. 

4. ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DA GV E SUAS SITUAÇÕES DE DESCARTE
Para compor este  trabalho foram feitas visitas técnicas em estabelecimentos de saúde da 
Grande Vitória no Espírito Santo e foram constatadas a suas reais situações. Abaixo serão 
listados alguns locais visitados. 

4.1 Centro Integrado de Atenção a Saúde (CIAS)
A  Enfermeira  Chefe  responsável  pela  implementação  do  Plano  de  Gerenciamento  de 
Resíduos  de  Serviços  de  Saúde  (PGRSS)  do  hospital  particular  CIAS,  diz  que  a 
implementação  do  plano  se  faz  necessário  em  virtude  da  periculosidade  dos  resíduos 
produzidos pelos estabelecimentos de saúde. 

Ela ressalta ainda que essa implementação é demorada e que para se enquadrar a todas as 
exigências  das  resoluções  o  estabelecimento  necessita  de  uma  adequação  de  seus 
procedimentos, compra de equipamentos e materiais adequados de coletas (equipamentos e 
EPI’S) e treinamento de todos os profissionais envolvidos no processo e deve ser feita de 
acordo com a complexidade do estabelecimento. 

O CIAS encontra-se em fase acelerada de implementação do PGRSS. Todos os materiais e 
equipamentos necessários foram adquiridos (ex: containeres apropriados, equipamentos de 
proteção individual e coletivo, etc) e profissionais de todas as áreas, sejam eles, médicos, 
enfermeiros,  fisioterapeutas,  funcionários  administrativos,  funcionários  de  empresas 
terceirizadas, já sofreram uma quantidade satisfatória de treinamento.  

Os  funcionários  a  mostraram satisfação  com a  implementação  do  PGRSS,  visto  que  os 
mesmos estão confiantes com a melhoria das condições de saúde ocupacional e estão se 
esforçando ao máximo para a implementação correta deste plano.
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4.2 Hospital Dório Silva (HDS)
Segundo a enfermeira responsável pela implantação do PGRSS do HDS, o hospital ainda 
encontra-se  desenvolvendo o  seu  gerenciamento  dos  resíduos,  e  que  os  estabelecimentos 
públicos de saúde do Estado não estão equipados adequadamente, bem como não receberam 
treinamentos para tal implementação por nenhum órgão competente do estado.

4.3 Unidade de Saúde da Família Otaviano Rodrigues de Carvalho 
Segundo o  Responsável  pela  Unidade  de  Jardim da  Penha,  o  estabelecimento  não  havia 
recebido nenhuma orientação sobre a implementação do PGRSS até o momento da entrevista.

Segundo o  responsável,  o  sistema  de  segregação e  coleta  de  resíduos  desenvolvido  pela 
unidade  de  saúde  baseia-se  unicamente  nos  moldes  sempre  praticados  por  todos  os 
estabelecimentos de saúde, anteriormente a Resolução 306.

5 CONCLUSÃO
O Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde, através da Logística Reversa, 
é rigorosamente defendido pelos órgãos competentes, pela fiscalização e legislação da área, 
como uma forma efetiva e eficaz do descarte e da disposição final dos Resíduos de Serviços 
de Saúde.

A FIGURA 07 está ilustrando o ciclo dos Resíduos de Serviços de Saúde da Grande Vitória, 
utilizando o PGRSS como base de elaboração da Logística Reversa. 

FIGURA 07 – Logística Reversa nos ESS da Grande Vitória

Diante  dos  estudos  apresentados  neste  trabalho,  pode-se  perceber  que,  numa visão  mais 
ampla,  a  Logística  Reversa  ainda  não  ocupa  uma  posição  de  valorização  adequada  no 
mercado  de  trabalho,  haja  vista  o  pequeno número  de  empresas  que  possuem gerências 
dedicadas ao assunto. Contudo, esta realidade está mudando, em resposta às várias pressões 
externas, tais como: um maior rigor da legislação ambiental, a necessidade de reduzir custos 
e a necessidade de oferecer mais serviço através de políticas de devolução mais liberais.

Baseado nas Legislações vigentes, assim como avaliando a condição de trabalho de cada 
estabelecimento de saúde pesquisado, pode-se concluir que:

1-  As  Instituições  de  Saúde  ainda  não  concluíram  a  implantação  das  suas  Logísticas 
Reversas,  por  isso mesmo,  preocupante para a  população e  o  meio ambiente.  Isto  se  dá 
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devido  ao  fato  de  que,  até  o  presente  momento,  na  maioria  dos  casos  pesquisados,  não 
apresentam uma forma de descarte e disposição final 100% controlados. 

2-  Os  mais  diversos  tipos  de  instituições  ligadas  à  área  de  saúde,  geram  uma  grande 
quantidade de resíduos (lixo contaminante e não-contaminante), cuja disposição final precisa 
ser equacionada de maneira adequada e responsável.

Diante do acima exposto,  pode-se concluir que os Estabelecimentos de Saúde da Grande 
Vitória,  em  sua  totalidade,  ainda  não  se  encontram  em  total  conformidade  com  as 
determinações das Resoluções do CONAMA e ANVISA, visto que não estão sendo adotadas 
as medidas cabíveis como:

- Elaboração e implantação do Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde;

-  Investimento  em  tecnologias  apropriadas,  para  se  adequar  a  Logística  Reversa  de 
Gerenciamento dos seus resíduos; 

Há que se enfatizar a existência de estabelecimentos de saúde que desconhecem a existência 
de  tais  resoluções,  dizendo-se  surpresos  com  os  questionamentos.  Aliado  a  todas  as 
colocações feitas no decorrer deste trabalho, pode-se perceber que o fator decisivo pela não 
implementação das Resoluções, em sua plenitude, dá-se em função da falta de uma efetiva e 
eficaz fiscalização dos órgãos competentes e de uma estratégia para a eficaz implementação 
das ações.
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