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Resumo: Este artigo baseia-se num estudo de caso realizado na Unidade Clínica Médica de  
um hospital universitário de médio porte localizado na região central do Rio Grande do Sul.  
Teve como objetivos demonstrar no que se constituem as fases de desenvolvimento de um 
sistema de gerenciamento ecologicamente correto de resíduos de serviços de saúde (RSS),  
sua importância ao homem e à natureza e detectar o nível de conhecimento dos funcionários  
da  higienização  e  enfermagem  sobre  a  identificação,  periculosidade,  necessidade  de 
utilização  de  EPI,  legislação  ambiental  e  as  formas  de  manejo  destes  resíduos.  Ficou  
demonstrado que o gerenciamento de forma ecologicamente correta em suas fases envolve  
conhecimentos  sobre  RSS;  formas  de  manejo;  elaboração  do  plano  de  gerenciamento;  
funcionários  devidamente  capacitados  envolvidos  nas  atividades;  e  recursos  materiais,  
físicos  e  financeiros.  Várias  são  as  contribuições  de  um  gerenciamento  ecologicamente  
correto de RSS tais como: preservação da saúde pública e da qualidade do meio ambiente,  
qualidade do trabalho e capacitação aos funcionários,  redução de custos e desperdícios,  
atendimento à legislação ambiental, manejo adequado aos resíduos gerados, entre outras.  
Quanto  ao  nível  de  conhecimento  dos  funcionários  observou-se  a  necessidade  do  
desenvolvimento de programas de educação continuada, saúde e segurança do trabalhador.
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1. Introdução
Promover a qualidade de vida tem sido um desafio ao ser humano em toda parte do 

mundo, variando em maior ou menor intensidade conforme o interesse de cada um. É uma 
tarefa que não depende apenas das forças políticas, mas sim da estruturação de modelos de 
desenvolvimento  que  tenham  sustentabilidade  econômica,  embasamento  legal  e 
compreendam o uso racional dos recursos naturais.

Os serviços de saúde hospitalar são atividades imprescindíveis ao desenvolvimento 
humano, mas algumas práticas fornecem riscos à auto-sustentabilidade do meio ambiente e a 
saúde do homem ou mesmo sua vida. Segundo Castro (2003), eles são tidos como um dos 
grandes  vilões  da  sociedade,  no  que  se  refere  à  geração  de  resíduos  potencialmente 
infecciosos  e  em  grande  volume.  Por  isso  que  segundo  Almeida  e  Amaral  (2005)  o 
gerenciamento ecologicamente correto de resíduos de serviços de saúde (RSS) aparece como 
um item de relevante importância atualmente.

Os  RSS  podem  conter  germes  patogênicos  com  capacidade  de  disseminação  de 
doenças  infecto-contagiosas  no  caso  de  restos  de  cirurgias  e  autopsias,  seringas,  roupas 
descartáveis,  gazes,  bandagens,  curativos;  resíduos  com  características  de  toxidade, 
inflamabilidade, corrosividade e reatividade no caso de ácidos, remédios vencidos; além de 
outros resíduos (CASTRO, 2003).

Procurando  minimizar  os  problemas  decorrentes  do  mau  gerenciamento  destes 
resíduos a legislação tem procurado se mostrar rigorosa na tentativa de que estas empresas 
atendam  as  disposições  estabelecidas  em  vigor,  qualificando-se  a  padrões  superiores  de 
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qualidade em seus processos de prestação de serviços segundo Calegare, Godoy e Silveira 
(2006), e, para atender estas necessidades a RDC nº 306 da Agência Nacional da Vigilância 
Sanitária,  de  07  de  dezembro  de  2004,  estabelece  um  regulamento  técnico  para  o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

Para  Schneider  et  al.  (2004)  o  gerenciamento  dos  resíduos  dos  serviços  de  saúde 
encontram sérios  problemas em todas as  suas  etapas,  que podem ser  atribuídos  a  fatores 
como: escassez de conhecimentos específicos, carência de normas e leis efetivas, negligência 
dos  responsáveis,  não  exigência  dos  planos  de  gerenciamento  pelos  órgãos  competentes, 
fiscalização  inadequada  e/ou  ausente  e  carência  de  programas  de  prevenção  à  poluição 
visando, particularmente, à minimização da geração de resíduos. 

Baseando-se num estudo de caso realizado na Unidade Clínica Médica de um hospital 
universitário de médio porte localizado na região central do Rio Grande do Sul, este estudo 
tem como objetivos demonstrar no que se constituem as fases de desenvolvimento de um 
sistema  de  gerenciamento  ecologicamente  correto  de  resíduos  de  serviços  de  saúde,  sua 
importância  ao  homem  e  à  natureza.  E  ainda,  detectar  o  nível  de  conhecimento  dos 
funcionários da higienização e enfermagem sobre a identificação, periculosidade, necessidade 
de utilização de EPI, legislação ambiental e as formas de manejo destes resíduos a fim de 
ressaltar  como  esse  sistema  de  gerenciamento  pode  contribuir  para  o  trabalho  destes 
profissionais. 

2. Resíduos de serviços de saúde, (RSS)
Assim,  conforme  Resolução  CONAMA  nº  358  de  29  de  abril  de  2005,  são 

denominados resíduos de serviços de saúde todos aqueles resultantes de atividades exercidas 
nos  serviços  citados  no  parágrafo  abaixo,  e  que  por  suas  características,  necessitam  de 
processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua destinação 
final, a fim de evitar impactos negativos na sociedade. 

São serviços geradores de RSS todos  os  relacionados com o atendimento à  saúde 
humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; 
laboratórios  analíticos  de  produtos  para  saúde;  necrotérios,  funerárias  e  serviços  onde  se 
realizem  atividades  de  embalsamento  (tanatopraxia  e  somatoconservação);  serviços  de 
medicina  legal;  drogarias  e  farmácias  inclusive  as  de  manipulação;  estabelecimentos  de 
ensino e pesquisa na área da saúde; centro de controle de zoonoses; distribuidores de produtos 
farmacêuticos, importadores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; 
unidades  móveis  de  atendimento  à  saúde;  serviços  de  acupuntura;  serviços  de  tatuagem, 
dentre  outros  similares,  são  definidos  conforme  RDC 306  de  7  de  dezembro  de  2004  e 
Resolução CONAMA nº 358, artigo 1º, de 29 de abril de 2005.

2.1 Classificação dos resíduos de serviços de saúde
A resolução CONAMA nº 358 de 29 de abril de 2005 bem como a RDC 306 de 7 de 

dezembro de 2004 da ANVISA classifica os resíduos de serviços de saúde em cinco grandes 
grupos, como segue:
- Grupo A: resíduos com possível presença de agentes biológicos podendo apresentar risco de 
infecção. Este grupo é subdividido em cinco subgrupos, que são A1, A2, A3, A4 e A5;
-  Grupo  B:  resíduos  contendo  substâncias  químicas  que  podem apresentar  risco  à  saúde 
pública  ou  ao  meio  ambiente,  dependendo  de  suas  características  de  inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade e toxicidade;
-  Grupo  C:  quaisquer  materiais  resultantes  de  atividades  humanas  que  contenham 
radionuclídios em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas 
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da  Comissão  Nacional  de  Energia  Nuclear  (CNEN)  cuja  sua  reutilização  é  considerada 
imprópria ou não prevista; 
- Grupo D: resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou 
ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares;
- Grupo E: materiais perfuro-cortantes ou escarificantes.

E,  para  que  haja  um  gerenciamento  correto,  intra  e  extra-hospitalar  dos  RSS,  à 
classificação  estabelecida  deve-se  considerar,  ainda,  a  área  de  geração,  a  natureza  e  o 
potencial de risco dos resíduos, a fim de oferecer segurança e minimizar riscos tanto ao agente 
que o maneja quanto ao meio ambiente (SCHNEIDER et al, 2004).

2.2 Periculosidade dos resíduos de serviços de saúde
Segundo a NBR 10.004/87 o lixo hospitalar quanto à periculosidade dos resíduos pode 

apresentar  riscos  potenciais  ao  meio  ambiente  e  à  saúde  pública  em  função  de  suas 
propriedades  físicas,  químicas e  infecto-contagiosas.  De acordo com esta  norma e com o 
MINISTÉRIO DA SAÚDE (2002), quando refere à periculosidade, os resíduos sólidos de 
serviços  de  saúde,  com exceção  dos  rejeitos  radioativos  que  são  de  responsabilidade  da 
CNEN, são classificados em três classes:
a) Resíduos de Classe I ou Perigosos: aqueles que em função de suas propriedades devem 
apresentar  ao  menos  uma  das  seguintes  características:  inflamabilidade,  corrosividade, 
reatividade, toxicidade e patogenicidade;
b) Resíduos de Classe II  ou Não Inertes:  aqueles que apresentam propriedades tais  como 
combustibilidade, biodegrabilidade ou solubilidade em água;
c)  Resíduos  de  Classe  III  ou  Inertes:  aqueles  que  submetidos  a  um contato  estático  ou 
dinâmico com água não tenham nenhum de seus componentes solubilizados a concentrações 
superiores aos padrões de potabilidade de água.

Identificar a periculosidade dos RSS é algo bastante complexo em inúmeros casos, em 
face das limitações existentes nos laboratórios nacionais em nível de pesquisas. Mas, para 
minimizar os riscos causados por eles é fundamental estabelecer um plano de gerenciamento 
que contemple aspectos desde a geração, segregação, identificação, acondicionamento, coleta 
interna, transporte interno, armazenamento, coleta externa, transporte externo, tratamento e 
disposição final, incluindo o sistema de reciclagem.

3. Gerenciamento ecologicamente correto de resíduos de serviços de saúde
Para o gerenciamento de RSS ecologicamente correto observa-se todo o seu processo 

desde  sua  geração  até  sua  destinação  final,  segundo Almeida  e  Amaral  (2005),  e  dando 
atendimento às legislações previstas.

O gerenciamento ecologicamente correto deve estar em conformidade com a RDC nº. 
306  da  ANVISA,  de  07  de  Dezembro  de  2004,  e  o  constitui  como sendo um plano de 
procedimentos  de  gestão  bem elaborado,  planejados  e  implementados  com o  objetivo  de 
minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento 
seguro,  de forma eficiente,  visando à  proteção dos trabalhadores,  a  preservação da saúde 
pública,  dos recursos naturais e do meio ambiente,  independente dos recursos disponíveis 
serem insuficientes. 

Este plano de procedimentos denominado de Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde (PGRSS), segundo a Resolução CONAMA 283 de 12 de Julho de 2001 em 
seu artigo 2º item XI é um documento integrante do processo de licenciamento ambiental 
baseado em medidas de minimização ou não geração de resíduos apontando e descrevendo 
ações a serem praticadas no transcorrer destas atividades bem como nas formas de manejo 
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destes resíduos, tais como: segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, 
armazenamento temporário, tratamento, armazenamento externo, coleta e transportes externos 
e disposição final.

O ponto de partida para o funcionamento de um sistema de gestão e desenvolvimento 
das  demais  fases  está  no  processo  de  identificação  e  classificação  destes  resíduos  para 
posterior caracterização. O processo de caracterização segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE 
(2002) inclui tanto o processo de avaliação qualitativa quanto quantitativa devendo observar 
as seguintes etapas:
a) Identificação de resíduos dos diferentes grupos, conforme a RDC 306 de 7 de dezembro de 
2004;
b) Segregação, coleta e armazenamento na fonte de geração, de acordo com a classificação 
estabelecida;
c) Pesagem, durante sete dias consecutivos, para determinar a quantidade gerada.

A  importância  de  implantar  o  gerenciamento  ambiental  está  na  possibilidade  de 
correções de pontos de falhas, aumento da qualidade dos serviços prestados, melhor qualidade 
da saúde pública e ambiental, valoração da imagem da empresa, redução de custos e origem 
de recursos (CALEGARE, GODOY e SILVEIRA, 2006).

O gerenciamento dos RSS hospitalar deve ser avaliado e acompanhado pela Comissão 
de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), particularmente no que se refere à programação 
de treinamento para profissionais dos setores de higiene e limpeza, e pela conscientização 
geral do staff do hospital no que concerne à problemática dos RSS (SCHNEIDER et al, 2004).

3.1 Minimização e tratamento dos resíduos dos serviços de saúde
A minimização do volume de resíduos dos serviços de saúde além de se constituir em 

uma das etapas de gerenciamento é o primeiro aspecto que deve ser considerado no programa 
de prevenção à poluição, seguida posteriormente pela redução de sua periculosidade.

Segundo Schneider et al (2004), no momento de se considerar o destino de substâncias 
perigosas,  deve-se pensar  que essas,  antes  de  serem lançadas  no meio ambiente,  deverão 
passar antes por uma análise quanto à potencialidade de sofrer um processo de reutilização, 
recuperação, reciclagem, tratamento ou permanecerem no ambiente de forma segura até a sua 
destinação final.

 QUADRO 1 - Métodos de minimização de resíduos para estabelecimentos de serviços de saúde

Tipo de resíduo Fonte de geração Método recomendado
Solventes Histologia

Patologia
Engenharia
Embalsamento
Laboratório

- Substituir solventes de limpeza por solventes menos perigosos
- Segregar resíduos de solventes
- Recuperar e reutilizar solventes por meio de destilação
- Usar calibradores de solventes para testes rotineiros

Mercúrio Equipamento obsoleto 
e/ou quebrado

- Substituir instrumentos contendo mercúrio por eletrônicos
- Reciclar o mercúrio contido em resíduos de equipamentos
- Fornecer kits individuais para limpeza de derramamento de mercúrio

Formaldeído Necropsia
Diálise
Patologia
Embalsamento
Berçário

- Diminuir a extensão da solução de formaldeído
- Minimizar os resíduos da limpeza de equipamentos de diálise
- Utilizar osmose reversa para tratamento de água
- Recuperar o resíduo de formaldeído
- Investigar a reutilização na doença e nos laboratórios de necropsia

Quimioterápicos
Antineoplásicos

Soluções quimioterápicas
Clínica geral
Farmácia
Pesquisa
Materiais pontiagudos
Bandagem

- Reduzir os volumes utilizados
- Otimizar o tamanho do recipiente da droga quando da compra
- Retornar drogas com prazo de validade vencido
- Centrar o local dos compostos quimioterápicos
- Fornecer kits de limpeza para derramamentos
- Segregar resíduos
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Químicos 
fotográficos

Radiologia
Raios X

- Devolver o revelador fora de especificação para o fabricante
- Cobrir os tanques do fixador e do revelador para reduzir a evaporação
- Recuperar a prata
- Reciclar o resíduo de filme e papel
- Usar equipamento para reduzir perdas do líquido revelador
- Utilizar banho em contracorrente

Radioativos Medicina nuclear
Laboratório
Teste clínico

- Usar menos isótopos perigosos quando possível
- Segregar e rotular apropriadamente resíduos radioativos

Tóxicos
Corrosivos
Miscelâneas 
químicas

Manutenção
Esterilização
Soluções para limpeza
Resíduos de utilidades

-  Inspeção  e  manutenção  permanentes  nos  equipamentos  para 
esterilização de óxido de etileno
- Substituir os agentes de limpeza por produtos menos tóxicos
- Reduzir volumes utilizados em experimentos
- Retornar os recipientes para reutilização
- Neutralizar os resíduos ácidos com resíduos básicos
- Usar manuseio mecânico em tambores para evitar derramamentos
- Usar métodos físicos ao invés de químicos para limpeza

  Fonte: EPA-Environmental Protection Agency (1990) apud SCHNEIDER (2004).

O  Quadro  1  apresenta  métodos  para  a  minimização  de  alguns  resíduos  perigosos 
gerados em estabelecimentos de serviços de saúde, enquanto que as ações de minimização 
podem ser esquematizadas através do fluxograma representado na Figura 1.

FIGURA 1 - Fluxograma de ações de minimização 
Fonte: Schneider et al. (2004).

Os  processos  de  tratamento  para  os  resíduos  de  serviços  de  saúde  sólidos  são 
compostos,  atualmente,  por  um grande  número de  métodos visando tornar  esses resíduos 
aceitáveis em aterros sanitários comuns, tais como, esterilização a vapor, esterilização a seco, 
esterilização por radiações ionizantes, esterilização por gases, esterilização por microondas, 
esterilização por plasma, microclave, desinfecção química, desinfecção química/mecânica e 
incineração.

No que se refere aos resíduos hospitalares as alternativas de tratamento estão centradas 
nos  métodos  de  esterilização  a  vapor,  desinfecção  química  e  incineração  (ALMEIDA  e 
AMARAL, 2005).

4. Metodologia
A pesquisa é do tipo estudo de caso, onde se procurou demonstrar a constituição das 

fases  de  desenvolvimento  de  um  sistema  de  gerenciamento  ecologicamente  correto  de 
resíduos de serviços de saúde na Unidade Clínica Médica, responsável pelo atendimento de 
pacientes em sua maioria hemato-oncológicos, de um hospital universitário de médio porte 
localizado na região central do Rio Grande do Sul. 
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Através do estudo bibliográfico demonstra-se a importância da adoção desse sistema 
de gerenciamento ao homem e ao meio ambiente. Também se procurou detectar o nível de 
conhecimento  dos  funcionários  da  higienização  e  enfermagem  sobre  identificação, 
periculosidade, necessidade de utilização de EPI, legislação ambiental, as formas de manejo 
destes resíduos a fim de ressaltar como o sistema de gerenciamento ecologicamente correto 
pode contribuir para o trabalho destes profissionais.

A técnica utilizada para a coleta dos dados foi o questionário, embasado na RDC 306 
de  7  de dezembro  de  2004 da  ANVISA.  Foram utilizados  dois  modelos:  um modelo  de 
questionário direcionado a Enfermeira Chefe Unidade e a Enfermeira responsável pelo plano 
de gerenciamento de resíduos do Hospital com o intuito de identificar e caracterizar os RSS e 
as fases de gerenciamento destes resíduos e um outro modelo de questionário direcionado a 
todos os funcionários responsáveis pelo processo de higienização e enfermagem da Unidade, 
ou seja, 7 funcionários da higienização e 32 funcionários da enfermagem.
 Nesse  segundo questionário  procurou-se  buscar  a  identificação  dos  conhecimentos 
desses profissionais com relação às atividades de gerenciamento dos RSS, em ótimo, muito 
bom, bom, regular e péssimo.

5. Resultados do estudo
5.1 Gerenciamento ecologicamente correto dos RSS da Unidade Clínica Médica

O gerenciamento ecologicamente correto dos RSS da Unidade é realizado embasado 
no plano de gerenciamento de RSS do Hospital ao qual a Unidade compõe. Este descreve 
ações que vão desde a capacitação do profissional, a adequação do local (recursos físicos e 
materiais), a identificação e a forma de manejo a ser direcionada aos resíduos gerados.

Para a enfermeira chefe da Unidade o plano de gerenciamento consiste na busca das 
conformidades estabelecidas na RDC 306 da ANVISA, na Resolução CONAMA 358, NBR 
ISO 10004 e na implantação de um sistema de gestão ambiental nos moldes da NBR ISO 
14001. Por isso deve analisar os tipos e as características dos resíduos gerados pela Unidade 
estabelecendo  diretrizes  de  manejo  compatível  com as  normas  legais  estabelecidas  pelos 
órgãos locais.

5.1.1 Identificação e caracterização dos RSS gerados na Unidade Clínica Médica 
Os resíduos gerados a partir das atividades realizadas no atendimento aos pacientes da 

Unidade Clínica Médica foram identificados e classificados conforme o Quadro 2. Ressalta-se 
que no setor são classificados, caracterizados e mensurados somente os resíduos sólidos.

QUADRO 2 – Identificação e caracterização dos resíduos gerados na Unidade Clínica Médica

Classificação Identificação

Grupo A:

Infectantes

• Culturas e estoques de microorganismos.
• Meios  de  culturas  e  instrumentos  utilizados  para  transferência,  inoculação  ou  mistura  de 

culturas.
• Resíduos com suspeita de contaminação por microorganismos.
• Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou 

má conservação, coleta incompleta e com validade vencida.
• Sobras  de  amostra  de  laboratórios  contendo  sangue  ou  líquidos  corpóreos,  bem como  os 

recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde.
• Kits de linhas arteriais, endovenosas para coleta de células tronco. 
• Sobras de amostra de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina, secreções... 
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Grupo A:

Infectantes

• Máscaras e luvas dos isolamentos, sondas, gazes, conectores em geral, drenos, ataduras e luvas 
utilizadas na assistência à saúde.

• Bolsa de diálise, kit de aférese.
• Gesso e materiais com sangue e secreções.
• Recipientes e materiais utilizados no processo de assistência à saúde que contenham sangue ou 

líquidos corpóreos.
• Peças  anatômicas  (órgãos  e  tecidos)  e  outros  resíduos  provenientes  de  procedimentos 

cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de confirmação diagnóstica.
• Bolsas tansfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão.

Grupo B:

Tóxicos

• Produtos antimicrobianos.
• Produtos citostáticos.
• Produtos antineoplásticos.
• Resíduos desinfetantes e desinfestantes.
• Resíduos contendo metais pesados (pilhas).
• Outros resíduos considerados tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos (glutaraldeído).

Grupo D:

Comuns

• Papel  toalha,  resíduos  de  banheiros,  fraldas  descartáveis,  peças  descartáveis  de  vestuário, 
restos alimentares, cascas de frutas e legumes, frascos de dietas enterais, máscaras cirúrgicas e 
carvão  ativada,  touca  cirúrgica,  gesso,  material  utilizado  em  anti-sepsia  e  hemostasia  de 
venóclises,  equipo  de  soro  e  outros  similares  utilizados  na  assistência  à  saúde  que  não 
contenham sangue (não incluso no grupo A).

• Resíduos de varrição e flores.
Grupo E:

Perfuro-
cortantes

• Materiais perfuro-cortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes.
• Ampolas de vidro, vidros, frascos, brocas, lâminas de bisturi, lancetas.
• Lâminas e lamínulas.
• Espátulas.
• Utensílios de vidro quebrado (pipetas, tubos de coleta sanguínea) e outros similares.

A classificação apresentada acima está em conformidade com a RDC 306 de 07 de 
dezembro de 2004 da ANVISA e resolução CONAMA nº 358 de 29 de abril de 2005.

Mensurados durante sete dias consecutivos, assim como determina o MINISTÉRIO 
DA SAÚDE (2002), o volume médio diário dos resíduos sólidos identificados podem ser 
observados no Quadro 3.

QUADRO 3 – Volume médio diário dos RSS gerados pela Unidade Clínica Médica

Resíduos Infectantes Comuns Recicláveis Tóxicos Perfuro-cortantes

Volume médio diário em kg 11,24 17,54 7 0,8 2,84

Juntamente  com  os  materiais  perfuro-cortantes  estão  incluídos  os  vidros  que 
representam 1,74 Kg. 

Os resíduos líquidos gerados na Unidade também foram identificados e mensurados de 
acordo com o volume médio utilizado diariamente em litros (ℓ). São eles: detergente cirúrgico 
(2,14ℓ), álcool (1,43ℓ), hipoclorito (3,57ℓ), pinho (2,86ℓ), glutaraldeído 2% (0,36ℓ), povedini 
tintura  (0,03ℓ),  povedini  degermante  (0,03ℓ),  povedini  tópico  (0,02ℓ),  sabonete  líquido 
(1,43ℓ), ácido paracético (0,04ℓ), sabão doméstico (0,71ℓ) e amoníaco (2,14ℓ).

5.1.2 Formas de manejo a serem aplicadas aos RSS gerados na Unidade Clínica Médica 
O manejo é entendido na Unidade como todas as fases que envolvem de certa forma 

desde a geração, a manipulação até a disposição final dos resíduos. Por isso de acordo com as 
classes  de  resíduos  identificados  no  Quadro  2  e  em  conformidade  com  a  RDC  306  da 
ANVISA, o manejo deve se dar de acordo com o Quadro 4.
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QUADRO 4 – Formas de manejo direcionado aos RSS gerados pela Unidade Clínica Médica. 

Manejo

Grupo A
• As  culturas  e  estoques  de  microorganismos,  exceto  os  hemoderivados;  meios  de  cultura  e  instrumentos 

utilizados na transferência inoculação ou mistura de culturas, ou seja, os resíduos gerados e caracterizados neste 
grupo não podem deixar a unidade geradora sem tratamento prévio. Devem ser acondicionados de acordo com 
o tratamento físico ou outros processos que lhe será dado no laboratório da Instituição a fim de eliminar a carga 
microbiana. Depois de tratados, se não houver descaracterização física das estruturas acondicionar em saco 
branco leitoso e com a simbologia de infectante e, se houver a descaracterização física das estruturas conforme 
os do Grupo D.

• Os resíduos gerados pelas atividades de vacinação com microorganismos vivos e atenuados incluindo francos 
de vacinas vencidos, agulhas e seringas devem ser tratadas antes da destinação final.

• As sobras de amostras de laboratório, recipientes e materiais contendo sangue ou líquidos corpóreos remetidos 
para  tratamento  e  as  bolsas  transfusionais  contendo sangue ou hemocomponentes  rejeitados  retornadas ao 
banco  de  sangue  a  fim  de  que  este  as  remeta  para  tratamento,  antes  da  disposição  final.  Devem  ser 
acondicionadas em saco vermelho e submetidas a tratamento utilizando-se processo físico ou outros processos 
validados  para  a  obtenção  de  redução  ou  eliminação  da  carga  microbiana.  Depois  de  tratados  podem ser 
acondicionados como resíduos do grupo D.

• As  bolsas  de  hemocomponentes  contaminadas  poderão  ter  a  sua  utilização  autorizada  para  finalidades 
específicas tais como ensaios de proficiência e confecção de produtos para diagnósticos de uso  in vitro, de 
acordo com Regulamento Técnico da ANVISA e caso não seja submetidas a processo físico ou outros.

• Os demais resíduos deste grupo podem ser dispostos sem tratamento prévio, em local que seja devidamente 
licenciado para disposição final.

Grupo B
• As características de riscos destas substâncias estão contidas na Ficha de Informações de segurança de Produtos 

Químicos (FISPQ) de acordo com a NBR 14725 da ABNT e Decreto/PR 2657/98. Assim os resíduos químicos 
que apresentam riscos à saúde, no caso dos líquidos, devem ser submetidos a tratamento ou disposição final 
específica, já aqueles em estado sólido quando não tratados, dispostos em aterro de resíduos perigosos. Aqueles 
com substâncias constantes no apêndice VI devem ser obrigatoriamente segregados e acondicionados de forma 
isolada.

• Devem ser acondicionados observando as exigências de compatibilidade química dos resíduos entre si, assim 
como de cada resíduo com os materiais das embalagens de forma a evitar reação química entre os componentes 
do resíduo e da embalagem.

• Os resíduos contendo mercúrio devem ser acondicionados em recipientes sob selo d’água e encaminhados para 
recuperação.

• Os resíduos químicos que não necessitam de tratamento, podem ser submetidos a processo de reutilização, 
recuperação ou reciclagem; ou ainda se sólidos encaminhados para sistemas de disposição final licenciados. Os 
resíduos líquidos podem ser lançados na rede coletora de esgoto ou em corpo receptor.  

Grupo D
• Devem ser acondicionados de acordo com as orientações dos serviços locais de limpeza urbana, em sacos 

impermeáveis,  contidos em recipientes e identificados conforme a Resolução CONAMA nº 275/2001. São 
admitidas outras formas de segregação de resíduos com fins de reciclagem.

• Os resíduos orgânicos, flores, sobras de alimentos e outros que não tenham mantido contato com secreções, 
excreções ou outro fluído corpóreo podem ser encaminhados para a compostagem.

Grupo E
• Descartados separadamente na unidade logo após o uso ou necessidade de descarte em recipientes rígidos, 

resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa e devidamente identificados.
Fonte: RDC 306 da ANVISA, de 7 de dezembro de 2004.

Em decorrência a todos os cuidados necessários a serem tomados é que o Hospital 
realiza o manejo de cada grupo de resíduos observando alguns quesitos,  estabelecidos no 
plano de gerenciamento de resíduos de acordo com os tipos de resíduos gerados pela Unidade:
-  Manejo  dos  resíduos  do  grupo  A  -  infectante:  realiza  algumas  medidas  preventivas 
procurando evitar acidentes e minimizar riscos à saúde ocupacional tais como manipular o 
mínimo possível, manter os sacos de resíduos infectantes em local seguro e nunca o abrir no 
intuito de inspecionar o conteúdo e o manejar com cuidado para que não se rompa. Utilizar 
equipamentos de proteção individual (EPI) para o manejo como luvas de borracha espessa, 
botas com solado de borracha, óculos de segurança.
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-  Manejo  dos  resíduos  do  grupo  B  -  tóxico:  observa  sua  periculosidade  a  fim  de  dar 
tratamento específico, manter os estoques baixos, usar recipientes compatíveis com a natureza 
e  as  propriedades  do  conteúdo,  realizar  a  rotulagem  do  recipiente  e  não  descartar 
indiscriminadamente os resíduos químicos na rede de esgoto.
- Manejo dos resíduos do grupo D - comum: com o objetivo de reduzir o impacto ambiental, a 
redução de custos de tratamento e disposição final procura promover na medida do possível a 
não geração, a minimização de geração e separação dos materiais na origem.
- Manejo dos resíduos do grupo E - perfuro-cortante: acondicionar em caixas específicas com 
fundo e paredes rígidas contendo a simbologia conforme a NBR 7500.

A importância da segregação dos resíduos comuns está na possibilidade de fazer com 
que  estes  resíduos  possam  ser  reutilizados  ou  reciclados  como  matéria-prima  através  da 
preservação de suas características e potencial de reaproveitamento, surgindo deste grupo um 
novo grupo de  resíduos  que  são os  recicláveis.  Fato muito importante  este,  pois  existem 
famílias que sobrevivem da comercialização destes resíduos.

Mas para isto,  é preciso que se observe a necessidade de instalação de recipientes 
específicos no local, a capacidade e a conscientização dos profissionais que desempenham as 
atividades de atendimento à saúde afim de que eles realizarem a segregação adequadamente e 
venham a disponibilizar um maior volume de resíduos recicláveis.  

5.1.3 Fluxograma do gerenciamento dos RSS da Unidade Clínica Médica
A elaboração do fluxograma possibilita a visualização dos setores para até mesmo 

estabelecimento  do  PDCA  (Plan-Do-Check-Act)/(Planejar-Executar-Verificar-Corrigir)  em 
busca do processo de melhoria contínua. O fluxograma representa a seqüência de operações 
executadas para a destinação dos RSS da Unidade estudada.

FIGURA 2 - Fluxograma dos RSS da Unidade Clínica Médica
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Na Unidade geradora os resíduos são segregados de acordo com a classificação já 
mencionada  para  posteriormente  serem acondicionados  e  direcionados  à  sala  de  resíduos 
localizada na Unidade. Os resíduos comuns são armazenados em containers enquanto que os 
tóxicos, os infectantes, os perfuro-cortantes e os recicláveis em box específicos.

 5.2  Análise  dos  conhecimentos  dos  funcionários  da  higienização  e  enfermagem  da 
Unidade Clínica Médica

Quanto  à  capacidade  de  identificar,  classificar  e  caracterizar  os  tipos  de  resíduos 
gerados, sua periculosidade ao homem e ao meio ambiente, sobre a necessidade de utilização 
de EPI’s para o manuseio destes resíduos, sobre as formas de manejo interno bem como ao 
que determina a legislação ambiental, os números obtidos através da análise dos questionários 
aplicados, aos funcionários da higienização e enfermagem revelaram-se abaixo do ideal, mas 
que  podem ser  melhorados  através  do  gerenciamento  ambientalmente  correto  dos  RSS  e 
efetivo.

TABELA 1 –  Nível de conhecimento dos funcionários da higienização e enfermagem quanto aos tipos de 
resíduos, periculosidade ao homem e meio ambiente, necessidade de EPI e Legislação Ambiental

Funcionários Nível de 
conhecimento

Quanto aos 
tipos de 
resíduos

Quanto à 
periculosidade 
ao ser humano

Quanto à 
periculosidade 

ao meio 
ambiente

Quanto à 
necessidade de 

uso de EPI

Quanto à 
Legislação 
Ambiental

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. %
Higienização Ótimo 2 28,6 7 100 2 28,6

Muito bom 5 71,4 2 28,6 3 42,9
Bom 2 28,6 2 28,6 3 42,9 1 14,2
Regular 1 14,2 1 14,2 4 57,1
Péssimo

Enfermagem Ótimo 3 9,4 1 3,1 1 3,1 4 12,5 1 3,1
Muito bom 9 28,1 12 37,5 3 9,4 11 34,4 2 6
Bom 13 40,6 8 25 12 37,5 11 34,4 4 12,5
Regular 7 21,9 11 34,4 13 40,6 6 18,6 10 31,7
Péssimo 3 9,4 15 46,7

Alguns  pontos  que  valem  ser  destacados  na  Tabela  1  é  que  apenas  37,5%  dos 
funcionários da enfermagem apresentam nível de conhecimento de muito bom a ótimo quanto 
aos tipos de resíduos e os da higienização este percentual é de 71,4%.

Quanto à periculosidade dos RSS os percentuais de conhecimento dos funcionários 
revelam que  a  maioria  apresenta  algum tipo  de  dúvida.  Pois  quanto  à  periculosidade  ao 
homem 28,6% da higienização e 3,1% da enfermagem tem nível ótimo e quanto ao meio 
ambiente há uma maior concentração nos níveis que vai de péssimo a bom.

Sobre  a  necessidade  de  utilização  de  EPI  100% dos  funcionários  da  higienização 
apresentam nível  ótimo e os da  enfermagem a  grande maioria  apresentam algum tipo de 
dúvida. E, quanto à legislação ambiental um pequeno percentual de funcionários apresentam 
conhecimentos de muito bom a ótimo.

Segundo a RDC 306 da ANVISA, de 07 de dezembro de 2004, todos os profissionais 
que trabalham no serviço, mesmo os temporários e os que não estão envolvidos diretamente 
nas  atividades  de  gerenciamento  dos  resíduos  devem conhecer  o  sistema adotado para  o 
gerenciamento  de  RSS,  a  prática  de  segregação  de  resíduos,  reconhecerem os  símbolos, 
expressões, padrões de cores adotadas, conhecerem os locais de armazenamento, entre outros 
indispensáveis à completa integração com o plano de gerenciamento de resíduos de serviços 
de saúde e pelos serviços de educação continuada e o de saúde e segurança do trabalhador.
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TABELA 2 – Nível de conhecimento dos funcionários da higienização e enfermagem quanto às formas de 
segregação, acondicionamento, identificação, transporte, armazenamento e tratamento dos RSS da Unidade

Funcionários Nível de 
conhecimento

Segregação/ 
Separação

Acondicion
amento

Identificaçã
o

Transporte Armazenam
ento

Tratamento

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. %
Higienização Ótimo 2 28,6 3 42,9 1 14,2 2 28,6

Muito bom 4 57,1 3 42,9 2 28,6 2 28,6 3 42,9 1 14,2
Bom 3 42,9 2 28,6 1 14,2 3 42,9 1 14,2 1 14,2
Regular 1 14,2 1 14,2
Péssimo 2 28,6 2 28,6 2 28,6

Enfermagem Ótimo 3 9,4 2 6 2 6 1 3,1 1 3,1 1 3,1
Muito bom 8 25 6 18,6 6 18,6 4 12,5 2 6 3 9,4
Bom 9 28,1 13 40,6 14 44,4 11 34,4 11 34,4 8 25
Regular 11 34,4 10 31,7 8 25 12 37,5 10 31,7 11 34,4
Péssimo 1 3,1 1 3,1 2 6 4 12,5 8 25 9 28,1

A tabela 2 mostra que o nível de conhecimento dos funcionários varia muito entre as 
formas de manejo evidenciando a não existência de um treinamento padrão e específico. Algo 
percebido como necessário através das informações obtidas na Tabela 3.

            TABELA 3 – Conhecimento do PGRSS e necessidade de programa de educação continuada

Funcionários Quesitos Conhece o plano de gerenciamento 
de resíduos da Instituição

Reconhece a necessidade de um 
programa de educação continuada

Número Percentual Número Percentual

Higienização Sim 2 28,6 5 71,4
Não 5 71,4 2 28,6

Enfermagem Sim 18 55,6 30 94
Não 14 44,4 2 6

Conforme  demonstrado  na  Tabela  1,  na  Tabela  2  e  na  Tabela  3  fica  explicita  a 
necessidade de orientação destes funcionários e acompanhamento contínuo no transcorrer de 
suas atividades por parte do setor responsável pelo programa de gerenciamento de resíduos. 
Pois a falta de conhecimento dos profissionais dificulta a realização de um sistema de gestão 
efetivo e contribui para as falhas no gerenciamento dos resíduos.

6. Conclusão
O  gerenciamento  ecologicamente  correto  dos  resíduos  gerados  pelos  serviços  de 

saúde, segundo a RDC 306 da ANVISA de 7 de dezembro de 2004, visa preservar a saúde 
pública  e  a  qualidade  do  meio  ambiente  considerando os  princípios  da  biossegurança  de 
empregar medidas técnicas, administrativas e normativas para prevenir acidentes laborais e 
danos ambientais através do PGRSS adequadamente elaborado e deve atender aos requisitos 
gerais, de planejamento, de definição da política ambiental, de implementação e operação, de 
verificação e análise, estabelecidos na NBR ISO 14.001.

São  alguns  dos  benefícios  da  implantação  PGRSS,  segundo  Calegare,  Godoy  e 
Silveira  (2006),  diminuição  da  probabilidade  de  infecções,  inibição  da  capacidade  de 
disseminação de doenças, economia de tempo na execução das tarefas pelos funcionários, 
manejo  adequado  aos  resíduos,  origem  e  economia  de  recursos  financeiros  e  materiais, 
atendimento à legislação, preservação do meio ambiente, entre outros.

Segundo Pereira e Tocchetto (2004) gerenciando de forma ambientalmente correta a 
empresa  está  dando  uma  resposta  à  sociedade  através  da  inserção  de  uma  mudança 
organizacional  estratégica voltada na internalização ambiental  e externalização de práticas 
que integram o meio ambiente e a produção dos serviços, além de outros objetivos tais como: 
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melhoria da imagem, interação com o empreendimento, diminuição dos riscos de infrações e 
multas, aumento da produtividade, melhoria da competitividade e surgimento de tecnologias 
inovadoras. 

Como pode ser visto através do desenvolvimento dos resultados o gerenciamento de 
forma  ecologicamente  correta  envolve  conhecimentos  sobre  RSS;  formas  de  manejo;  a 
elaboração de um plano de gerenciamento devidamente traçado; programas de capacitação 
aos envolvidos nas atividades e recursos materiais, físicos e financeiros.

O reconhecimento dos RSS ocorre através da identificação para posterior classificação 
em observância a sua potencialidade de risco humano e ambiental aos quais serão aplicadas as 
devidas práticas de manejo que vão desde a geração até o destino final.

A capacitação dos  profissionais  que  realizam as  atividades  deve ocorrer  de  forma 
contínua  através  do  desenvolvimento  de  programas  como  os  de  serviço  de  educação 
continuada, saúde do trabalhador, segurança do trabalho e gerenciamento de RSS, a fim de 
que possam desenvolver as tarefas de forma mais correta e eficaz melhorando os percentuais 
evidenciados na Tabela 1 e Tabela 2.

Assim, o gerenciamento ecologicamente correto além de todos os benefícios já citados 
através do desenvolvimento de suas fases busca a excelência da qualidade de vida, do trabalho 
e do meio ambiente.
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