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RESUMO 

 
O plano gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (PGRSS) é uma exigência 
atual do conselho nacional de meio ambiente (CONAMA) e da agência nacional de 
vigilância sanitária (ANVISA) por ser extremamente impactante. O resíduo 
comumente denominado de lixo tem se transformado em um dos maiores problemas 
ambientais da atualidade. Destacam-se então, os resíduos de serviços de saúde 
(RSS) os quais representam uma pequena parcela quando comparado ao total de 
resíduos gerados no país, porém quando não manejados de forma adequada 
representam riscos tanto ao meio ambiente quanto à saúde humana. O objetivo deste 
trabalho foi estudar como é feito o gerenciamento dos resíduos biológicos em 
laboratórios de análises clínicas. O tipo de pesquisa realizado neste trabalho foi uma 
Revisão de Literatura. Conclui-se que o gerenciamento diferenciado dos resíduos de 
serviços de saúde (RSS) já é uma realidade, ao menos na legislação. Com isso, 
geradores buscam se adequar à legislação, porém de maneira confusa e com muitas 
dificuldades. O gerenciamento inadequado dos resíduos de saúde determina impacto 
negativo no ambiente e disseminação de doenças. Nesse contexto, o gerenciamento 
dos RSS torna-se um passo fundamental para minimizar os seus impactos. 
 
Palavras-chaves: Material biológico; descarte; laboratório. 
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ABSTRACT 

 
The health services waste management plan (PGRSS) is a current requirement of the 
national environment council (CONAMA) and the national health surveillance agency 
(ANVISA) for being extremely shocking. The waste commonly referred to as waste has 
become one of the biggest environmental problems today. Health services waste 
(SSR) stands out, which represent a small share when compared to the total waste 
generated in the country, but when not properly managed represent risks to both the 
environment and human health. The objective of this work was to study the 
management of biological waste in clinical analysis laboratories. The type of research 
carried out in this work was a Literature Review. It is concluded that the differentiated 
management of health care waste (RSS) is already a reality, at least in legislation. With 
this, generators seek to comply with the legislation, but in a confusing way and with 
many difficulties. Inadequate management of health waste has a negative impact on 
the environment and the spread of disease. In this context, RSS management 
becomes a key step in minimizing its impacts. 

 
Keywords: Biological material; discard; laboratory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando se fala em gestão pública, algumas responsabilidades acabam sendo 

negligenciadas tanto pela população que, por não saber quem cobrar, acaba não 

cobrando, quanto pelos responsáveis que, por não serem cobrados de forma efetiva, 

acabam por escolher o caminho mais fácil para solucionar seus problemas, não 

levando em consideração as normas previamente estabelecidas. 

Dentre algumas problemáticas que seguem este caminho, encontra-se a 

gestão adequada dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), que de acordo com o 

Conselho Nacional de Meio Ambiente Resolução nº 358,2005 é de responsabilidade 

do seu gerador, sendo ele de grande ou pequeno porte, mas que na prática, por não 

receber a fiscalização adequada acaba não sofrendo consequências. 

Com o crescimento demográfico e a expansão da tecnologia vem a 

problemática do aumento na produção de resíduos, sendo eles orgânicos, eletrônicos, 

recicláveis ou biológicos. Este último possui grande potencial contaminante de solo e 

água quando não corretamente descartado, pois, é possível verificar estas 

consequências em virtude da contaminação das águas dos mares por destinação 

inadequada de resíduos biológicos, justificando este trabalho. 

O Brasil não é um dos países mais preocupados com o destino dos seus 

resíduos, independente da sua origem e isso pode trazer consequências para a saúde 

pública, visto que os danos ao solo, ar e lençóis freáticos é uma realidade, diante deste 

fato, pergunta-se, quais as consequências da negligencia no descarte biológico em 

laboratórios de análises clínicas? 

O objetivo deste trabalho foi estudar como é feito o gerenciamento dos resíduos 

biológicos em laboratórios de análises clínicas e os objetivos específicos foram 

descrever o impacto causado ao meio ambiente por conta de descarte de resíduos 

biológicos de forma inapropriada, compreender a relação das condutas equivocadas 

no gerenciamento dos resíduos biológicos em laboratórios de análises clínicas com 

os danos ambientais e estudar as ações atuais de prevenção e minimização 

relacionadas aos danos ambientais. 

O tipo de pesquisa realizado neste trabalho foi uma revisão de literatura, no 

qual foi realizada uma consulta a livros, dissertações e por artigos científicos 

selecionados através de busca nos seguintes base de dados (livros, sites de banco 

de dados, etc.) Capes, Google acadêmico e Unesp.  O período dos artigos 



10 

pesquisados foram os trabalhos publicados nos últimos 15 anos. As palavras-chave 

utilizadas na busca foram: Material biológico, descarte, laboratório, etc. 
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2 OS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Os resíduos sólidos ou como são popularmente conhecidos “lixo”, são todos os 

detritos ou parte obsoleta do que quer que se tenha consumido. A definição de lixo é 

muito relativa, pois o que não “serve” para um pode ter utilidade para outrem. Ainda 

assim, os resíduos sólidos vêm aumentando em níveis alarmantes devido ao 

crescimento demográfico e à cultura consumista a qual a população é exposta 

diariamente (CAIXETA; BARBOSA-BRANCO, 2015). 

Incluídos nesses resíduos sólidos estão também os provenientes da área da 

saúde (Resíduos de Serviços de Saúde – RSS),  sejam eles de grandes (Hospitais)  

ou pequenos geradores (Profissionais da Atenção Básica à Saúde, Laboratórios de 

Análises e Pesquisa) e, embora seja estabelecido por lei que cada gerador seja 

responsável pelo gerenciamento dos seus resíduos, muito ainda há para ser discutido 

e, principalmente, posto em prática, tanto a nível de implementação quanto a nível de 

fiscalização e punição aos que não agirem conforme as normas (GASPARINI, 2015). 

 

2.1 DESAFIOS ENCONTRADOS NO DESCARTE 

 

É sabido que um dos desafios dos estados brasileiros é o manejo adequado de 

seus resíduos e, embora ambas as categorias tragam algum dano ao meio ambiente, 

os provenientes de serviços de saúde exigem mais atenção devido a possível 

existência de patógenos que podem ter acesso a pessoas, solo e água trazendo 

consequências graves à população (GASPARINI, 2015). 

No geral, a população mais susceptível a esse  tipo de exposição, sendo ela de 

resíduo  comum ou de resíduos provenientes de serviços de saúde, são aquelas 

populações que não tem acesso a saneamento básico, coleta de lixo regular e que 

acabam tendo ao redor de suas moradias locais nos quais dispõem os seus resíduos, 

mas principalmente aqueles que residem próximos a locais onde são despejados de 

forma arbitraria os resíduos de sua cidade (conhecidos como lixões), já que nem todo 

gestor público se atenta a importância de um manejo adequado dos resíduos de sua 

cidade ou estado (MALAGUTI et al., 2008). 

Outro grupo que fica em evidência quanto a sua susceptibilidade são os 

catadores de lixo, porque além de ser um risco para eles mesmos, ainda há quem 
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comercialize os produtos encontrados por eles nos lixões a céu aberto para diversas 

atividades (CAIXETA; BARBOSA-BRANCO, 2015).  

Deve-se ressaltar que os resíduos de serviços de saúde só podem ser 

considerados lixo comum depois de passarem por rigorosos procedimentos de 

tratamento adequados, mas para isso devem ser embalados de forma correta já nos 

primeiros momentos, uma conduta de responsabilidade do primeiro gerador, sendo 

ele um funcionário do laboratório ou hospital, ou empresa responsável por tal função 

(ABNT, 1997). 

Todos os resíduos oriundos dos serviços de saúde, passam ou deveriam 

passar por tratamento correto afim de inativar possíveis patógenos que podem trazer 

risco à saúde da população e ao meio ambiente e assim poder ser descartado em 

lixões ou a céu aberto que ainda é o mais comum no Brasil (ABNT, 1997). 

O Manual de Gerenciamento Integrado da CEMPRE, orienta que além dos 

resíduos sólidos, os efluentes dos serviços de saúde também merecem uma atenção 

especial. Estes efluentes são compostos por materiais como sangue, secreções, pus 

e outros produtos líquidos e pastosos de origem biológica (CEMPRE, 2010).  

Tais materiais são considerados especialmente preocupantes por possuírem 

na maioria das vezes ou quantidades concentradas de patógenos ou de matéria 

orgânica, além dos materiais de limpezas nos quais muitas vezes esses líquidos 

biológicos são diluídos e que se não gerenciados da forma correta podem vir a ter 

acesso as águas de consumo e recreação chegando assim à população (SOUZA, 

2016). 

Segundo o Manual de Gerenciamento de Resíduos da ANVISA, o descarte 

irresponsável de resíduos tem gerado produtos que podem pôr em situação delicada 

os recursos naturais comprometendo a qualidade de vida da população. Neste 

trabalho vamos abordar os resíduos de serviços de saúde (RSS) (ANVISA, 2006). 

O não cumprimento das leis e a não adesão às normas implementadas pelos 

órgãos competentes da área torna necessário a maior fiscalização das condutas 

adotadas pelos geradores de resíduos, já que de acordo com o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente a responsabilidade dos resíduos gerados é dos seus respectivos 

geradores desde a seleção, passando pela triagem, armazenamento e tratamento 

(CONAMA, 2005). 

O problema do mau gerenciamento dos RSS vai para além da questão 

econômica, mas principalmente de saúde pública, visto que é possível ter acesso a 
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pesquisas nas quais ficam claras as consequências do descarte inapropriado e a 

relação direta do mesmo com a presença de microrganismos multirresistentes nas 

águas das praias do Rio de Janeiro, por exemplo (SOUZA, 2016). 

É de suma importância abordar esse tema pois é algo que deveria ter mais 

visibilidade e relevância, levando em consideração as grandes consequências que 

este descuido pode trazer para o meio ambiente e população. Já é possível sentir 

estas consequências levando em consideração que há inúmeras pesquisas que 

sugerem haver microrganismos multirresistentes nas águas dos mares por 

consequência do destino inadequado dos resíduos biológicos da área da saúde 

(CEMPRE, 2010).  

 

2.2 AÇÕES A SEREM EXECUTADAS PARA UMA OTIMIZAÇÃO DO 

GERENCIAMENTO DE RSS 

 

Ainda de acordo com o Manual de Gerenciamento Integrado, existem diversas 

tecnologias que podem ser empregadas para o tratamento dos RSS e seus efluentes 

embora cada uma tenha suas particularidades tanto no âmbito sanitário quanto no 

financeiro, o que vem a dificultar muitas vezes a escolha de quais delas empregar 

(CEMPRE, 2010). 

Embora nem todos os estabelecimentos geradores de resíduos possuam a 

tecnologia necessária para tratá-los de forma interna, a esterilização de amostras 

infectantes analisadas em laboratórios de análises clínicas é um exemplo desse 

modelo de manejo adequado de RSS. Quando não se é possível empregar técnicas 

de tratamento a nível interno, existem outras tecnologias que podem ser usadas e na 

maioria das vezes oferecidas por empresas de forma terceirizada. Algumas destas 

tecnologias serão listadas abaixo: 

 

2.2.1 Tratamento por micro-ondas 

 

É uma tecnologia de desinfecção na qual os resíduos são alocados em um 

contêiner e descarregado com auxílio de um guincho numa tremonha localizada no 

topo do equipamento de desinfecção. Durante o processo os resíduos sofrem algumas 

ações, sendo expostos a calor através de vapor em alta temperatura, aspiração e 

filtragem por meio de hepafiltros com a intenção de eliminar agentes patogênicos, 
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depois passam por trituração e só então podem ser dispostos junto ao lixo comum, 

sendo posteriormente despejados em aterros sanitários. Porém, tal conduta acaba por 

levantar o questionamento da eficácia do procedimento contra partículas viróticas que 

sobrevivem a temperaturas maiores que 100°C (temperatura máxima em que o vapor 

chega), por exemplo (GASPARINI, 2015). 

 

2.2.2 Tratamento por autoclavagem 

 

É uma tecnologia já bastante conhecida no meio, mas que ainda requer um 

custo alto para a sua instalação e operação o que acaba dificultando o sem emprego. 

É um procedimento no qual, basicamente, os resíduos são expostos a um vapor 

saturado sob pressão superior à atmosférica pelo período de aproximadamente 40 

minutos afim de que se chegue à esterilização do seu conteúdo (do interior da 

autoclave) (MALAGUTI et al., 2008). 

Esse procedimento é comumente utilizado para esterilização de materiais como 

vidrarias, instrumentos, meios de cultura, roupas, alimentos e etc. é a opção sugerida 

pela legislação da ANVISA e CONAMA por se tratar do mais moderno procedimento 

no que tange a descontaminação do lixo de serviços de saúde, por ser capaz de tratar 

materiais com suspeita de contaminação pelos diversos agentes como vírus, 

bactérias, fungos e parasitas (CAIXETA; BARBOSA-BRANCO, 2015). 

 

2.2.3 Incineração 

 

Consiste na queima controlada em altas temperaturas, variando de 800 a 

1000°C. No âmbito sanitário esse procedimento se faz muito relevante pois assegura 

a eliminação dos microrganismos patogênicos demandando um pequeno espaço 

físico para suas instalações. No entanto, outros aspectos merecem atenção no que 

se diz respeito à economia e impactos ambientais. Alguns hospitais possuem seus 

próprios incineradores instalados e efetuam a queima dos resíduos tidos como 

perigosos, enquanto outros estabelecimentos geradores lançam mão de empresas 

para lhes prestar este tipo de serviço (SOUZA, 2016). 

 

2.2.4 Outras alternativas 
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Alguns estabelecimentos de grande porte aderem ao tratamento “intramuros” 

onde, posterior a sua separação, desinfeta-se os resíduos com micro-ondas. Somado 

a isso, há a coletivização dos processos onde mais de um gerador se unem em um 

sistema de coleta especializado fazendo com que haja acumulação de uma 

quantidade maior de resíduos a fim de que o tratamento seja centralizado via micro-

ondas e autoclave viabilizando e tornando mais economicamente possíveis as 

instalações (MALAGUTI et al., 2008).  
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3 RELAÇÃO DAS CONDUTAS EQUIVOCADAS NO GERENCIAMENTO DOS 

RESÍDUOS BIOLÓGICOS EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS COM 

OS DANOS AMBIENTAIS  

 

Do ponto de vista ambiental um dos maiores problemas atuais do mundo é o 

lixo, o qual pode ser definido como qualquer resíduo sem valor ou interesse por 

parte do ser humano (BRASIL, 2006).  

Os resíduos de uma forma geral têm chamado a atenção de ambientalistas, 

cientistas e da sociedade de uma maneira geral pela magnitude dos impactos 

ambientais negativos causados pelo enorme volume de lixo produzido diariamente 

pelo ser humano (SCHNEIDER, 2004).  

Dentre os diversos tipos de resíduos desprezados pela população humana 

rotineiramente, os resíduos sólidos de serviços em saúde possuem destaque, 

principalmente por causa do grande volume e do risco que oferecem à sociedade por 

serem em potencial altamente infectantes (COSTA; NAHON, 2017).  

Motivado particularmente pelas características próprias que os resíduos de 

serviços em saúde possuem e os consequentes riscos à saúde humana, o governo 

brasileiro desde a década de 1970 tem procurado legislar sobre toda a problemática 

que envolve está forma de resíduo, porém nos últimos dez anos a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária - ANVISA ao lado do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 

CONAMA, além de órgãos estaduais, do distrito federal e dos municípios, tem 

trabalhado fortemente a fim de que as diversas modalidades de estabelecimentos de 

saúde possuam o mínimo de controle sobre os resíduos de suas próprias atividades 

(COSTA; NAHON, 2017).   

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da ANVISA nº 306/2004 

os RSS são classificados segundo seus riscos ao meio ambiente e à saúde em cinco 

grupos:  

a) Grupo A - abrange os objetos com provável existência de agentes biológicos, 

entre eles as bolsas transfusionais incluindo sangue;  

b) Grupo B - abrange agentes químicos que podem proporcionar perigo à saúde 

pública ou ao meio ambiente, entre eles os medicamentos apreendidos, 

reagentes de laboratório, resíduos de medicamentos;  

c) Grupo C - materiais que se formaram devido as atividades humanas que 

abranjam radionuclídeos como serviços de medicina nuclear e radioterapia; 
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d) Grupo D - não oferecem perigo biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao 

meio ambiente, pode ser comparado a lixo doméstico como restos de comidas 

ou material de escritório;  

e) Grupo E - materiais perfuro-cortantes, como lâminas de barbear, agulhas, 

vidro, bisturi, lancetas, espátulas (BRASIL, 2004). 

 

3.1 O PROBLEMA AMBIENTAL 

 

Segundo Brasil (2006), os cuidados ambientais com os RSS possuem grande 

destaque por merecerem extremos cuidados em todas as fases de manejo 

(segregação, condicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e 

disposição final) devido aos grandes riscos que podem oferecer. Atualmente os 

estabelecimentos de saúde vêm sofrendo uma grande evolução tecnológica, o que 

potencializa ainda mais o problema ambiental ocasionado pelos RSS, já que o 

descarte de produtos naturalmente tem aumentado ao longo dos anos juntamente 

com a tecnologia. 

Mesmo diante de toda a preocupação em torno dos impactos ambientais 

negativos que os RSS possam provocar, no Brasil ainda é relativamente grande o 

número de situações de manejo inadequado.  

Como exemplos disso pode ser citado o descaso evidenciado em Duque de 

Caxias – RJ com a poluição de mangues no Rio de Janeiro e depósito à céu aberto 

de RSS de hospitais de bairros nobres. Em Cuiabá – MT, um laboratório foi 

denunciado por depositar em sua calçada seus RSS junto ao lixo comum (COSTA; 

NAHON, 2017). 

Outro exemplo no Estado de Alagoas ocorreu na BR 101 em uma área rica em 

rios e córregos, com o tombamento de uma carreta contento RSS. Dados ainda mais 

preocupantes indicam que cerca de 60% dos RSS gerados no Brasil são descartados 

de maneira inadequada (MOTA, 2006). 

Mota (2006), cita que o tratamento adequado dos RSS é uma questão de 

consciência ecológica e precisa ser tratado de uma maneira séria e fiscalizada por 

representarem uma potencial ameaça para clientes, profissionais, sociedade e meio 

ambiente, e que problemas como os citados não devem ocorrer. 

Porém, essa preocupação ambiental sobre os RSS nem sempre foi assim. No 

início da década de 1990 havia entre os autores uma controvérsia entre os riscos 
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ambientais e à saúde que os RSS podiam oferecer. Tal controvérsia era promovida 

por não haver até aquele momento evidências cientificamente comprovadas de que 

os RSS constituíam risco infeccioso para a comunidade e meio ambiente o que 

favorecia a ideia de que havia uma atenção ambiental exagerada quanto aos RSS 

(SCHNEIDER, 2004). 

Contudo, independentemente do antigo pensamento de que os RSS não 

representam grande risco ambiental, atualmente é consenso o pensamento sobre os 

grandes riscos ambientais que os RSS oferecem ao meio (BRASIL, 2006).  

Uma prova desse pensamento por parte da sociedade e do próprio governo 

brasileiro é a exigência de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde – PGRSS, que tem como preferências a não produção de resíduos que 

distingue e apresenta os atos referentes ao seu manejo, para os devidos 

licenciamentos ambientais dos estabelecimentos geradores de RSS (SCHNEIDER, 

2004). 

 

3.2 A LEGISLAÇÃO 

 

Com o amadurecimento da legislação ambiental no Brasil e com o aumento da 

preocupação por causa dos riscos que os RSS promovem, alguns órgãos no Brasil se 

destacam na legislação individualmente ou em conjunto com outros órgãos, sempre 

na busca pela sistematização e melhor manipulação dos RSS e pela mitigação dos 

impactos ambientais negativos que esta forma de resíduo pode gerar (SCHNEIDER, 

2004). 

Pelos motivos expostos atualmente, na estância federal, os dois principais 

órgãos legisladores sobre RSS são a ANVISA, a qual é ligada diretamente 

ao Ministério da Saúde – MS, e o CONAMA, o qual faz parte do Ministério do Meio 

Ambiente (MOTA, 2006).  

Dentre os documentos emitidos legais pela ANVISA dois são os principais 

sobre os RSS: a Resolução nº 33, de 25 de fevereiro de 2003, que pela primeira vez 

trata sobre os RSS dando definições e dispõe a respeito da Norma Técnica para a 

administração de resíduos de serviços de saúde, anexo da mesma resolução.  

O outro documento é Resolução nº 306, de 07 de dezembro de 2004, a qual também 

dispõe sobre Regulamento Técnico para a administração de resíduos de serviços de 

saúde atualizando-o e revogando a RDC nº 33 (BRASIL, 2006).  
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Segundo Andrade (2016, p. 34), os quatro principais documentos que legislam 

os RSS são:   

 

A Resolução CONAMA nº 006, de 19 de setembro de 1991, que dispõe sobre 
o tratamento de resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, 
portos e aeroportos, desobrigando qualquer um destes de incinerar seus 
resíduos sólidos. A Resolução CONAMA nº 005, de 05 de agosto de 1993, 
que dispõe sobre dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados 
nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários e 
estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. 

 

A Resolução CONAMA nº 283, de 12 de julho de 2001, fala a respeito da 

administração e o destino final dos resíduos dos serviços de saúde modernizando 

portarias precedentes. Logo a Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005 

fala sobre da administração final dos resíduos dos serviços de saúde além de anular 

as resoluções nº 05/1993 e nº 283/2001 (BRASIL, 2006).  

Além destas resoluções que fazem alusão expressamente aos RSS, há ainda 

duas leis federais importantes que precisam ser observadas pelos 

estabelecimentos que geram RSS. São elas: a Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto 

de 1977, que caracteriza violações à legislação sanitária federal e institui as penas 

referente; e a Lei Federal nº 12.305 de 2 de agosto de 2010, a qual modifica a Lei 

Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que fala da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS, dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências 

(BRASIL, 2006).  

Além das resoluções citadas e das leis federais, Brasil (2006), salienta que 

cada instituição geradora de RSS deve ainda observar a legislação própria dos 

estados, Distrito Federal e municípios cabível a cada órgão ambiental e de vigilância 

sanitária. 

 

3.3 A RELAÇÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E O PLANO DE 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Desde os primeiros pensamentos sobre RSS os estabelecimentos geradores 

destes resíduos já possuíam uma forte ligação e responsabilidade sobre seus RSS, 

porém, após as resoluções RDC, ANVISA nº 306/04 e a Resolução CONAMA nº 
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358/05, o compromisso com todo o procedimento de manipulação dos RSS foi 

fortemente ampliado para tais estabelecimentos (SCHNEIDER, 2004). 

Em relação aos estabelecimentos de saúde classificados pelo Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES como “hospitais” essa ligação com 

os RSS é maior ainda, principalmente pela potencial complexidade de serviços 

prestados por hospitais, pela complexidade da estrutura hospitalar e pela 

grande quantidade de resíduos gerados pelos serviços hospitalares (BRASIL, 2006).

 Estas duas resoluções estabeleceram e definiram a classificação, as 

competências, responsabilidades, as regras e procedimentos para o manejo 

adequado dos RSS através da obrigatoriedade da elaboração e adoção de um Plano 

de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS. Tal obrigatoriedade 

foi imposta de maneira que o não cumprimento das resoluções acima citadas possam 

acarretar infrações das Leis Federais 6.437/1977 e 9.605/1998, promovendo sanções 

penais e administrativas, além de impossibilitar a licença ambiental para o 

funcionamento dos estabelecimentos que geram RSS (BRASIL, 2006).  

O PGRSS é o documento que distingue e apresenta os atos referentes a 

manipulação dos resíduos sólidos, ressalvadas suas propriedades, na esfera dos 

estabelecimentos, considerando os pontos inerentes ao manejo dos RSS. A 

Resolução CONAMA nº 283/2001 acrescenta que o PGRSS é um documento 

integrante do procedimento de licenciamento ambiental, baseado nos princípios da 

não produção de resíduos e na minimização da produção de resíduos. 

Os passos para a elaboração de PGRSS adequado são complexos e requer 

profissionais qualificados. Mota (2006), sugere que a elaboração e execução do 

PGRSS sejam feitos com auxílio de pelo menos 32 formulários diferentes. Brasil 

(2006), ressalta a importância ainda de ações como a capacitação de todo os 

profissionais envolvidos na administração de RSS e a divulgação das etapas de 

manipulação dos RSS entre os mesmos.   

Tais fatos fazem com que instituições com grande número de profissionais, 

muitos setores, complexidades variadas de serviços prestados e grande volume de 

atendimentos requerem uma elaboração ainda mais complexa do PGRSS, como é o 

caso da maioria dos hospitais.  

Devido a essas complexidades e as dificuldades encontradas pelos 

estabelecimentos em elaborar o PGRSS, órgãos ambientais, gestores públicos e até 

mesmo a academia no Brasil têm demonstrado preocupação neste sentido e têm 
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publicado manuais que orientam as instituições geradoras de RSS na elaboração 

e execução do PGRSS.   

Pode ser citado como produtos dessa preocupação o “Manual de GRSS 

divulgado pela ANVISA em 2006; o “Manual de GRSS publicado pela Secretaria 

Estadual de Saúde de Goiás em 2004; o Manual de GRSS elaborado pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora em 2009; o “Manual de GRSS, publicado em 

2008 pela Fundação Estadual de Meio Ambiente – FEAM de Minas Gerais 

(SCHNEIDER, 2004).   
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4 AÇÕES DE PREVENÇÃO E MINIMIZAÇÃO RELACIONADAS AOS DANOS 

AMBIENTAIS 

 

A população mundial tem crescido de forma intensa, principalmente nas últimas 

décadas, refletindo diretamente no aumento do consumo dos recursos naturais do 

planeta – água, ar, solo, vegetação, fauna, energia – provocando mudanças bruscas 

no meio ambiente. Como resultado do consumo e das múltiplas atividades do homem 

há o aumento da produção de bens e consequentemente a produção de resíduos 

(MOTA, 2006).  

As cidades produzem diversos tipos de resíduos, tais como: domiciliar, 

comercial, industrial, público, serviços de saúde e entulhos. Dessa forma, os resíduos 

sólidos têm se transformado em um dos maiores problemas ambientais da atualidade. 

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) realizada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que a maioria dos municípios brasileiros 

utiliza um sistema de serviço de manipulação de resíduos sólidos para efetuar a 

coleta, acondicionamento, transporte, tratamento e disposição final dos mesmos, e 

exercem um forte impacto no orçamento das administrações municipais, podendo 

atingir 20% dos gastos da municipalidade (MOTA, 2006).   

A Região Norte concentrou o maior contingente de municípios com serviços de 

manipulação dos resíduos sólidos gerenciados por entidades da administração direta 

do poder público. Os Estados do Acre e de Rondônia foram os destaques extremos, 

contrastando a maior e a menor proporção de municípios com entidades prestadoras 

dessa natureza: 95,7% e 60,7%, respectivamente (MOTA, 2006). 

A preocupação com a questão ambiental torna o gerenciamento desses 

resíduos um processo importante na prevenção da qualidade da saúde do ser 

humano e do meio ambiente. No universo dos resíduos sólidos destacam-se os RSS, 

que são aqueles produzidos em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, 

veterinárias, postos de saúde, farmácias, ambulatórios, bancos de sangue e 

congêneres (MACEDO, 2006).  

O gerenciamento dos RSS é tido como um instrumento capaz de minimizar, ou, 

até mesmo, impedir os efeitos adversos causados por estes resíduos, sob o ponto 

de vista sanitário, ambiental e ocupacional, sempre que realizado racional e 

adequadamente. 
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O marco da correta gestão e GRSS e da responsabilidade do gerador deram-

se a partir da publicação da Resolução CONAMA Nº 005/1993, tendo sua atualização 

com as publicações das resoluções RDC ANVISA Nº 306/2004 e CONAMA Nº 

358/2005, as quais determinam que todos os prestadores de serviços de saúde 

precisam ter um PGRSS, em seus estabelecimentos, que contemplem as seguintes 

etapas: geração/manuseio, segregamento, acondicionar, coleta, aprovisionamento 

interno e externo, transporte interno e externo, tratamento e disposição final 

(SCHNEIDER, 2004). 

Os resíduos sólidos, quando não manejados de forma adequada, representam 

um risco tanto ao ambiente pela possibilidade de poluição do solo, dos lençóis de água 

subterrâneos e do ar, em decorrência de sua composição, quanto à saúde humana, 

pelos riscos de contaminação, direta ou indireta, pois possuem características 

propícias à sobrevivência e proliferação de alguns animais que poderão ser focos de 

agentes causadores de doenças (MACEDO, 2006). 

Dentro desse contexto, como base o PGRSS que é um documento a ser 

apresentado pelas instituições de serviços de saúde contemplando todas as 

etapas do gerenciamento e definindo o seu compromisso e dever para com o homem 

e com o meio ambiente, descrevendo as medidas necessárias para o 

correto gerenciamento dos RSS. 

 

4.1 GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE  

 

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) Nº 358 de 

2005, em seu artigo 1º, define resíduos de serviço de saúde como sendo: a) aqueles 

provenientes de qualquer unidade que executa atividades de natureza médico-

assistencial humana ou animal; b) aqueles provenientes de centros de pesquisa, 

desenvolvimento ou experimentação na área de farmacologia e saúde; c) 

medicamentos e imunoterápicos vencidos ou deteriorados; d) aqueles provenientes 

de necrotérios, funerárias e serviços de medicina legal; e e) aqueles provenientes de 

barreiras sanitárias (CONAMA, 2005).  

De acordo com a RDC ANVISA Nº 306/2004: 

 

Os RSS são todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços 
de saúde que, por suas características, necessitam de processos 
diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua 
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disposição final. Assim, os RSS englobam os resíduos gerados em todos os 
serviços conexos com o atendimento à saúde humana ou animal, até mesmo 
os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo (ANVISA, 2004, 
p. 25).  

 

Dentro de um estabelecimento de saúde são geradas várias formas de 

resíduos, os quais, dependendo da função realizada, podem segundo suas 

características ser classificados, conforme a resolução CONAMA Nº 358/2005. A 

resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente N°358 (CONAMA, 2005), 

complementa no seu artigo 1° que esta resolução se sobrepõe a todos os 

serviços pertinentes com o auxílio à saúde humana ou animal, até mesmo os serviços 

laboratórios (CONAMA, 2005).   

O progresso alcançado pelas legislações em vigor relaciona-se principalmente: 

quanto à definição de procedimentos seguros, consideração das realidades e quanto 

a peculiaridades regionais, classificação e metodologias recomendadas de 

segregação e manejo dos RSS, que pode ser resumido em um PGRSS (BRASIL, 

2006). 

 

4.2 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE  

 

A classificação dos RSS vem passando por um procedimento de melhora 

sucessiva, na proporção em que vão aparecendo novos tipos de resíduos nas 

unidades de saúde e como consequência do conhecimento da conduta destes 

diante do meio ambiente e a saúde, como maneira de constituir uma gestão segura 

com base nos princípios da avaliação e administração dos riscos envolvidos no seu 

manejo (SCHNEIDER, 2004).  

Esta classificação tem grande importância no desenvolvimento de cada uma 

das etapas do sistema de coleta. Portanto, para o correto gerenciamento, a 

classificação implantada em um estabelecimento gerador usualmente deve 

considerar a área de geração, a natureza e a potencialidade de risco dos resíduos, a 

fim de oferecer segurança e minimizar riscos tanto ao agente que maneja tal resíduo, 

quanto ao meio ambiente.  

No Brasil a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a PNRS 

possuem classificações gerais para os resíduos sólidos e quanto ao CONAMA e 

ANVISA possuem classificações com caráter direcionado a aplicação legal nos 
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serviços de saúde. A finalidade da adequada administração de RSS é prover amparo 

à saúde pública e ao meio ambiente, devido aos riscos apresentados por esses. Tendo 

como finalidade um manejo seguro, equipamentos e facilidades necessários à 

conscientização e ao treinamento adequado, equipamentos de proteção individual 

(EPIs), além de determinar, em função dos tipos de resíduo, qual o melhor sistema de 

tratamento e consequente disposição final, de maneira a avalizar o manejo seguro do 

ponto de vista da saúde pública e do meio ambiente (SCHNEIDER, 2004). 

Apesar do adequado processo de gerenciamento do RSS representar uma 

garantia de conservação da saúde de todos os funcionários de uma entidade, dos 

pacientes ou visitantes, dos processos que são realizados neles e da preservação do 

meio ambiente, o gerenciamento desses resíduos evoluiu muito pouco nos últimos 

dez anos. Muito se fala e muitos papéis são gerados, mas na prática a segregação, o 

manejo e principalmente o destino final em 75% dos casos continua sendo 

inadequado (COSTA; NAHON, 2017). 

A pesquisa realizada por Costa e Nahon (2017), afirma que o gerenciamento 

dos resíduos sólidos gerados pelos estabelecimentos prestadores de serviço de 

saúde – RSS no Brasil vem sendo realizado de forma em que as decisões são 

tomadas de forma setorizada, sem discussão global à respeito da questão o que tem 

levado à desperdícios, pois os equipamentos são comprados por recursos públicos e 

abandonados, enquanto que os resíduos continuam sendo depositados em locais sem 

os cuidados necessários com o meio ambiente e com a saúde da população. 

 

4.2.1 Classificação das áreas quanto aos riscos  

 

Segundo Andrade (2016), dentro de um hospital os resíduos podem ser 

gerados em quaisquer áreas. Estas áreas (ou setores) podem ser classificadas: 

a) Áreas Críticas - São áreas que oferecem maior risco de infecção devido ao 

estado grave dos pacientes e aos procedimentos invasivos: áreas de 

isolamento, berçário de alto risco, laboratório, sala de cirurgia e parto, unidade 

de tratamento emergencial, unidade de tratamento intensiva (UTI), etc.;  

b) Áreas Semicríticas - São as demais áreas onde se encontram pacientes 

internados, cujo risco de transmissão de infecção é menor do que nas áreas 

críticas: ambulatórios, enfermaria em geral e lavanderia;  
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c) Áreas Não Críticas - São todas as áreas do hospital não ocupadas ou 

transitadas por pacientes: almoxarifado, setor administrativo, centro de 

estudos, vestiários, etc.  

 

4.3 QUANTIFICAÇÃO DO RSS  

 

A quantificação dos resíduos produzidos por um estabelecimento é um dado 

importante para o planejamento do gerenciamento destes resíduos. A quantificação é 

a medição da quantidade dos resíduos gerados em um estabelecimento, 

considerando-se, em geral, a massa (quilograma), ou o volume (litro). Uma vez obtidos 

os valores e a relação com o número de pacientes, cria-se uma taxa de geração, 

indispensável para implantação de uma política de gerenciamento de resíduos 

(COSTA; NAHON, 2017).  

Estudos realizados pela Organização Pan–Americana de Saúde/Organização 

Mundial de Saúde (OPAS/OMS), relatam que a média de resíduos produzidos por 

unidade de saúde na América latina varia de 1 a 4,5 Kg/leito/dia, dependendo da 

complexidade e frequência dos serviços, da tecnologia utilizada e da eficiência dos 

responsáveis pelos serviços (COSTA; NAHON, 2017). 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) a taxa 

média brasileira de geração de RSS equivale a 2,57 Kg/leito dia, sendo que cerca de 

15-20% deste total representam resíduos classificados no Grupo A (infectante-

biológico) (SCHNEIDER, 2004).  

De acordo com algumas estimativas, em um hospital típico, indicam que 

os resíduos infectantes representam aproximadamente 5% (em peso) dos resíduos 

totais. No Brasil não há muitos dados a respeito do percentual de resíduos gerados 

por hospitais, porém algumas experiências isoladas indicam que, em fase inicial, 

chega-se facilmente a 30%, e que após algum tempo esse índice tanto pode diminuir 

como aumentar, dependendo do empenho, da organização do estabelecimento e 

dos profissionais envolvidos, podendo chegar a índices de 15%. Atualmente são 

gerados no Brasil 1024,84 t/dia de resíduos de saúde, mas apenas 287,23 t/dia (28%) 

são tratados (MACEDO, 2006).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os Resíduos de Serviço de Saúde, por suas particularidades peculiares, 

precisam ser acertados, por medidas especiais, que vão desde sua origem até o seu 

destino final. A necessidade de um gerenciamento adequado dos resíduos de 

serviços de saúde é um fator de extrema importância na gestão de serviços que 

prestam auxílio à saúde.  

Com o avanço tecnológico, acompanhado do crescimento populacional, tem 

trazido consequências danosas ao meio ambiente e à qualidade de vida humana. O 

desenvolvimento de técnicas de prevenção e controle da poluição, procurando 

oferecer ou recuperar para o homem a probabilidade de uso dos recursos naturais, 

levou a comunidade científica a desenvolver estudos sobre a reciclagem e 

destino final dos resíduos sólidos.  

É estabelecida na resolução que as instalações para transferência de resíduos 

de serviços de saúde deverão ser licenciadas, em concordância com a Legislação 

pertinente, de maneira a garantir a proteção do meio ambiente e da saúde pública. O 

gerenciamento é um conjugado de atos de controle dos resíduos produzidos em seus 

aspectos intra e extra estabelecimento, desde a origem até o acondicionamento final. 

Dessa forma, o local gerador de RSS torna-se responsável não apenas pelos 

resíduos gerados, como também, pelo destino que será dado a eles. O gerenciamento 

precisa envolver o projeto dos recursos físicos. Materiais e capacitação dos 

cursos humanos envolvidos na manipulação dos resíduos. O gerenciamento 

inadequado dos resíduos de saúde determina impacto negativo no ambiente e 

disseminação de doenças. Nesse contexto, o gerenciamento dos RSS torna-se um 

passo fundamental para minimizar os seus impactos.  

O gerenciamento diferenciado dos resíduos de serviços de saúde já é uma 

realidade, ao menos na legislação. Com isso geradores buscam se adequar à 

legislação, porém de maneira confusa e com muitas dificuldades. Pequenos 

geradores, muitas vezes não sabem dos benefícios de uma boa gestão dos resíduos.  

Este trabalho vem como um facilitador, desde o entendimento da legislação 

vigente até a sugestão de um planejamento de gerenciamento de resíduos de serviços 

de saúde. Para que haja um bom gerenciamento dos resíduos devem-se levar em 

consideração algumas diretrizes, em especial para o manuseio dos resíduos 

sólidos de serviços de saúde devido ao seu alto poder de virulência e infectividade, 
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pois se não tiverem um procedimento adequado no seu gerenciamento podem vir a 

causar problemas de saúde não somente aos funcionários que realizam o trabalho, 

como também dos coletores do serviço público no trabalho de limpeza e aos 

catadores que por ventura venha a garimpar materiais recicláveis no local de 

disposição final onde são dispostos estes resíduos.  
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