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RESUMO 

 

BRITO, Huama Monteiro de. Gestão e Gerenciamento dos Resíduos de Serviços 
de Saúde (RSS) do Hospital São Luiz De Cáceres-MT. Dissertação (Mestrado) – 
Universidade de Cuiabá – UNIC. 2018. 
 
O objetivo deste trabalho foi analisar a gestão e gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos de Saúde do Hospital São Luiz de Cáceres-MT. Trata-se de um estudo de 
intervenção, analítico, experimental, que realizou capacitação dos profissionais 
geradores de Resíduos de Serviços de Saúde e quantificou e analisou a gestão dos 
resíduos antes e após a capacitação. Os dados foram tabulados e analisados com 
base em informações gráficas e tabela de resultados, bem como análise de 
estatística descritiva para os dados da quantificação dos resíduos. Os resultados 
obtidos demonstram que embora o hospital realize as etapas do manejo dos RSS, 
algumas apresentam falhas importantes. Dentre elas, a que mais apresentou 
desconformidades foi a etapa de segregação e, de acordo com o questionário, essa 
etapa é realizada por 75,86% dos funcionários. Os resíduos gerados pertencem aos 
grupos A, B, D e E. Também foi identificado falhas no acondicionamento, 
identificação e transporte interno. O hospital possui o PGRSS atualizado e em 
conformidades com a norma vigente, mas, é restrito ao papel. Apenas 60,34% dos 
funcionários sabem da sua existência, destes, 8,53% souberam responder o seu 
significado. A realização do questionário possibilitou identificar que os funcionários 
não têm conhecimento efetivo sobre como as etapas do manejo dos resíduos devem 
ser realizadas e da importância deste, o que se torna um fato preocupante. Diante 
do exposto e frente à realidade vivenciada, é de suma importância que os 
profissionais reflitam as suas práticas no manejo dos resíduos. É necessário a 
atuação presente dos responsáveis pelo PGRSS, SCIH e gestores frente à 
realização de treinamento e capacitações acerca do tema, com vistas as melhorias 
do manejo dos resíduos e a minimização dos impactos a saúde e ao ambiente. 
 

 Palavras chaves: Acondicionamento de Resíduos Sólidos, Capacitação 
Profissional, Gerenciamento de resíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

BRITO, Huama Monteiro de. Management and Management of Health Services 
Waste (RSS) of Hospital São Luiz De Cáceres-MT. Dissertation (Master degree) - 
University of Cuiabá - UNIC. 2018. 

 
The objective of this work was to analyze the management and monitoring of the 
Solid Waste of Health of the Hospital São Luiz de Cáceres-MT. This is an 
experimental, analytical, interventional study that provided training to the 
professionals that generated Health Services Waste and quantified and analyzed the 
waste before and after the training. The data were tabulated and analyzed based on 
graphical information and results table, as well as descriptive statistics analysis for 
the data of the quantification of residues. The results show that although the hospital 
performs the steps of the management of the RSS, some present important failures. 
Among them, the one that presented the most disconformities was the segregation 
stage and, according to the questionnaire, this stage is performed by 75.86% of the 
employees. The generated residues belong to groups A, B, D and E. Failures were 
also identified in the packaging, identification and internal transport. The hospital has 
the PGRSS updated and in compliance with the current norm, but it is restricted to 
paper. Only 60.34% of the employees know of its existence, of these, 8.53% knew 
how to respond to what it means. The accomplishment of the questionnaire made it 
possible to identify that the employees do not have effective knowledge about how 
the stages of waste management should be carried out and the importance of this, 
which becomes a matter of concern. Given the above and facing the reality 
experienced, it is extremely important that professionals reflect their practices in 
waste management. It is necessary the present performance of those responsible for 
the PGRSS, SCIH and managers in the face of training and capacity building on the 
theme, with a view to improving waste management and minimizing health and 
environmental impacts. 
 
Key words: Sludge Conditioning, Professional Training, Waste Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A geração de resíduos pelas diversas atividades humanas é um desafio a ser 

enfrentado pelas administrações municipais, sobretudo nos grandes centros 

urbanos. O descarte inadequado de resíduos tem produzido impactos ambientais, 

comprometendo o uso dos recursos naturais e a qualidade de vida das atuais e 

futuras gerações (1). 

O destino inadequado dos resíduos pode levar a abrigo para roedores, 

baratas, pássaros, insetos, veículos de doenças como fatores de risco para a 

população, o que ocasiona problemas sanitários. Frente à essa problemática, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) referiu que aproximadamente um quarto do 

total da incidência de doenças se deve a modificações ambientais. Entre as doenças 

mais frequentes se encontram diarreia e as infecções respiratórias vinculadas à 

poluição da água, do ar, de alimentos no meio ambiente [2]. 

Em 2015, pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) revelou que, cerca de 4.567 municípios 

prestaram os serviços de coleta, tratamento e disposição final de 260.063 toneladas 

de resíduos sólidos de saúde (RSS), equivalente a 1,27kg por habitante/ano. O dado 

atual representa redução de 1,8% em relação ao total gerado em 2014 [3]. 

Vários estabelecimentos de saúde geram Resíduos Sólidos de Saúde (RSS), 

sendo os hospitais responsáveis pelo maior volume de resíduos produzidos. Dentre 

os fatores que contribuem para o aumento da geração de RSS estão o intenso apelo 

para o consumo, o aumento contínuo da complexidade da assistência médica e 

desenvolvimento tecnológico, o elevado uso de materiais descartáveis aliados à 

segregação inadequada dos resíduos [4]. 

Um dos grandes desafios a serem enfrentados dentro da problemática 

ambiental, é a adequação da gestão dos RSS, sendo assim, é de fundamental 

importância que a legislação seja seguida por todos os geradores deste tipo de 

resíduo e que caso haja desconformidades com as adequações presentes na 

legislação, estes sejam responsabilizados pala má gestão, uma vez que as falhas no 

ato do  transporte, armazenamento, acondicionamento e tratamento, podem colocar 

em perigo a saúde pública e ambiental (5). 
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De acordo com a resolução nº. 358/05 do CONAMA, os RSS são definidos 

como aqueles resultantes de atividades exercidas por prestadores de assistência 

médica, odontológica, laboratorial, farmacêutica e instituições de ensino e pesquisa 

médica relacionados tanto à saúde humana quanto veterinária que, por suas 

características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou 

não tratamento prévio à sua disposição final [6]. 

Dentro dos impactos ambientais causados devido o gerenciamento 

inadequado desses resíduos, destacam-se as contaminações, altos índices de 

infecção hospitalar e a geração de epidemias ou mesmo de endemias, relacionado a 

contaminações do lençol freático pelos diferentes tipos de RSS [7]. 

No ano de 2010, o governo brasileiro promulgou a Lei 12.305 que trata da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), propondo um gerenciamento correto 

dos resíduos, onde em seu art. 20, promulga que as instituições geradoras de RSS 

estão sujeitas à criação e implementação do Plano de Gerenciamento dos Resíduos 

de Serviços de Saúde (PGRSS) e que este deve ser elaborado conforme as 

normatizações impostas pela RDC/ANVISA 306/2004, Resolução CONAMA 

358/2005 e normas do Ministério do Trabalho e do Emprego [8]. 

Todos os RSS produzidos ou não pela equipe de saúde, sejam eles o lixo 

comum (papel, restos de jardim, restos de comida produzidos pelo Setor de Nutrição 

e Dietética), resíduos infectantes ou de risco biológico (sangue, gaze, curativos, 

agulhas) e os resíduos especiais (químicos, farmacêuticos e radioativos), 

constituem-se em fatores de risco sanitário e ambiental, devido a suas 

características, que dependendo pode ser infeccioso, reativo, radioativo e inflamável. 

Deste modo, se mal manejados, podem acarretar sérios impactos à saúde humana e 

ao meio ambiente, além de gerar risco para os trabalhadores da saúde e para as 

pessoas que os coletam e transportam, dentro e fora, do estabelecimento gerador. 

Cada vez mais a população tem buscado os serviços de saúde. A realização 

destes atendimentos sempre acaba por gerar resíduos sólidos de serviços de 

saúde, tornando-se necessário que o modo de trabalho exercido pela equipe de 

saúde seja executado seguindo todas as recomendações técnicas necessárias para 

um atendimento de qualidade ao paciente sem prejudicar o estabelecimento, bem 

como o meio ambiente. O manejo adequado de resíduos sólidos de serviços de 

saúde pode influenciar na melhoria do sistema de saúde, na prevenção de agravos à 

saúde desse e de outros trabalhadores e a preservação do meio ambiente. Assim 



16 
 

estudos que visam analisar e adequar o gerenciamento de resíduos sólidos podem 

desenvolver mecanismos efetivos de análise e avaliação da implementação de um 

PGRSS efetivo com melhorias tanto no setor ambiental quanto na saúde, e ainda 

pode contribuir para a gestão hospitalar, ao demonstrar a dinâmica institucional da 

Política Nacional de Resíduos no hospital, através da criação e aplicação de 

instrumentos de acompanhamento do PGRSS 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 GERAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A sociedade moderna enfrenta vários desafios, dentre eles, o de reduzir e 

conduzir o excesso de resíduos sólidos gerados, bem como garantir a disposição 

final ambientalmente segura, desafio esse que tem se tornado preocupação mundial 

frente ao crescimento da produção, do gerenciamento inadequado e da falta de 

áreas de disposição final (9). Em consequência do desenvolvimento contínuo da 

complexidade do atendimento médico e do uso de materiais descartáveis, a 

quantidade gerada de RSS vem aumentando [10]. 

A excessiva produção de lixo ocorre à medida que aumenta-se o consumo 

excessivo de produtos em decorrência do atual sistema econômico, gerando 

problemas no que se refere ao gerenciamento de resíduos sólidos e levando à 

disposição inadequada destes no meio ambiente, surgindo uma preocupação 

ambiental, por haver impactos gerados ao meio biótico, abiótico e social [11]. 

Quando o gerenciamento de resíduos não é realizado de forma adequada ou 

quando não há um planejamento do mesmo, a transmissão de doenças infecciosas 

e a contaminação do ambiente podem ser facilitada, desta forma, é imprescindível 

que os serviços de saúde tenham conhecimento acerca dos tipos de RSS gerado na 

fonte, tenham atenção voltada aos aspectos de biossegurança e incentivem a 

identificação correta dos resíduos, de maneira a auxiliar no manejo adequado destes 

materiais em serviços de saúde (12). 

Os RSS quando comparados aos resíduos de outra natureza, apresentam 

maior risco de contaminação, em especial, sempre que manuseados e descartados 

de forma inadequada no ambiente, sendo estes de responsabilidade do 

estabelecimento gerador (13). 

Para se estimar a geração de RSS dos municípios e dos grandes 

estabelecimentos de saúde, vários são os indicadores utilizados, porém, quando não 

se dispõe de informações mais detalhadas sobre a geração destes resíduos, um 

dado norteador é a correlação “quantidade de resíduos por leito por dia”. Porém, 

deve-se ficar claro a observação de que os RSS também são gerados por 
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estabelecimentos que não contém leitos, tais como Clínicas Médicas, Laboratórios, 

Postos de Saúde, etc (14). 

Para que se consiga minimizar os riscos de exposição a agentes perigosos e 

para que haja redução dos custos para gerenciamento, é de fundamental 

importância que a geração de resíduos seja mantida a níveis mínimos praticáveis de 

volume (15). 

Em relação ao planejamento adequado dos resíduos de serviços de saúde, 

este é melhor executado pelos grandes geradores de resíduos quando comparados 

aos pequenos geradores, uma vez que estes além de não possuírem infraestrutura 

adequada para a execução do manejo de resíduos, não apresentam conhecimento 

(16). 

 

2.2 GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR 

 

Uma das atividades de maior geração de resíduos é a atividade hospitalar.  

Assuntos referentes aos RSS e aos Resíduos Hospitalares sempre geram polêmicas 

entre funcionários, pacientes, familiares e, principalmente, na comunidade vizinha às 

edificações hospitalares e aos locais onde são depositados estes resíduos, 

tornando-se assim problemas bastante sérios para os administradores hospitalares 

[17]. 

Em consequência dos efeitos prejudiciais ao ambiente e à saúde dos seres 

humanos, através do contato direto ou indireto com os resíduos gerados 

especificamente em hospitais, esses são rotulados como um problema grave. Desta 

forma, atenção maior deve ser dada à coleta, ao transporte e à eliminação destes 

resíduos, devendo ser regidos por normas claramente formuladas e definidas [18]. 

Uma das preocupações dos administradores hospitalares no que se refere 

aos RSS, está voltada a preservação do meio ambiente. Para que o meio ambiente 

não seja impactado é de fundamental importância o descarte correto de peças 

anatômicas, tecidos, bolsas transfusionais com sangue, medicamentos, reagentes, 

resíduos com metais pesados, saneantes, inflamáveis, materiais resultantes de 

serviços de medicina nuclear e radioterapia, restos alimentares, roupas descartáveis 

e materiais perfuro-cortantes, dentre outros [19]. 

Com o objetivo de que os resíduos gerados em uma unidade hospitalar 

tenham encaminhamento seguro e de forma eficiente, visando à proteção humana e, 
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a preservação do meio ambiente, dos recursos naturais e da saúde pública, o 

gerenciamento dos resíduos hospitalares é formado por um conjunto de 

procedimentos de gestão, planejado e implementado a partir de uma base legal, 

técnica e científica (19). 

 No Brasil, para que a saúde humana e o meio ambiente sejam preservados e 

com o intuito de garantir a sustentabilidade, o papel de orientar, definir regras e 

regular a conduta dos diferentes agentes, no que diz respeito à geração e ao manejo 

dos resíduos de serviços de saúde, vem sendo realizados, desde o início da década 

de 90, por órgãos como CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, e 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que empregam esforços no 

sentido da correta gestão dos resíduos de serviços de saúde e da responsabilização 

do gerador [20]. 

A fim de se estabelecer uma gestão segura baseada nos princípios da 

avaliação e gerenciamento dos riscos envolvidos na manipulação dos resíduos, à 

medida que novos tipos de resíduos são introduzidos nas unidades de saúde, a 

classificação dos RSS sofre um processo de evolução contínua, como resultado do 

conhecimento do comportamento destes perante o meio ambiente e a saúde [20]. 

De acordo com a ANVISA (20) 222/2018 e Resolução CONAMA (6) no 

358/05, os RSS são classificados em cinco grupos: A, B, C, D e E, divididos 

segundo os riscos potenciais que se apresentam pelas suas características: 

 Grupo A - engloba os componentes com possível presença de agentes 

biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem 

apresentar risco de infecção.  

o A1 – Culturas e estoques de micro-organismos, resíduos de fabricação 

de produtos biológicos, descarte de vacinas de microrganismos vivos, 

atenuados ou inativados, meios de cultura e instrumentais utilizados para 

transferência, inoculação ou mistura de culturas, resíduos de laboratórios de 

manipulação genética; resíduos resultantes da atividade de ensino e 

pesquisa ou atenção à saúde de indivíduos ou animais; bolsas transfusionais 

contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por 

má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de 

coleta incompleta; sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou 

líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de 

assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 
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o A2 - Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos 

provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com 

inoculação de microrganismos, cadáveres de animais suspeitos de serem 

portadores de microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de 

disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou 

confirmação diagnóstica. 

o A3 - Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de 

fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura 

menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que 

não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo 

paciente ou seus familiares. 

o A4 - Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores; filtros de ar e 

gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento 

médico-hospitalar e de pesquisa; sobras de amostras de laboratório e seus 

recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que 

não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes classe de risco 4; 

resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou 

outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo; 

recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que 

não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; Peças anatômicas 

(órgãos e tecidos), incluindo a placenta, e outros resíduos provenientes de 

procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de 

confirmação diagnóstica; cadáveres, carcaças, peças anatômicas, vísceras e 

outros resíduos provenientes de animais não submetidos a processos de 

experimentação com inoculação de microrganismos; Bolsas transfusionais 

vazias ou com volume residual pós transfusão. 

o           A5 - Órgãos, tecidos e fluidos orgânicos de alta infectividade para 

príons, de casos suspeitos ou confirmados, materiais resultantes da atenção à 

saúde de indivíduos ou animais, suspeitos ou confirmados, e que tiveram 

contato com órgãos, tecidos e fluidos de alta infectividade para príons. 

 Grupo B - contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde 

pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.  
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o Produtos farmacêuticos; resíduos de saneantes, desinfetantes, 

resíduos contendo metais pesados, reagentes para laboratório, inclusive os 

recipientes contaminados por estes; efluentes de processadores de imagem 

(reveladores e fixadores); efluentes dos equipamentos automatizados 

utilizados em análises clínicas; demais produtos considerados perigosos: 

tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos. 

 Grupo C - quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 

contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação 

especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. 

o Rejeito radioativo, proveniente de laboratório de pesquisa e ensino na 

área da saúde, laboratório de análise clínica, serviço de medicina nuclear e 

radioterapia. 

 Grupo D - não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou 

ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 

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

descartáveis de vestuário, gorros e máscaras descartáveis, resto alimentar de 

paciente, material utilizado em antissepsia e hemostasia de venóclises, luvas 

de procedimentos que não entraram em contato com sangue ou líquidos 

corpóreos, equipo de soro, abaixadores de língua e outros similares não 

classificados como A1; sobras de alimentos e do preparo de alimentos; resto 

alimentar de refeitório; resíduos provenientes das áreas administrativas; 

resíduos de varrição, flores, podas e jardins; resíduos de gesso provenientes 

de assistência à saúde; forrações de animais de biotérios sem risco biológico 

associado; resíduos recicláveis sem contaminação biológica, química e 

radiológica associada; pelos de animais. 

 Grupo E - materiais perfuro-cortantes ou escarificantes. 

o Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, 

limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos 

capilares; ponteiras de micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos 

os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta 

sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 
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2.2.1 Etapas do Gerenciamento dos Resíduos 

 

 

As etapas do gerenciamento dos resíduos hospitalares, conforme a ANVISA 

(20) 222/2018 são: “identificação, segregação, acondicionamento, transporte interno, 

armazenamento temporário, armazenamento externo, coleta e transporte externo, 

tratamento e destino final”. 

 Identificação – A identificação deve ser realizada em locais com boa 

visualização e atendendo a simbologia de acordo com a NBR (21) 7500 da 

ABNT/1987. Também deve ser feita onde ocorre o acondicionamento, coleta, 

transporte e armazenamento (22). 

 Segregação – Tem como objetivo principal criar uma cultura organizacional 

onde não haja desperdício e sim segurança (23).  

 Acondicionamento – Quando se embala os resíduos após a sua 

segregação, sejam eles em sacos ou em recipientes, desde que sua capacidade 

seja compatível com a geração de cada tipo de resíduo (20). 

 Transporte interno – O transporte interno deve ser realizado por um 

profissional paramentado conforme a NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual – 

EPI, e o percurso realizado vão desde os pontos de geração até o local destinado ao 

armazenamento temporário ou ao armazenamento externo (24). 

 Armazenamento temporário – Local onde ficam mantidos os recipientes 

maiores antes de serem removidos para área de armazenamento externo, deve ser 

localizado perto das enfermarias e seu acesso permitido apenas a pessoas [25]. 

 Armazenamento externo – Ambiente destinado a guardar os recipientes 

contendo resíduos até que ocorra a coleta externa e, deve ser de fácil acesso para 

os veículos coletores [24]. 

 Coleta – A retirada dos RSS do armazenamento externo até a unidade de 

tratamento ou disposição final, deve ser realizada utilizando técnicas que preservem 

as condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população 

e do meio ambiente [20]. 

 Transporte externo – Em se tratando de transporte de resíduos sólidos de 

saúde, os veículos utilizados podem ser de vários tipos, dependendo das definições 

técnicas dos sistemas municipais. Em sua maioria são usados dois tipos de veículos: 
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carrocerias montadas sobre chassi de veículos e do tipo furgão, ambas com ou sem 

baixa compactação, para evitar que os sacos se rompam [20]. 

 Tratamento – A realização do tratamento dos resíduos pode ocorrer por 

desinfecção química ou térmica, e quando existe a necessidade de tratamento 

prévio destes resíduos antes do descarte, é realizado o processo de inativação de 

acordo com o tipo de produto a ser descartado [19]. 

 Destino final – Existem três métodos pelo qual se pode ocorrer a disposição 

final dos resíduos em terra: O primeiro método apresenta maiores riscos para a 

saúde e para o meio ambiente, que são os lixões (mais comuns em países em 

desenvolvimento). Deste modo, devem ser substituídos por um dos dois outros 

métodos que são os aterros controlados e os aterros sanitários [26].  

Os tratamentos dos resíduos de serviços de saúde realizados nos munícipios 

brasileiros, não são adequados, a maioria acaba sendo depositada nos lixões [14]. 

Infelizmente, mesmo sendo de grande importância e apesar da necessidade, 

nem todos os estabelecimentos de saúde aderiram ao Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (PGRSS), principalmente os 

estabelecimentos que geram os resíduos sólidos de saúde em menor quantidade, e 

não recebem a devida atenção por parte de órgãos competentes de fiscalização 

(27).  

 

 

2.3 IMPACTOS NA SAÚDE E AMBIENTE RELACIONADOS AOS RSS 

 

 

A proteção da saúde e a qualidade ao meio ambiente foram estabelecida 

através da Política Nacional de Resíduo Sólido (PNRS), por meio da Lei 12.305, que 

dispõe diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos [8]. 

Para que haja a formação de cidadãos conscientes do seu papel no que se 

refere à geração e à destinação dos resíduos de serviço de saúde, a sociedade 

contemporânea vem abordando temas como a existência de riscos e problemas 

relacionados tanto ao meio ambiente, quanto à saúde da população (28). 

A ação do homem vem trazendo alterações climáticas, bem como 

modificações do ecossistema e ameaças à biodiversidade, uma vez que essas 
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ações interferem na qualidade de vida no planeta, onde ocorre a poluição de rios e 

atmosfera e devastação de florestas (29).  

O risco que ocorre no meio ambiente é conhecido como risco ambiental, e 

pode ser submetido à classificação de acordo com o tipo de atividade; exposição 

instantânea, crônica; probabilidade de ocorrência; severidade; reversibilidade; 

visibilidade; duração e possibilidade de ocorrência de seus efeitos em vários locais 

ao mesmo tempo (30).  

Dentre os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), esses são compostos em sua 

maioria pelos Resíduos Sólidos de Saúde (RSS), isso não só devido à quantidade 

gerada como também pelo potencial risco que afeta à saúde coletiva e ambiental 

[31]. 

Os materiais biológicos contaminados, objetos perfuro-cortantes, peças 

anatômicas, substâncias tóxicas, inflamáveis e radiativas são resíduos que quando 

manejados sem procedimentos técnicos adequados, oferecem risco à saúde, ao 

meio ambiente, às pessoas que os manuseiam dentro e fora dos ambientes 

geradores e a comunidade hospitalar, o que inclui os pacientes em tratamento, 

devido estarem com baixa imunidade [32].  

É notório que embora exista um amparo legal por meio de leis e normas para 

a minimização dos problemas que envolvem as gestões dos resíduos sólidos de 

saúde, na prática a realidade é bem diferente, podendo comprovar o não 

cumprimento das normas vigentes ao serem observados diariamente que os 

resíduos sólidos de saúde de áreas hospitalares são desprezados 

inadequadamente. Como exemplo temos o centro cirúrgico, onde se descartam em 

lixo comum de hospital restos de tecido humano, placenta, resíduos pós-aborto, 

bolsa de hemoderivados e prótese, sem se preocupar com o seu destino final e com 

os impactos que podem acarretar no ambiente e no ser humano [33]. 

Uma vez que o hospital reúne portadores de várias patologias em um mesmo 

espaço, gera resíduos que quando descartados em áreas sem preparo adequado no 

seu destino final, se tornam perigosos tanto à saúde da população quanto por poluir 

o meio ambiente, este também é considerado um grande gerador de epidemias (34). 

Para que haja melhor preservação do meio ambiente, promoção e proteção 

da saúde é fundamental que o manejo dos resíduos seja realizado de maneira 

adequada. De acordo com Moraes (35), em casos de serem acondicionados em 

aterros, estes resíduos por serem fontes de compostos orgânicos voláteis, 
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pesticidas, solventes e metais pesados, acabam interferindo na qualidade do solo, 

da água e do ar, ainda segundo autor, os resíduos sólidos têm causa direta e 

indireta com as transmissões de doenças. No que diz respeito às causas diretas, 

essa relação dos RSS com a doença não tem muita comprovação do ponto de vista 

sanitário, porém, no que diz respeito a fatores indiretos, temos exemplos de 

transmissão por meio de vetores artrópodes (moscas, mosquitos e baratas) e 

roedores, já que estes encontram alimentos e condições adequadas para 

proliferação nos resíduos sólidos.  

Os tipos de resíduos hospitalares variam de acordo com a assistência 

prestada à população, pode ser comum (provém de material de escritório) ou 

séptico/contaminado (procede do trato das doenças). Independentemente dos tipos 

de resíduos gerados, atenção especial é dada aos resíduos biológicos, perfuro-

cortantes, químicos e radioativos [36].  

Quando o gerenciamento dos resíduos hospitalares ocorre de maneira 

incorreta, isso reflete em impactos ambientais de grandes proporções, que podem 

gerar epidemias decorrente de contaminação do lençol freático pelos vários tipos de 

resíduos dos serviços de saúde, ou podem levar a contaminação e elevados índices 

de infecção hospitalar [33].  
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar o uso de técnicas de educação profissional como ferramenta de 

adequação na gestão e monitoramento dos Resíduos Sólidos de Saúde 

gerados no Hospital São Luiz. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Quantificar e classificar os resíduos sólidos de saúde conforme as normativas 

os resíduos sólidos gerados por setor; 

 Avaliar as conformidades do Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde do HSL de acordo com a Resolução ANVISA (20) nº 

222/2018;  

 Realizar capacitação com a equipe sobre o manejo dos RSS tendo como 

base o PGRSS da instituição; 

 Avaliar a influência da capacitação realizada no hospital, referente ao 

treinamento em serviço no manejo dos resíduos de saúde. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Este projeto propõe um estudo de intervenção, analítico, experimental, tendo 

como desenho o ensaio a análise do PGRSS do Hospital São Luiz de Cáceres. 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O local do estudo delimita-se ao município de Cáceres - Mato Grosso, 

localizado na mesorregião Centro-Sul do estado e na microrregião do Alto Pantanal. 

Tem uma população de 90.881 habitantes, segundo o IBGE (37) em 2016 e 

faz fronteira com a Bolívia. As pesquisas foram desenvolvidas no Hospital São Luiz, 

que presta atendimento às diversas especialidades de saúde. 

O HSL possui 154 leitos, destes 37 leitos são particulares e convênios com 

taxa de ocupação média de 80%, os demais leitos são do SUS com taxa média de 

ocupação de 65%, segundo informações fornecidas por um dos gestores do 

hospital. 

 

4.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

A amostra foi constituída por 30% de cada classe dos profissionais que atuam 

nos setores de Clínica Médica, UTI Adulto, UTI Neonatal, Obstetrícia Cirúrgica, 

Obstetrícia Clínica e SND do HSL, pertencentes à área da saúde que se enquadram 

na categoria de enfermagem (tanto de nível técnico como os de nível superior), 

fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, assistente social e 

médicos. 

 

4.3.1 Critérios de Inclusão 

 

 Para o grupo de estudo foram inseridos os colaboradores do HSL que ao 

realizarem suas atividades geram e manuseiam os RSS nos pontos de geração 

estabelecidos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Centro-Sul_Mato-Grossense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Alto_Pantanal
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fronteira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvia
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 Os colaboradores que aceitaram participar da pesquisa e assinaram o Termo 

de Consentimento. 

 

4.3.2 Critérios de Exclusão 

 

 Todos os profissionais que não aceitaram participar da pesquisa, bem como 

os que não assinaram o Termo de Consentimento. 

 

4.4 COLETA DE DADOS 

 

4.4.1 Seleção da amostra 

 

Os indivíduos foram identificados através da escala de trabalho dos 

colaboradores pertencentes ao HSL, através do método de amostragem aleatória 

estratificada, tendo por estratos os pontos de geração, sendo os pontos analisados: 

 SND – Serviço de Nutrição e Dietética; 

 Obstetrícia Cirúrgica; 

 Obstetrícia Clínica; 

 Clínica Médica; 

 UTI Adulto; 

 UTI Neonatal. 

 

A pesquisa foi dividida em três etapas: Quantificação e análise do 

gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde; capacitação dos 

profissionais geradores de resíduos de serviços de saúde; reanálise do 

gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde pós-capacitação. 

 

4.4.2 Quantificação e análise do gerenciamento de resíduos sólidos de 

serviços de saúde 

  

Antes de realizar a quantificação dos resíduos, foi realizado uma observação 

simples acerca do fluxo dos resíduos do HSL desde a sua geração até seu 
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transporte externo, que permitiu também o registro de fotos, e como ocorre o 

descarte dos resíduos pela equipe de saúde ainda no local da geração. O Plano de 

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Saúde foi analisado quanto às 

conformidades previstas em legislação. 

Para esta etapa, todos os pontos de geração foram analisados, sendo 

amostrados por dois meses seguidos – novembro e dezembro/2017 - nas duas 

primeiras semanas do mês, sendo analisados apenas quatro dias da semana 

(excluindo sexta feira, sábado e domingo).  Para cada dia da semana, foram 

sorteados aleatoriamente três pontos de geração para quantificação e análise, onde 

ao final dos quatro dias de amostragem cada um dos seis pontos, foram analisados 

2 vezes, totalizando assim, 4 amostras para cada ponto de geração no mês de 

novembro e mais 4 amostras no mês de dezembro. 

Para a quantificação dos pontos de geração, foi realizado o acompanhamento 

da coleta interna desses resíduos de acordo com a rotina já estabelecida pela 

instituição. Durante a coleta interna, cada saco de lixo (comum e infectante) recebeu 

um adesivo de cor diferente para cada setor (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Definição de cores para identificação dos sacos de lixo por setor do 
Hospital São Luiz –   Cáceres/MT em 2017 

Setor Cor 

SND – Serviço de Nutrição e Dietética; Laranja 

Obstetrícia Cirúrgica Rosa 

Obstetrícia Clínica Azul 

Clínica médica Verde 

UTI Adulto Vermelho 

UTI Neonatal Amarelo 
             Fonte: Brito, 2017 

 

Após identificação dos resíduos por setor e coleta, no local destinado ao 

descarte interno, os resíduos comuns e infectantes foram pesados e o valor do peso 

dos resíduos gerados foi anotado por setor. Os resíduos foram pesados com a 

mesma balança usada antes da coleta externa. 

Em seguida, os resíduos comuns e infectantes de cada setor, foram 

colocados em uma lona um por vez, a fim de avaliar se ocorre a correta segregação 

dos resíduos.  

A quantificação dos RSS do HSL foi realizada através de pesagens diárias, 

onde foi possível determinar a média diária de resíduos gerados nos setores 
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estabelecidos. Foi utilizada a balança da própria instituição, da marca Bioland, 

aprovada pelo in metro, com capacidade para 180 kg e uma lona colocada em local 

próximo ao depósito de resíduos (Figura 1). Durante a pesagem foi utilizado os EPIs. 

 

Figura 1 – Local e material usado para realizar a pesagem dos resíduos no Hospital 
São Luiz – Cáceres/MT em 2017 

 
                                     Fonte: Brito, 2017 
 

Ao final da segregação correta, os resíduos foram novamente pesados, e o 

peso anotado no mesmo local, em seguida foram comparadas as diferenças entre o 

peso antes e após segregação correta.  

 

4.4.3 Capacitação dos profissionais geradores de resíduos de serviços de 

saúde 

 

A pesquisa ocorreu através de encontros previamente combinados com os 

colaboradores e gestores, pois o desempenho da realização das atividades 

propostas depende de cada colaborador. No primeiro encontro, os colaboradores 

foram informados sobre os objetivos, risco e benefícios em participar da pesquisa. 

Através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), foi 

assegurado aos entrevistados os esclarecimentos necessários quanto à pesquisa, o 

direito de recusar a participar da pesquisa, como o de retirar o seu consentimento 

em qualquer momento da entrevista e, foi garantido o completo sigilo e privacidade 

dos indivíduos diante das informações reveladas.  

Para proceder à coleta de dados, no segundo encontro foi aplicado o 

questionário, onde se utilizou como instrumento de busca um roteiro semiestruturado 



31 
 

adaptado do trabalho de Olivera (38). A coleta ocorreu no período de março de 

2018, após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da UNIC. 

Optou-se pela realização do questionário, uma vez que estando os 

funcionários no desempenho de suas atividades profissionais, e em um ambiente de 

assistência à saúde, não seria viável a realização do método de entrevista, pois 

acarretaria na interrupção de seus afazeres. 

No terceiro encontro foi realizada a educação profissional, onde as equipes de 

cada setor receberam orientações sobre o PGRSS, envolvendo todo o processo de 

compreensão e reflexão crítica das normas de biossegurança e preservação 

ambiental dos RSS. A capacitação aconteceu nos dias 29/03/2018 e 30/03/2018 

durante período diurno e noturno, nos setores de Clínica Médica, Obstetrícia Clínica, 

Obstetrícia Clínica, UTI Adulto e UTI Neonatal. Ao final da capacitação com os 

profissionais do plantão ímpar, foi proposto que um funcionário por equipe de cada 

setor, participasse da brincadeira “Amigo verde” durante 20 dias, onde este, realizou 

a fiscalização de modo voluntário dos descartes de resíduos da equipe com quem 

trabalha durante os plantões, durante as fiscalizações, eles realizavam orientações, 

e enviavam fotos dos descartes via celular, para que todos os “amigos verde” 

trocassem experiências. As capacitações foram lavradas em ata (Apêndice C). 

O objetivo do encontro foi sensibilizar os funcionários, quanto a gestão e 

manejo de resíduos sólidos, da qual foi utilizado slides contendo conteúdo a respeito 

do manejo dos RSS, apresentado aos colaboradores os grupos de resíduos que o 

hospital gera de acordo com a realidade de cada setor e onde cada grupo deve ser 

descartado. 

 

4.4.4 Reanálise do gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde 

 

Após a capacitação dos profissionais de cada setor envolvido na pesquisa, o 

processo estabelecido na primeira etapa foi realizado novamente com intuito de 

analisar as melhorias obtidas com a capacitação.  
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4.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados foram tabulados e analisados com base em informações gráficas e 

tabela de resultados, bem como análise de estatística descritiva para os dados da 

quantificação dos resíduos. Para analisar o efeito da capacitação as médias da 

quantidade gerados dos resíduos  foram comparados pelo teste T de Student, 

considerando as duas amostras presumindo variâncias equivalentes, assim 

considerando uma probabilidade de erro de 5%. 

Em relação a valoração econômica dos resíduos infectantes, estes foram 

estimados a uma jornada de 30 de atividades, uma vez que o hospital tem 

funcionamento de 24h.   

 

4.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O presente estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade de Cuiabá- CEP/UNIC, conforme os critérios previstos 

em normatização, cumprindo assim todos os requisitos necessários à realização de 

pesquisas com seres humanos determinados na Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). Após parecer do CEP (Anexo B), foi possível aplicar o 

questionário. 

Os indivíduos selecionados para o estudo foram convidados a participar da 

pesquisa, sendo estabelecidos os procedimentos de assinatura do TCLE em duas 

vias. Todos os indivíduos foram orientados sobre os objetivos e natureza do estudo. 

Foram abordados os aspectos éticos quanto à proteção e confidencialidade dos 

dados. A pesquisadora se compromete a usar as informações recolhidas apenas 

para fins de estudo. 

 

4.7 RISCOS E BENEFÍCIOS 

Este projeto apresenta risco mínimo, pois pode ocorrer leve desconforto ao 

responder alguma pergunta na realização do questionário. Para quem dele participar 

terá como benefício o conhecimento a respeito das dificuldades apresentadas pelos 

colaboradores. O desenvolvimento desse estudo trará benefícios no campo 

científico, contribuindo para o conhecimento de diferenças.
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5 RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISE DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NOS 

SETORES DO HOSPITAL SÃO LUIZ 

 

Participaram da pesquisa 58 funcionários (Tabela 2) que estão lotados nos 

locais onde foi realizada a quantificação dos resíduos. 

Tabela 2 – Caracterização dos profissionais do Hospital São Luiz – Cáceres/MT em 2018 

Variáveis Número de Pessoas % 

PROFISSÃO 

  Técnico de Enfermagem 39 67,25% 

Enfermeiro 13 22,41% 

Colaborador do SND 2 3,45% 

Fisioterapeuta  1 1,72% 

Fonoaudiólogo 1 1,72% 

Nutricionista 2 3,45% 

Total     58 100% 

Tempo de trabalho na instituição 

  Menos de 01 ano 5 8,62% 

Entre 01 e 02 anos 13 22.41% 

Entre 02 e 04 anos 10 17.25% 

Mais de 04 anos 30 51,72% 

Total     58 100% 

Setor 

  UTI Adulto 8 13,80% 

UTI Neonatal 12 20,70% 

Obstetrícia Cirúrgica 9 15,51% 

Obstetrícia Clínica 10 17,25% 

Clínica Médica 13 22,41% 

SND 4 6,80% 

SCIH 1 1,72% 

Qualidade Segurança do Paciente 1 1,72% 

Total     58 99,91% 

                      Fonte: Brito, 2018 

 

Dos 58 funcionários que participaram da pesquisa, o maior percentual 

correspondeu aos técnicos de enfermagem (67,25%) e o menor aos fisioterapeutas 

(1,72%), em acordo com a equipe de saúde da instituição. 50% dos funcionários 

estão na empresa há mais de 4 anos, e do total, uma boa parcela está lotada na 

clínica médica (22,41%) e na UTI Neonatal (20,70%). 
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Após a seleção da amostra os funcionários foram indagados a responder a 

seguinte questão: Você sabe dizer o que são “resíduos sólidos de saúde”? 77,58% 

afirmaram que sabem o que são os resíduos sólidos de saúde, 13,79% informaram 

não saber e 6,89% não responderam. Para os que responderam saber o que são os 

RSS, definiram o conceito no questionário os quais seguem descritos na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Percepção dos profissionais de saúde sobre RSS  

Resíduos sólidos de serviços de saúde são: 
Número de 

Pessoas 
% 

1 - Seringas, equipo, luvas, toucas, ampolas, material de 
curativo, perfuro-cortantes e papéis. 

16 35,50% 

2 - Além dos materiais acima alimentos/orgânicos. 3 6,70% 

3 -  Lixos hospitalares.  3 6,70% 

4 - Resíduos ou substâncias capazes de colocar em risco 
a saúde humana ou o meio ambiente.  

4 8,90% 

5 - Resíduos gerados por prestadores de assistência 
médica, hospitalar, odontológica, laboratórios e 
farmacêutica.  

5 11,10% 

6 – Perfuro-Cortantes.  2 4,50% 

7 - Aqueles que têm presença de maior risco de infecção.  1 2.2% 

8 - Separação específica – comum, infectante e perfuro-
cortante.  
 

1 2.2% 

9 - Não responderam 10 22,20% 

Total 45 100% 
   Fonte: Brito, 2018 

Dos 45 funcionários que informaram saber dizer o que são resíduos sólidos 

de saúde, apenas 77,7% definiram. Destes, 20% definiram o que efetivamente seria 

RSS, e os demais apenas citaram quais seriam os RSS, o que demonstra 

capacitações restritas ao conhecimento de boa parcela da equipe, refletindo 

diretamente no descarte incorreto dos resíduos, aumentando os impactos 

econômicos e ambientais. 

Em relação ao PGRSS, foi realizado um questionamento, cujos resultados 

estão dispostos nas tabelas 4 e 5. 
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Tabela 4 – Conhecimento acerca da existência de um PGRSS no Hospital São Luiz 
– Cáceres/MT em 2018 

Existe um PGRSS neste Hospital? Número de Pessoas % 

Sim 
Não 

Não sei 
Não responderam 

35 
12 
09 
02 

60,3% 
20,7% 
15,5% 
3,5% 

Total 58 100% 

            Fonte: Brito, 2018 

 Dentre os participantes do estudo 60,3% têm conhecimento da existência do 

PGRSS na instituição, 20,7% informaram não ter, 15,5% informaram não saber se a 

empresa dispõe do plano e apenas 3,5% não responderam. Esse achado desperta a 

reflexão da importância da divulgação do plano entre os profissionais, o que é 

preocupante, uma vez que profissionais geradores de resíduos deveriam ter acesso 

e conhecimento acerca da sua existência. 

 
Tabela 5 – Descrição dos funcionários sobre como é o PGRSS do Hospital São Luiz 
– Cáceres/MT em 2018 

Pode descrevê-lo? Número de 
Pessoas 

% 

1 - Coleta com divisão de materiais. Separação dos resíduos.  
 

2 - Descreve o processo dos resíduos desde a geração ao destino final.  
 
3 - Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde – 
obrigatório nos estabelecimentos que prestam assistência à saúde. 
 
4 - Na integração somos orientados pela SCIH da importância de cada 
resíduo e seu destino, bem como os cuidados para evitar acidentes.  

 
5 - Descarpack.  
 
6 - Não responderam 

08 
 

02 
 

01 
 
 

01 
 
 

01 
 

22 

22,9% 
 

5,7% 
 

2,8% 
 
 

2,8% 
 
 

2,8% 
 

63% 

Total 35 100% 

              Fonte: Brito, 2018 

 Dos 35 funcionários que descreveram sobre o PGRSS na instituição, 63% 

não responderam, 22,9% referiram-se como sendo a segregação dos resíduos, 

2,8% se referiu as orientações passadas na integração, 2,8% se referiu ao 

descarpack e apenas 8,6% souberam descrever o que seria o PGRSS. 

Baseado no tratamento e disposição final precário desses RSS no Brasil, 

onde a minoria é descartada em aterros sanitários e a maioria depositada em lixões, 

atenção deve ser dada aos danos causados por estes resíduos. Desta forma, é 

necessário que todas as etapas do manejo sejam realizadas de maneira eficaz. 

Diante de tal situação, a seguir serão descritos como essas etapas são realizadas 

no HSL.  
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 Quanto à geração de resíduos 

 

Durante a observação simples, foi possível verificar que o HSL gera resíduos 

pertencentes ao grupo A, B, D, e E. Confirmando essa análise a enfermeira da SCIH 

informou que os resíduos gerados pelo HSL são: resíduos infectantes, perfuro-

cortantes, patológicos, químicos, radioativos, tóxicos e inflamáveis. Sobre o 

processo de geração e manipulação dos RSS nos setores (Tabela 6), 84,5% 

informaram que ocorre a geração e manipulação dos resíduos, 6,9% informaram não 

haver geração destes e 8,6% não responderam. 

 
Tabela 6 – Processo de geração e manipulação dos RSS nos setores 

Neste local há geração e/ou manipulação de RSS? Número de Pessoas % 

Sim 
Não 

Não responderam 

49 
04 
05 

84,5% 
6,9% 
8.6% 

Total 58 100% 

   Fonte: Brito, 2018 

Diante desse resultado, o fato que chama atenção é que quatro funcionários 

informaram não haver geração e/ou manipulação de resíduos sólidos. Por se tratar 

de um ambiente hospitalar, onde a atividade diária e os procedimentos realizados 

geram RSS, esperava-se que todos tivessem conhecimento acerca do manejo 

desses resíduos. 

O gráfico 1 reforça que alguns dos funcionários da instituição desconhecem 

os tipos de resíduos manipulados e gerados  durante a prática de suas funções. 

 

Gráfico 1 - Grupos de resíduos gerados durante o exercício das atividades, pelos 
funcionários do Hospital São Luiz – Cáceres/MT em 2018 

 
  Fonte: Brito, 2018 

 

Analisando os resultados acima verifica-se que os resíduos mais citados 

pelos funcionários em relação ao tipo gerados por eles no setor em que trabalham, 
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foram os pertencentes ao grupo A (infectantes) e E (perfuro-cortantes), sendo que o 

grupo C foi citado por 14% dos funcionários. Tal resultado merece destaque, uma 

vez que o hospital não gera resíduos desse grupo, o que demonstra que estes não 

têm conhecimento acerca da classificação dos resíduos que manejam. Assim como 

o índice de conhecimento acerca do conceito e manejo de RSS, este dado faz 

despertar inquietações sobre o grau de informações a respeito dos tipos de resíduos 

que estes funcionários estão gerando.  

Conforme RDC nº 222 de 28 de março de 2018, os resíduos do grupo C são 

os materiais que resultam de atividades humanas e, que contém radionuclídeos em 

quantidades superiores aos estabelecidos pela CNEN. Podendo ser citado os 

rejeitos radioativos ou contaminados com radionuclídeos, proveniente de 

laboratórios de análises clínica, serviços de medicina nuclear e radioterapia, 

segundo a resolução CNEN-6.05. 

  46,55% (n=27) afirmaram ter contato com os resíduos, quais 22,1% 

especialmente nos procedimentos de enfermagem. Entretanto, 52% dos 27 

funcionários não informaram os momentos do contato, enquanto 44,4% citaram ao 

realizarem os procedimentos de enfermagem, como o manuseio dos perfuro-

cortantes e resíduos biológicos, destino para o expurgo e na manipulação e descarte 

de medicamentos, conforme avalia-se na Tabela 7. 

 
Tabela 7 – Contato dos funcionários com os RSS no Hospital São Luiz – 
Cáceres/MT em 2018 

Os momentos em que você entra em contato são: Número de Pessoas % 

1 - Ao levar o material ao expurgo.  
 
2 - Limpeza e terminal.  
 
3 - Procedimentos de enfermagem.  
 
4 - Ao manusear perfuro e resíduos biológicos.  
 
5 - Quando as vezes colocados em lixeiras erradas.  
 
6 - No descarte e na manipulação de medicamentos.  
 
7 - Durante o atendimento.  
 
8 - Não responderam 

01 
 

01 
 

06 
 

02 
 

01 
 

01 
 

01 
 

14 

3,70% 
 

3,70% 
 

22,1% 
 

7,40% 
 

3,70% 
 

3,70% 
 

3,70% 
 

52% 

Total 27 100% 

              Fonte: Brito, 2018                                                               
                

No que diz respeito ao uso de EPIs, 48 funcionários (82,8%) utilizam os 

equipamentos durante a manipulação dos resíduos, 8,62% não fazem uso dos 
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equipamentos ao manipulá-los e 8,62% não responderam. Embora 8,62% não usem 

os EPIs, nota-se um comprometimento com o autocuidado por parte dos 

funcionários, conforme Tabela 8. 

 
Tabela 8 – Utilização de EPIs pelos funcionários ao entrarem em contato com os 
RSS no Hospital São Luiz – Cáceres/MT em 2018 

Você utiliza equipamentos de proteção individual ao 
manipulá-los?  

Número de Pessoas % 

Sim 
Não 

Não responderam 

48 
05 
05 

82,8% 
8,62% 
8,62% 

Total 58 100% 

  Fonte: Brito, 2018 

 

Sobre os equipamentos de proteção utilizados durante a manipulação dos 

resíduos, foram citados: luva, máscara, touca, óculos, avental e os jalecos. 

 

 

 Segregação 

 

A separação dos resíduos ocorre no momento de sua geração, onde cada 

setor possui lixeira para resíduos comuns, infectantes e perfuro-cortantes, 

distribuídas de acordo com a Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Disposição de lixeiras e descarpack nos setores do Hospital São Luiz – 
Cáceres/MT em 2018 

Setor 
Lixeira-
resíduo 
comum 

Lixeira-
resíduo 

infectante 

Lixeira-resíduo 
orgânico 

Lixeira não 
padronizada 

Descarpack Total 

Obstetrícia 
Cirúrgica 

21 04 01 03 03 32 

Obstetrícia 
Clínica 

34 02 01 01 01 39 

UTI Neonatal 

 
09 09 0 02 02 22 

Clínica 
Médica 

31 03 01 0 02 37 

UTI Adulto 

 
14 18 0 0 16 48 

SND 

 
14 0 0 01 0 15 

  Fonte: Brito, 2018 

A respeito da realização da etapa de segregação dos RSS, o questionário 

abordou questões referentes à prática dessa etapa e como esta é realizada, 

conforme tabela 10. 
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Tabela 10 – Realização da etapa de segregação pelos funcionários do Hospital São 
Luiz – Cáceres/MT em 2018 

No seu local de trabalho é realizada a segregação dos 
resíduos? 

Número de 
Pessoas 

 
% 

Sim 
Não 

Não responderam 

44 
07 
07 

76% 
12% 
12% 

Total 58 100% 

      Fonte: Brito, 2018 

No que diz respeito à segregação dos resíduos, 76% informaram realizar a 

segregação no local de trabalho, 12% informaram não realizar a segregação e 12% 

não responderam. 

Os dados acima diferem dos obtidos durante a observação simples dos 

setores, mesmo havendo as lixeiras destinadas para cada tipo de resíduo nos 

setores, o descarte não acontece de forma correta, como observado na figura 2 e 3. 

 
Figura 2 – Resíduos sólidos comuns descartados como resíduos sólidos infectantes. 
Hospital São Luiz - Cáceres/MT em 2017. (a) UTI neonatal; (b) Obstetrícia Cirúrgica; 
(c) UTI adulto; (d) Obstetrícia Clínica; (e) Clínica médica 
 

 
              Fonte: Brito, 2017 

 

Foi encontrado lixo comum (papéis, embalagens de seringas, plásticos, entre 

outros) nos coletores de resíduos infectantes. Esses tipos de ações oneram o custo 

do tratamento dos RSS e causam danos irremediáveis ao meio ambiente [39]. Esses 

tipos de ações podem ocasionar acidentes de trabalho, transmissão de doenças, 

contaminação do solo e de lençóis freáticos, dentre outros [25]. 
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Figura 3 – Resíduos sólidos infectantes descartados como resíduos sólidos comuns. 
Hospital São Luiz - Cáceres/MT em 2017. (a) UTI neonatal; (b) Obstetrícia Cirúrgica; 
(c) UTI adulto; (d) Obstetrícia Clínica; (e) Clínica médica 

 
 

                              Fonte: Brito, 2017 

O descarte inadequado dos resíduos foi observado em todos os setores 

analisados. Tal fato sugere que os profissionais não possuem clareza quanto ao 

local adequado para o descarte de cada tipo de resíduo. A tabela 11 mostra como os 

funcionários realizam a segregação dos resíduos após a sua geração. 

 
Tabela 11 – Descrição da segregação dos RSS pelos funcionários do Hospital São 
Luiz – Cáceres/MT em 2018 

De que maneira isto ocorre Número de 
Pessoas 

% 

1 - Conforme a classificação e características dos resíduos.  
 
2 - Nos dias de terminais.  
 
3 - Saco preto, branco e descarpack.  
 
4 - Saco preto os menos contaminados e saco branco os mais contaminados.  
 
5 - Ocorre no momento e local de sua geração.  
 
6 - Em sacos de lixo e caixas.  
 
7 - Retirado no final de cada plantão.  
 
8 - Existe a coleta do material, porém de forma pouco generalizada, materiais 
perfuro junto com grupo B. 
 
9 - Comum, químico e pilhas.  
 
10 - o resto-ingesta é separado do descartável.  
 
11 - Apenas para perfuro e lixo hospitalar.  

 
12 - Através de visitas.  
 
13 - Não responderam 

08 
 

02 
 

04 
 

03 
 

03 
 

01 
 

01 
 

01  
 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

17 

18,2% 
 

4.5% 
 

9% 
 

6,8% 
 

6,8% 
 

2,3% 
 

2,3% 
 

2,3% 
 
 

2,3% 
 

2,3% 
 

2,3% 
 

2,3% 
 

38,6% 

Total 44 100% 

     Fonte: Brito, 2018 
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 Dos 44 funcionários que informaram haver a segregação no setor, conforme 

visto anteriormente na tabela 8, apenas 61,4% descreveram como esta ocorre. 

Destes, 45.5 % dos funcionários descreveram de modo generalizado a realização 

desta etapa. É possível verificar que as descrições da realização da etapa de 

segregação se resumiram ao local de acondicionamento, e não sobre como 

separam os resíduos infectantes, comuns e perfuro cortantes.  

As respostas dos demais foram incorretas, onde se referiram a situações de 

coleta, ao dia de terminal que acontece uma vez na semana, entre outros. Tal fato 

merece atenção, visto que 38,6% dos funcionários não descreveram esta etapa, 

desencadeando questionamentos sobre como e onde esses resíduos estão sendo 

descartados e reforçando o conceito de que não compreendem o que significa a 

etapa de segregação dos resíduos. 

Sobre a segregação de resíduos orgânicos, os setores abertos (Obstetrícia 

Cirúrgica, Obstetrícia Clínica e Clínica Médica) possuem lixeiras para o descarte do 

resto ingesta dos pacientes e acompanhantes. Estas ficam localizadas em local 

próximo as enfermarias, porém o único setor que possui informativo indicando o 

local e a lixeira adequada para se descartarem os restos ingesta é o setor de 

Obstetrícia Clínica, os demais possuem apenas a lixeira. 

Embora exista uma lixeira adequada para o descarte dos resíduos orgânicos 

nos setores abertos (Figura 4), os pacientes e visitantes que se alimentam na 

enfermaria descartando os restos ingesta também nas lixeiras de resíduo comum 

que ficam dentro das enfermarias e, nem sempre, descartam na lixeira adequada. 

Figura 4 – Lixeiras de resíduos orgânicos dos setores abertos do Hospital São Luiz – 
Cáceres/MT em 2017. (a) Lixeira da Obstetrícia cirúrgica; (b) Lixeira da Clínica 
médica; (c) Lixeira da Obstetrícia clínica 

 
  Fonte: Brito, 2017 

   A falta de gerenciamento adequado referente a etapa de segregação dos 

resíduos comuns e infectantes, foi visível também durante a etapa de quantificação 

dos resíduos, descrita a seguir. 
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 Quantificação dos Resíduos infectantes e análise da etapa de segregação 

nos setores do Hospital São Luiz antes e após a capacitação dos profissionais. 

Em relação aos valores da pesagem dos resíduos infectantes, referente à 

análise do mês de novembro e dezembro/2017, quando somados os valores de 

cada setor, calculou-se um total de 384,35 kg de resíduos gerados, conforme o 

gráfico 2. 

 
Gráfico 2 – Composição total dos resíduos de serviços de saúde pertencentes ao 
grupo A gerados nos setores do Hospital São Luiz – Cáceres/MT – novembro e 
dezembro/2017 

 
        Fonte: Brito, 2017 

 

Os valores dos resíduos infectantes pesados durante a pesquisa, reduziu de 

384,35 kg para 229,93 kg após realização correta da segregação. Os demais 

pertencem ao grupo D, onde 148.94 kg são resíduos comuns e 5.480 kg são 

resíduos orgânicos, ver Tabela 12. 

           

Tabela 12 – Composição média dos resíduos de serviços de saúde pertencentes ao 
grupo A, após segregação correta nos setores do Hospital São Luiz antes da 
capacitação. Cáceres-MT 

Unidade 

Geradora 

Infectante Comum Orgânico 

 
 CV(%) 

 
 CV(%) 

 
 CV(%) 

Obstetrícia 

cirúrgica  

50,61 6,32 21,50 31,39 3,92 21,82 - - - 

Obstetrícia 

clínica 

34,65 4,33 26,28 28,25 3,53 18,61 - - - 

Clínica 

médica 

52 6,5 24,69 31,15 3,89 21,49 3,5 0,43 76,91 

UTI  

Adulto 

66,02 8,25 23,79 43,5 5,43 12,28 1,98 0,24 92,65 

UTI 

neonatal 

26,65 3,33 10,55 14,65 1,83 20,88 - - - 

Fonte: Brito, 2018 
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De acordo com a Tabela acima, os coeficientes de variação dos resíduos 

comuns são de baixa dispersão, por serem os resíduos mais gerados nestes 

setores, o que demonstra a ocorrência constante do descarte desses resíduos nos 

coletores para resíduos do grupo A. Não houve variação dos resíduos orgânicos 

para os setores de UTI Neonatal e Obstetrícia clínica e cirúrgica. Para os setores de 

UTI Adulto e Clínica Médica o coeficiente de variação foi de alta tal fato pode estar 

relacionado à distribuição de lixeiras para resíduos infectantes, uma vez que no 

setor da CM uma das enfermarias possui uma lixeira infectante devido os cuidados 

semi-intensivos lá realizados, e na UTI cada leito possui uma lixeira para resíduos 

infectantes e não possui lixeira para resíduos comuns beira leito, e existe a presença 

de pacientes que recebem dieta Via Oral.  

Após a capacitação dos profissionais, o valor total dos resíduos do grupo A 

durante os meses de maio e junho de 2018, foi de 446,8 kg, tendo um aumento de 

62,3 kg na geração de resíduos descartados como infectantes, em relação à 

pesagem dos meses de novembro e dezembro de 2017, conforme o gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Composição total dos resíduos de serviços de saúde pertencentes ao 
grupo A gerados nos setores do Hospital São Luiz – Cáceres/MT – maio e 
junho/2018 
 

 
    Fonte: Brito, 2018 

 

Ao final da terceira etapa e após a segregação dos resíduos infectantes, 

observou-se que 55,8% desses resíduos foram compostos por resíduos comuns. 

Dos 446,8 kg de resíduos presentes nos coletores para resíduos infectantes, apenas 

249,4 kg são do grupo A.  

A Tabela 13 demonstra que mesmo havendo sido realizado capacitação em 

todos os setores, o descarte dos resíduos continua sendo realizado de maneira 

inadequada. 
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Tabela 13 – Composição média dos resíduos de serviços de saúde pertencentes ao 
grupo A, após segregação correta nos setores do Hospital São Luiz após a 
capacitação. Cáceres-MT, 2018. 

Unidade 

Geradora 

Infectante Comum Orgânico 

 
 CV(%) 

 
 CV(%) 

 
 CV(%) 

Obstetrícia 

cirúrgica  

46,6 5,82 11,74 55,9 6,98 15,07 0,45 0,05 198,4 

Obstetrícia 

clínica 

31,2 3,9 19,67 27,3 3,41 23,67 - - - 

Clínica 

médica 

58 7,25 15,27 39,3 4,91 12,42 2,1 0,26 120,6 

UTI  

Adulto 

84,3 10,53 23,43 56,3 7,03 21,93 - - - 

UTI 

neonatal 

29,3 3,66 25,56 16 2 45,27 - - - 

Fonte: Brito, 2018 

É possível perceber de acordo com a Tabela 13 que mesmo após a 

capacitação, o coeficiente de variação manteve-se em baixa dispersão na maioria 

dos setores, com exceção da UTI Neonatal, o que demonstra que a falta de 

capacitação não é o único motivo pelo qual ocorre o manejo inadequado dos 

resíduos, sendo assim, é de fundamental importância a presença constante de um 

gestor no que diz respeito ao monitoramento desses resíduos. 

O coeficiente de variação dos resíduos orgânicos manteve-se em alta 

dispersão após a capacitação. Antes da capacitação, foi identificado a presença de 

resíduos orgânicos descartado nos recipientes dos resíduos infectantes dispostos 

nos setores de UTI Adulto e Clínica médica. Após a capacitação, esse tipo de 

descarte foi identificado no setor de Clínica Médica e Obstetrícia cirúrgica. 

Se por um lado, os resíduos do grupo A descartados nos recipientes do grupo 

D, causam impactos a saúde e ao meio ambiente, quando o inverso ocorre, o 

descarte dos grupos D em conjunto com o grupo A, acarretam em impactos 

econômicos. 

O HSL, paga para a empresa terceirizada um valor de R$ 3,40 por Quilo, para 

os resíduos infectantes. A empresa recolhe os resíduos semanalmente, toda quinta-

feira. Durante os dias da pesquisa realizada antes da capacitação, o hospital teria 

pago pelos resíduos presentes nos coletores de resíduos infectantes o valor de R$ 

695,96 referente ao mês de novembro e R$ 610,81 referente ao mês de dezembro, 

chegando a um valor total de R$ 1.306,77 sendo que após a segregação correta, o 
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hospital pagaria apenas R$ 781,75 para o que realmente pertence aos resíduos 

infectantes, como pode ser observado na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Dados amostral e estimativa mensal dos valores gastos antes da 
capacitação profissional realizada no Hospital São Luiz. Cáceres-MT, 2017. 

Unidade 

Geradora 
Resíduo 

Amostral  Estimativa mensal 

∑  R$  CV(%) ∑ R$ 

Obstetrícia 

cirúrgica 

Infectante 50,61 6,32 172,07  21,51 189,78 645,27 

Comum 31,39 3,92 106,72  21,82 117,71 400,22 

Orgânico - - -  - - - 

Obstetrícia 

Clínica 

Infectante 34,65 4,33 117,81  26,28 129,93 441,78 

Comum 28,25 3,53 96,05  18,61 105,93 360,18 

Orgânico - - -  - - - 

Clínica 

médica 

Infectante 52 6,5 176,8  24,69 195 663 

Comum 31,15 3,89 105,91  21,49 116,81 397,16 

Orgânico 3,5 0,43 11,9  76,91 13,12 44,62 

UTI 

Adulto 

Infectante 66,02 8,25 224,46  23,79 247,57 841,75 

Comum 43,5 5,43 147,9  12,28 163,12 554,62 

Orgânico 1,98 0,24 6,73  92,65 7,42 25,24 

UTI 

Neonatal 

Infectante 26,65 3,33 90,61  10,55 99,93 339,78 

Comum 14,65 1,83 49,81  20,88 54,93 186,78 

Orgânico - - -  - - - 

TOTAL  384,35 48 1.306,77  371,46 1.441,25 4.900,4 

Fonte: Brito, 2018 

De acordo com a estimativa da Tabela 14, o hospital pagaria um valor de R$ 

4.900,4 pelos resíduos descartados nos coletores do grupo A antes da realização da 

capacitação com os funcionários. Sendo que, caso houvesse descarte adequado 

dos resíduos, economizaria R$ 1.968,82 mensal. 

Conforme a Tabela 15, é possível observar que mesmo após a capacitação, 

não houve redução na quantidade de resíduos descartados nos coletores para 

resíduos do grupo A. O valor dos resíduos pesados referente à coleta no mês de 

maio chegou a um valor de R$ 728,98 e referente ao mês de junho R$ 789,97 

chegando a um valor total de R$ 1.518,95. Quando calculado os valores 

pertencentes aos resíduos infectantes após correta segregação, o hospital deveria 

pagar apenas R$ 847,96. 
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Tabela 15 – Dados amostral e estimativa mensal dos valores gastos após a 
capacitação profissional realizada no Hospital São Luiz. Cáceres-MT, 2017 

Unidade 
Geradora 

Resíduo 
Amostral  Estimativa mensal 

∑  R$  CV(%) ∑ R$ 

Obstetrícia 

cirúrgica 

Infectante 46,6 5,82 158,44  11,74 174,75 594,15 

Comum 55,9 6,98 190,06  15,07 209,62 712,72 

Orgânico 0,45 0,05 1,53  198,4 1,68 5,73 

Obstetrícia 

Clínica 

Infectante 31,2 3,9 106,08  19,67 117 397,8 

Comum 27,3 3,41 92,82  23,67 102,37 348,07 

Orgânico - - -  - - - 

Clínica 

médica 

Infectante 58 7,25 197,2  15,27 217,5 739,5 

Comum 39,3 4,91 133,62  12,42 147,37 501,07 

Orgânico 2,1 0,26 7,14  120,68 7,87 26,77 

UTI 

Adulto 

Infectante 84,3 
10,5

3 
286,62  23,43 316,12 1074,82 

Comum 56,3 7,03 191,42  21,93 211,12 717,82 

Orgânico - - -  - - - 

UTI 

Neonatal 

Infectante 29,3 3,66 99,62  25,56 109,87 373,57 

Comum 16 2 54,4  45,27 60 204 

Orgânico - - -  - - - 

TOTAL  446,75 55,8 1.518,95  533,11 1.675,27 5.696,02 

Fonte: Brito, 2018 

 

A tabela acima faz uma estimativa mensal referente aos valores gastos com 

os resíduos descartados nos coletores do grupo A após a capacitação dos 

funcionários, onde o hospital pagaria um valor mensal de R$ 5.696,02. O hospital 

economizaria R$ 2.516,18 se os funcionários tivessem tido uma boa adesão ao que 

foi abordado durante a capacitação e se houvesse fiscalização frequente por parte 

dos gestores responsáveis pela implementação do PGRSS. 

Vale salientar que esse valor é uma amostra de 16 dias de cada setor 

participante da pesquisa, sendo 08 dias na primeira etapa e 08 dias na terceira 

etapa da pesquisa. O hospital ainda conta com mais setores geradores de resíduos 

infectantes, como Pronto Atendimento, Centro Cirúrgico, Agência Transfusional, 

entre outros. 

Em relação a efetividade da capacitação em prover uma adequação no 

sistema de gestão dos resíduos, é possível constatar na Tabela 16, que o setor de 

Obstetrícia cirúrgica apresentou aumento significativo no descarte incorreto dos 
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resíduos comuns nos coletores para resíduos infectantes, quando comparado aos 

demais setores que participaram da pesquisa.  

 

Tabela 16 – Comparação significativa pelo teste T de student de resíduos coletados 
nas lixeiras de RSS infectantes antes e após a capacitação profissional realizada no 
Hospital São Luiz. Cáceres-MT, 2017 

Unidade 
Geradora 

Resíduo 
Antes  Após 

T 
∑   ∑  

Obstetrícia cirúrgica 
Infectante 50,61 6,32  46,6 5,82 1,64 ns 

Comum 31,39 3,92  56,35 7,04 6,49 * 

Obstetrícia clínica 
Infectante 34,65 4,33  31,2 3,9 1,42 ns 

Comum 28,25 3,53  27,3 3,41 0,13 ns 

Clínica médica 
Infectante 52 6,5  58 7,25      1,85 ns 

Comum 34,65 4,33  41,4 5,17      1,08 ns 

UTI adulto 
Infectante 66,02 8,25  84,3 10,53      3,85 * 

Comum 45,48 5,68  56,3 7,03      2,13 ns 

UTI neonatal 
Infectante 26,65 3,33  29,3 3,66      1,74 ns 

Comum 14,65 1,83  16 2      0,17 ns 

Fonte: Brito, 2018 

ns Não significativo 
* Significativo a 5% de probabilidade de erro. 
 

Vale salientar que os resultados para os resíduos infectantes devem ser 

desconsiderados uma vez que o coletor é para resíduos desse grupo, não devendo 

conter a presença de resíduos comuns. A fim de minimizar os custos desnecessários 

com a segregação inadequada dos funcionários, a instituição poderia investir no 

monitoramento dos profissionais. 

 

 Quantificação dos Resíduos comuns e análise da etapa de segregação nos 

setores do Hospital São Luiz antes e após a capacitação dos profissionais; 

 

Após a realização completa da primeira etapa de quantificação, o valor total 

de resíduos comuns foi de 461,3 kg. Em se tratando do volume de resíduos do 

grupo D gerado, observa-se que os setores mantêm a média de geração entre os 

meses de novembro e dezembro/2017. O setor de UTI Neonatal foi o que menos 

gerou resíduos desse grupo, quando comparado aos demais. 

O Gráfico 4, representa os valores totais desses resíduos gerados durante os 

oito dias da pesquisa, nos meses de novembro e dezembro/2017. 
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Gráfico 4 – Composição total dos resíduos de serviços de saúde pertencentes ao 
grupo D, gerados nos setores do Hospital São Luiz – Cáceres/MT – novembro e 
dezembro/2017 
 

 
     Fonte: Brito, 2018 

  

De maneira geral, os valores obtidos não representam o valor total de 

resíduos comum gerado, uma vez que os funcionários não realizam a segregação 

de forma adequada, e não descartam apenas resíduos pertencentes ao grupo D nas 

lixeiras para resíduo comum.  

Para melhor avaliação desta etapa, foi realizada a segregação dos resíduos. 

Dos 461,3 kg pesados, apenas 362,26 kg realmente pertencem ao grupo de 

resíduos comuns, os demais se dividem entre 59,98 kg de resíduos infectantes e 

39,100 kg de resíduos orgânicos. A média de cada setor está apresentada na 

Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Composição média dos resíduos de serviços de saúde pertencentes ao 
grupo D, após segregação correta nos setores do Hospital São Luiz antes da 
capacitação. Cáceres-MT, 2017 

Unidade 

Geradora 

Infectante Comum Orgânico 

 
 CV(%) 

 
 CV(%) 

 
 CV(%) 

Obstetrícia 

cirúrgica  

9,3 1,16 30,47 77,6 9,7 20,01 7,9 0,98 59,26 

Obstetrícia 

clínica 

10,5 1,31 47,08 83,65 10,45 21,78 9,2 1,15 69,55 

Clínica 

médica 

18,1 2,26 24,88 85,6 10,7 16,30 7,9 0,98 38,34 

UTI  

Adulto 

12,78 1,59 23,30 66,66 8,33 6,29 10,3 1,28 32,86 

UTI 

neonatal 

9,3 1,16 30,39 48,75 6,09 13,95 4,05 0,50 63,44 

Fonte: Brito, 2018 
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Após a segregação correta, observou-se que os setores Obstetrícia cirúrgica, 

Obstetrícia clínica e UTI neonatal apresentaram coeficiente de variação de alta 

dispersão em relação aos resíduos infectantes descartados nos resíduos comuns. 

No que diz respeito aos resíduos orgânicos descartados, o coeficiente de variação 

manteve-se alto em todos os setores participantes da pesquisa, embora sejam 

classificados como resíduos do grupo D, os setores abertos possuem coletores 

específicos para estes resíduos, o que justifica o coeficiente de variação de alta 

dispersão. 

Atendendo aos objetivos da terceira etapa da pesquisa, nos meses de maio e 

junho de 2018 o gerenciamento dos resíduos sólidos foi analisado em relação à 

etapa de geração e segregação com intuito de avaliar as melhorias obtidas com a 

capacitação. Após a realização completa da etapa de quantificação, o valor total de 

resíduos comuns gerados foi de 443,6 kg. O gráfico 5, representa os valores totais desses 

resíduos gerados durante os oito dias da pesquisa, nos meses de maio e junho de 2018, 

seguindo a metodologia realizada na primeira etapa.  

 

Gráfico 5 – Composição total dos resíduos de serviços de saúde pertencentes ao 
grupo D, gerados nos setores do Hospital São Luiz – Cáceres/MT - maio e 
junho/2018 
 

 
Fonte: Brito, 2018 
 

Os setores avaliados durante a pesquisa seguem mantendo a média de 

geração de resíduos pertencentes ao grupo D. Quando comparados entre si, o setor 

de UTI Neonatal continua sendo o que menos gera resíduos do grupo D.  

Dos 443,6 kg pesados, apenas 378,5 kg realmente pertencem ao grupo de 

resíduos comuns, os demais se dividem entre 34,2 kg de resíduos infectantes e 30,9 

kg de resíduos orgânicos. 
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Antes da capacitação, o valor total dos resíduos do grupo D foi de 461,3 Kg, 

deste, 13% estava composto por resíduos do grupo A e 8,47% composto por 

resíduos orgânicos. Após a capacitação, o valor total dos resíduos do grupo D foi de 

443,6 kg, sendo que 7,7% composto por resíduos do grupo A e 6,96% composto por 

resíduos orgânicos.  

A Tabela 18 mostra que a etapa da segregação continua sendo realizada de 

maneira inadequada, entretanto com redução em comparação as análises da etapa 

anterior. Embora a Tabela 18 demonstre a existência de resíduos do grupo A e dos 

resíduos orgânicos em meio aos resíduos comuns, observa-se que houve a 

minimização destes, quando comparados com a Tabela 17 que contém os dados 

antes da capacitação. 

 

Tabela 18 – Composição média dos resíduos de serviços de saúde pertencentes ao 
grupo D, após segregação correta nos setores do Hospital São Luiz após a 
capacitação. Cáceres-MT, 2018 

Unidade 

Geradora 

Infectante Comum Orgânico 

 
 CV(%) 

 
 CV(%) 

 
 CV(%) 

Obstetrícia 

cirúrgica  

4,5 0,59 21,64 91,1 11,38 18,87 2,4 0,3 65,65 

Obstetrícia 

clínica 

9,3 1,16 31,45 72,8 9,1 12,82 11,3 1,41 31,32 

Clínica 

médica 

10,4 1,3 39,43 75,3 9,41 10,61 4,3 0,53 58,78 

UTI  

Adulto 

4,9 0,61 34,65 92 11,5 16,24 9 1,12 45,44 

UTI 

neonatal 

5,1 0,63 34,76 47,3 5,91 9,62 3,9 0,48 52,79 

Fonte: Brito, 2018 
 

O coeficiente de variação manteve-se em baixa dispersão apenas no setor de 

Obstetrícia cirúrgica no que se refere à presença de resíduos infectantes 

descartados nos coletores para resíduos comuns. Em relação ao descarte dos 

resíduos orgânicos em meio ao grupo D não houve mudanças em relação aos 

valores obtidos antes da capacitação, todos os setores apresentaram coeficiente de 

variação de alta dispersão. Tal fato demonstra a importância do monitoramento da 

gestão de resíduos, bem como capacitações profissionais, tais como educação 

ambiental e auditoria interna. 
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Em relação aos cuidados obtidos com a capacitação, a Tabela 19 demonstra 

que houve aumento significativo na melhora do descarte adequado dos resíduos, 

diminuindo a presença de resíduos infectantes nos coletores para resíduos comuns 

dos setores participantes da pesquisa, exceto no setor de Obstetrícia clínica. 

 

Tabela 19 – Comparação significativa pelo teste T de student de resíduos coletados 
nas lixeiras de RSS comuns antes e após a capacitação profissional realizada no 
Hospital São Luiz. Cáceres-MT, 2017 

Unidade 
Geradora 

Resíduo 
Antes  Após 

T 
∑   ∑  

Obstetrícia cirúrgica 
Comum 85,5 10,68  93,5 11,68 1,52 ns 

Infectante 9,3 1,16  4,5 0,56 4,98 * 

Obstetrícia médica 
Comum 92,85 11,6  84,1 10,51 2,11 ns 

Infectante 10,5 1,31  9,3 1,16 1,46 ns 

Clínica médica 
Comum 93,5 11,68  79,6 9,95      4,25 * 

Infectante 18,1 2,26  10,4 1,3      9,63 * 

UTI adulto 
Comum 79,96 9,62  101 12,62      4,42 * 

Infectante 12,78 1,59  4,9 0,61    10,36 * 

UTI neonatal 
Comum 52,8 6,6  51,2 6,4      1,95 ns 

Infectante 9,3 1,16  5,1 0,63      3,43 * 

Fonte: Brito, 2018 
ns Não significativo 
* Significativo a 5% de probabilidade de erro. 

 

De acordo com os dados estatísticos o total de resíduos comuns descartados 

nos resíduos infectantes, é maior do que o total de resíduos infectantes descartados 

no comum. O que não minimiza os agravos causados como consequência do 

manejo inadequado, pois pode ocasionar em impactos econômicos ao hospital e 

ambientais para a sociedade. 

Notou-se que a quantidade de geração dos resíduos sólidos pelos setores, 

não se distanciaram em relação aos que pertencem ao grupo A e aos que 

pertencem ao grupo D. Mas, quando segregados de maneira correta durante a 

pesquisa, observou-se que esses resíduos são segregados de maneira ineficaz, 

gerando uma diferença na quantidade de resíduos. 

Pode-se perceber que em relação aos resíduos orgânicos, estes são 

descartados em menores quantidades nos resíduos infectantes, quando 

comparados à quantidade descartada nos resíduos comuns.  
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Dentre os resíduos do grupo A encontrados nos resíduos comuns, destaca-se 

a presença de luvas de procedimento, materiais de curativos e em menor 

quantidade, porém não menos importante, as lancetas agulhas, conforme Figura 5. 

Figura 5 – Resíduos orgânicos, infectantes e perfuro encontrados nos resíduos 
comuns. Hospital São Luiz – Cáceres/MT em 2017 
 

 
                            Fonte: Brito, 2017 

Quando se mistura os resíduos infectantes com os resíduos comuns todos se 

tornam infectados, o que exige destes uma destinação final diferente, a fim de 

diminuir os impactos ambientais.  

 

 Acondicionamento 

 

Embora tenha sido observado que a etapa de segregação não ocorre de 

maneira adequada, todos os setores estudados realizam o acondicionamento dos 

resíduos segregados em sacos e recipientes constituídos de material resistente a 

ruptura e vazamentos, e os limites de peso para cada saco são respeitados. Os 

sacos são colocados dentro de recipientes rígidos. Para os perfuro-cortantes são 

utilizados os descarpack, que também são recipientes rígidos, porém de papelão. Os 

recipientes podem ser observados na figura 6. 

Figura 6 – Recipientes rígidos utilizados para acondicionamento dos resíduos 
segregados nos setores do Hospital São Luiz – Cáceres/MT em 2017. (a) lixeira de 
resíduo orgânico; (b) lixeira de resíduo comum e infectante e (c) descarpack 
 

 
Fonte: Brito, 2017 
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De acordo com a norma NBR (40) 12809  os recipientes devem ser fechados 

quando 2/3 da sua capacidade estiver preenchido e de forma a não possibilitar 

vazamento. Cuidados devem ser tomados a fim de evitar que ocorra o rompimento 

do recipiente, principalmente em casos de resíduo de alta densidade. O recipiente 

deve ser retirado do ponto de geração logo após o fechamento, durante a coleta 

interna, e levados até a área de armazenamento externa. 

Durante a observação, foi verificado que há padronização das lixeiras 

(identificação e pedal para abertura da tampa) para os resíduos infectantes e 

orgânicos, pois as lixeiras de resíduo comum disponibilizadas nas enfermarias 

seguem o mesmo modelo, porém pode se observar que nos repousos com banheiro 

e no local onde ficam as secretárias de clínica, alguns setores utilizam lixeira 

padronizada e outros não padronizada (figura 7). 

 

Figura 7 – Lixeiras não padronizadas para resíduos comuns utilizadas no Hospital 
São Luiz – Cáceres/MT em 2017. (a) e (b) Obstetrícia cirúrgica; (c) UTI neonatal 

 
Fonte: Brito, 2017 

 
 

 Identificação 

 

O hospital disponibiliza de lixeiras identificadas. Os resíduos infectantes são 

colocados nas lixeiras contendo saco plástico branco com o símbolo de substância 

infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. Todas as 

tampas têm identificação contendo quais os tipos de resíduos devem ser 

descartados (Figura 8). 
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Figura 8 – Identificação das lixeiras para descarte dos resíduos infectantes do 
Hospital São Luiz – Cáceres/MT em 2017 

 
                         Fonte: Brito, 2017 

 

Os resíduos comuns são depositados em lixeiras contendo saco plástico preto 

e, as tampas também contém identificação com informações do que deve ser 

descartado. Porém as informações contidas nas tampas estão com algumas falhas, 

conforme figura 9. 

 

Figura 9 – Falhas na identificação das lixeiras para descarte de resíduo comum. 
Hospital São Luiz – Cáceres/MT em 2017 
 

 
Fonte: Brito, 2017 
 

A figura acima demonstra falhas relacionadas ao tipo de resíduos a serem 

descartados na lixeira para resíduos comuns, onde, o erro está na forma em que os 

adesivos foram colados, não mantendo padrão e, influenciando de maneira indireta 

o descarte inadequado. Os resíduos orgânicos têm uma identificação em lixeira 

separada, e são depositados no mesmo tipo de sacola que o resíduo comum. 

Durante a visita em um dos setores do hospital, foi observado que uma das 

lixeiras para resíduo comum continha saco para resíduo infectante (Figura 10), o que 

contribui para o descarte incorreto, gerando impactos econômicos e ambientais. 
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Figura 10 – Lixeira com identificação para descarte de resíduo comum, contendo 
saco plástico de resíduo infectante no Hospital São Luiz - Cáceres/MT em 2017 

 
                                               Fonte: Brito, 2017 

 

Sobre a identificação dos recipientes nos setores, 76% informaram que os 

recipientes são identificados, 19% informaram que essa identificação ocorre em 

partes e apenas 5% não responderam (Tabela 20). 

Tabela 20 – Identificação dos sacos de acondicionamento dos RSS no Hospital São 
Luiz – Cáceres/MT 
Há identificação nos sacos de acondicionamento, nos recipientes de 
coleta e transporte interno, e nos locais de armazenamento, em local de 
fácil visualização, de forma indelével, utilizando-se símbolos, cores e 
frases, atendendo aos parâmetros referenciados na norma NBR 7.500 da 
ABNT? 

 
Número 

de 
pessoas 

 
 

% 

Sim 
Não 

Em partes 
Não responderam 

44 
00 
11 
03 

76% 
0 

19% 
5% 

Total 58 100% 

 Fonte: Brito, 2018 

 

  Coleta e Transporte interno 

 

A coleta e o transporte interno são realizados por dois funcionários da limpeza 

que trabalham em dias alternados, com carga horária de 12/36 horas. Ambos, 

durante as coletas e transporte interno, utilizam os seguintes EPIs - Equipamentos 

de Proteção Individual: bota, avental impermeável, máscaras e luva nitrílica, como 

´pode ser observado na figura 11.  

 

 
 
 
 
 
 
 



56 
 

Figura 11 – Funcionário utilizando EPIs durante a coleta e transporte interno do 
Hospital São Luiz – Cáceres/MT em 2017 

 
                                                                   Fonte: Brito, 2017 

 

A coleta ocorre de forma manual, onde os funcionários recolhem os resíduos 

em carrinhos fechados, com tampa e rodinhas. Não existe horário alternado para a 

coleta interna de resíduos comuns, infectantes e perfuro- cortantes, sendo todos 

recolhidos no mesmo horário e no mesmo carrinho de transporte. 

Observa-se diante dessa prática que esta atividade está em desconformidade 

com as normas preconizadas pela ANVISA (20) 222/2018, onde em seu capítulo III 

deixa claro que o transporte interno deve ser feito separadamente de acordo com o 

grupo de resíduos e em recipientes específicos a cada grupo de resíduos. 

Em relação ao horário de coleta e transporte interno, este ocorre três vezes 

por dia, em horários pré-estabelecidos, de maneira a não coincidir com o horário de 

distribuição de roupas, alimentos e de visitas, sendo estes: 

o 08:00 horas da manhã  

o 14:00 horas da tarde 

o 18:00 horas da noite 

Observou-se que mesmo havendo horários pré-estabelecidos para a coleta 

interna dos resíduos, em algumas ocasiões houve o fluxo cruzado desta atividade 

com a nutrição e a lavanderia. Prática que também está em desconformidade com a 

ANVISA (21) 222/2018, onde o transporte interno de resíduos deve ser realizado 

atendendo roteiro previamente definido e em horários não coincidentes com a 

distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior 

fluxo de pessoas ou de atividades. 

Embora o hospital tenha dois elevadores (um para funcionários e outro para 

pacientes e visitantes), as rampas também acabam sendo utilizadas por pacientes e 

visitantes, criando assim um fluxo cruzado, o que não deveria acontecer. 
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Os dados descritos acimas, resultantes da observação realizada, diferem dos 

obtidos durante a aplicação do questionário, conforme observado na tabela 21. 

 

Tabela 21 – Transporte interno dos RSS no Hospital São Luiz – Cáceres/MT em 
2017 

O transporte interno de resíduos é realizado em horários não 
coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos e 
medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas 
ou de atividades? 

Número 
de 

Pessoas 

% 

Sim 
Não 

Em partes 
Não responderam 

39 
09 
07 
03 

67,3% 
15,5% 
12% 
5,2% 

Total 58 100% 
                      Fonte: Brito, 2018 

 Sobre o horário dos transportes internos, 67,3% afirmaram não coincidir o 

horário da coleta com os da distribuição de alimentos e roupas, 15,5%, afirmaram 

que não é realizado em horários diferentes, 12% falaram que esse horário 

diferenciado ocorre em partes e 5,2% não responderam.  

O caminho realizado durante o transporte interno obedece ao seguinte fluxo: 

- O funcionário vai na CM e deixa um carrinho de transporte vazio (2º andar); 

- O funcionário vai até a UTI adulto, onde já tem 02 carrinhos (resíduo comum e 

infectante) e realiza o transporte interno até o armazenamento externo (1º andar); 

- O funcionário devolve os carrinhos de transporte até a UTI e se desloca até a CM, 

onde já deixou um carrinho de transporte, e realiza a troca do carrinho vazio pelo 

carrinho contendo os resíduos do setor (2º andar); 

- Com o mesmo carrinho, o funcionário segue até ao setor da Obstetrícia Clínica, 

onde recolhe os resíduos do setor (2º andar); 

- Realizando o caminho pela rampa principal, segue até o 1º andar e recolhe o 

carrinho que está no setor dos Apartamentos e em seguida leva-os ao setor de 

armazenamento externo;  

- Piso térreo: O funcionário leva o carrinho de transporte até a UTI Neonatal, recolhe 

os resíduos de setor e passa na Obstetrícia Clínica, Pronto Atendimento, SND e leva 

até o armazenamento externo. Em seguida vai até a CME, que também possui dois 

carrinhos (resíduo comum e infectante), e realiza o mesmo fluxo. 

Os funcionários realizam a limpeza dos carros de transporte interno a cada coleta 

(Figura 12). 
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Figura 12 – Limpeza do carro de coleta e transporte interno utilizado no Hospital São 
Luiz – Cáceres/MT em 2017. (a) limpeza externa do carro de coleta; (b) limpeza 
interna do carro de coleta 

 
                                             Fonte: Brito, 2017 
 

 Armazenamento temporário  

 

Cada setor possui um expurgo onde são colocados os resíduos comuns, 

infectantes e perfuro-cortantes. Os funcionários da limpeza e higienização utilizam 

carrinhos equipados com material de limpeza e produtos saneantes (Figura 13), para 

realizarem a limpeza e recolher os resíduos comuns e infectantes das enfermarias, 

posto de enfermagem, sala de medicação, banheiro, repouso e copa nos setores 

fechados e encaminham até o expurgo. 

Figura 13 – Carrinho equipado com material de limpeza e produtos saneantes do 
Hospital São Luiz – Cáceres/MT em– 2017 

 
                                                                 Fonte: Brito, 2017 
 

Em relação ao armazenamento interno dos resíduos orgânicos, os de setores 

abertos como citados anteriormente, ficam em locais e lixeiras adequadas e são 

recolhidos pelos funcionários da coleta interna e transportados até o 

armazenamento externo. 

O setor de UTI Neonatal possui um repouso que serve como copa, uma vez 

que possui em seu interior camas, mesa e geladeira. Conta com uma lixeira de 

resíduos comuns, não sendo observado local separado para os resíduos orgânicos. 
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A UTI Adulto possui uma copa contendo apenas lixeira para resíduo comum, 

não sendo específico para resíduos orgânicos.  

O setor de SND, não tem lixeira separada para os resíduos orgânicos gerados 

na área de produção e no refeitório. Possui uma lixeira de resíduo comum que fica 

no refeitório próximo ao local onde os funcionários colocam os pratos após a 

refeição, que serve para o descarte de descartáveis (Figura 14), e uma lixeira 

comum para os restos ingesta, que fica localizado dentro da área de produção 

(Figura 15). 

Figura 14 – Lixeira para resíduo comum destinada a descartáveis, no refeitório do 
Hospital São Luiz -  Cáceres/MT em 2017. (a) lixeira para descartáveis; (b) 
identificação do resíduo a ser descartado 

   
                                      Fonte: Brito, 2017 

 

O Refeitório é um setor que incentiva essa segregação do lixo orgânico, e que 

ainda nessa perspectiva ele tem uma lixeira destinada aos restos ingesta. 

Figura 15 – Lixeira para resíduo comum destinada aos restos ingesta proveniente do 
refeitório. Hospital São Luiz de Cáceres/MT em 2017 

 
                                                           Fonte: Brito, 2017 

 

O SND conta também com um freezer que fica localizado na área externa em 

local adequado, onde são descartados ossos de frango, resto ingesta, sobra do 

buffet, verduras em más condições e casca de frutas, conforme Figura 16. 
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Figura 16 – Armazenamento temporário para resíduos comuns orgânicos do SND do 
Hospital São Luiz – Cáceres/MT em 2017. (a) estrutura física para armazenamento 
interno; (b) freezer para armazenamento interno; (c) identificação do freezer de 
armazenamento interno 

 
          Fonte: Brito, 2017 

 Em relação ao questionário aplicado, quando questionados se sabiam para 

onde são transportados os resíduos coletados, o resultado está na tabela 22. 

 

Tabela 22 – Percentual dos funcionários que sabem o destino dos RSS do Hospital 
São Luiz – Cáceres/MT em 2017 

Você sabe como e para onde são transportados os 
resíduos coletados no seu setor? 

Número de 
Pessoas 

 
% 

Sim 
Não 

Em partes 
Não responderam 

14 
34 
08 
02 

24,1% 
58,6% 
13,80% 
3,5% 

Total 58 100% 
                     Fonte: Brito, 2018 

Referente ao transporte dos resíduos e para onde estes vão após serem 

coletados do setor, 58,6% informaram não saber como e para onde esses resíduos 

são transportados, 24,1% relataram saber para onde estes vão, 13,8% relataram 

saber em partes e 3,5% não responderam. 

 

 Armazenamento externo 

 

O HSL possui área exclusiva para o armazenamento externo de resíduos 

comuns, de fácil acesso para entrada de veículos e estrutura física adequada 

(Figura 17) em conformidade com a ANVISA  (21) 222/2018. 

 

 

 

 



61 
 

Figura 17 – Armazenamento externo de resíduos comuns do Hospital São Luiz – 

Cáceres/MT em 2017 

 

                                                      Fonte: Brito, 2017 

 

Esta mesma resolução norteia que não poderá ser feito armazenamento 

temporário com disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a 

conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento. Entretanto os sacos 

ficam despostos diretamente no chão (Figura 18), quando deveriam ficar dentro de 

carrinhos fechados, conforme descrito pela ANVISA (20) 222/2018.  

 

Figura 18 – Sacos dos resíduos dispostos no chão do abrigo de Resíduos comuns 

do Hospital São Luiz – Cáceres/MT em 2017 

 
                                                            Fonte: Brito, 2017 

 

Os resíduos infectantes são depositados em bombonas com tampas, 

disponibilizados pela empresa terceirizada que recolhe tal material (Figura 19). 

Essas bombonas ficam em área externa, próximo ao depósito de resíduos comuns, 

também em local de fácil acesso para entrada de veículos. 
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Figura 19 – Bombonas utilizadas para armazenamento dos resíduos infectantes do 
Hospital São Luiz – Cáceres/MT em 2017 
 

 
                                                                      Fonte: Brito, 2017 
 

Os descarpack ficam em uma sala fechada onde no mesmo local contém um 

freezer para armazenamento dos seguintes resíduos – bolsas de sangue, placentas, 

fetos abaixo de 500g, membros, restos cirúrgicos e material de lipoescultura. Ambos 

em local de fácil acesso para entrada de veículos (Figura 20). O local conta com 

refrigeração e iluminação, saída de água a pressão o que facilita a limpeza do local, 

e sistema de drenagem / higienização da área. 

Figura 20 – Armazenamento externo dos resíduos infectantes do Hospital São Luiz – 
Cáceres/MT em 2017. (a) Área destinada ao armazenamento externo; (b) 
descarpack; (c) freezer para armazenamento dos RSS 

 
               Fonte: Brito, 2017 
 

 Coleta e transporte externo 

 

Os resíduos comuns e os orgânicos são recolhidos todos os dias pelo 

caminhão de lixo do munícipio, no horário noturno, com exceção dos finais de 

semana que nem sempre são diários. Os resíduos infectantes e perfuro-cortantes 

são recolhidos semanalmente por uma empresa terceirizada.  

A pesagem dos resíduos infectantes gerados ocorre semanalmente, quando a 

empresa responsável pelo transporte externo até o seu destino final passa para 

recolher os tambores. É realizada a pesagem com uma balança digital do próprio 
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hospital e estão presentes um representante do hospital (responsável pela coleta 

diária) e um representante da empresa recolhedora, o valor total de peso recolhido é 

anotado em uma planilha que fica com a responsável pelo setor de limpeza e 

hotelaria do hospital. 

Os resíduos de papelão, galão, metais, eletrônicos, lâmpadas, pilha, bateria e 

óleo são recolhidos pela COOMDEC – Cooperativa mista do desenvolvimento de 

Cáceres-MT 

 

 Tratamento e disposição final 

 

De acordo com a ANVISA (20) 222/2018, tratamento dos resíduos é a etapa 

da destinação onde os riscos de dano ao meio ambiente ou à saúde pública são 

reduzidos ou eliminados através da aplicação de processos onde as características 

físicas, químicas ou biológicas dos resíduos são modificadas. Existe uma sequência 

a ser seguida para o tratamento dos resíduos que apresentam riscos múltiplos, 

devendo ser retirado o símbolo de identificação relativo ao risco do resíduo tratado. 

Os rejeitos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico são 

encaminhados para disposição final ambientalmente adequada. 

 Sobre a etapa de disposição final, não foi avaliado devido ser realizada fora 

do hospital. Os resíduos recolhidos pela empresa terceirizada são encaminhados 

para a Capital – Cuiabá/MT, devidamente credenciada aos órgãos competentes 

sobre saúde e segurança do meio ambiente no que tange sobre: Licenciamento 

Ambiental para recepção e gerenciamento dos resíduos perigosos (resíduos dos 

serviços de saúde Classe A, B, E e farmo-químico). Os resíduos comuns são 

coletados por empresas prestadoras de serviço urbano fornecido pela prefeitura 

municipal e encaminhados para o Aterro.  

De acordo com a ANVISA (20) 222/2018, a destinação final ambientalmente 

adequada ocorre quando são utilizados os métodos de reutilização, reciclagem, 

compostagem, recuperação e o aproveitamento dos resíduos.  Quando após a 

utilização de algum desses métodos for inviável a utilização dos resíduos, esses 

passam a ser chamados de rejeitos, devendo então ser distribuídos em aterros 

obedecendo às normas específicas, evitando danos ou riscos à saúde pública e 

minimizando os impactos ambientais adversos. 
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 Para cada grupo de resíduos, existe um tipo de tratamento conforme 

estabelecido pela ANVISA (20) 222/2018, descritos abaixo: 

 Grupo A – Os RSS considerados rejeitos e os que não precisam ser 

tratados são encaminhados para disposição final ambientalmente adequada. 

 Grupo A1 – Os materiais provenientes de culturas e estoques de 

microrganismos, os resíduos de fabricação de produtos biológicos, os meios de 

cultura e os instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de 

culturas, os resíduos de laboratórios de manipulação genética devem ser tratados; 

Os resíduos resultantes de atividades de vacinação com microrganismos vivos, 

atenuados ou inativados devem ser tratados antes da disposição final 

ambientalmente adequada; Os resíduos resultantes da atenção à saúde de 

indivíduos ou animais com suspeita ou certeza de contaminação biológica por 

agentes classe de risco 4 devem ser tratados antes da disposição final 

ambientalmente adequada; As bolsas de sangue e de hemocomponentes rejeitadas, 

as sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos e os 

recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde devem ser 

tratados antes da disposição final ambientalmente adequada. 

 Grupo A2 – o tratamento dos resíduos deve ser realizado antes da 

disposição final ambientalmente adequada, podendo ser tratado fora da unidade 

geradora, porém nas dependências do serviço. Os RSS contendo microrganismos 

com alto risco de transmissibilidade, alto potencial de letalidade ou que representem 

risco caso sejam disseminados no meio ambiente, devem ser submetidos, na 

unidade geradora, a tratamento que atenda ao Nível III de Inativação Microbiana.  

 Grupo A3 - devem ser destinados para sepultamento, cremação, 

incineração ou outra destinação licenciada pelo órgão ambiental competente. 

 Grupo A4 - não necessitam de tratamento prévio. 

 Grupo A5 - devem ser encaminhados para tratamento por incineração. 

 Grupo B – Deverão ser dispostos em aterro de resíduos perigosos – 

Classe I – os resíduos considerados rejeitos e sempre no estado sólido e com 

características de periculosidade; os resíduos de medicamentos contendo produtos 

hormonais e produtos antimicrobianos, citostáticos, antineoplásicos, 

imunossupressores, digitálicos, imunomoduladores; anti-retrovirais, quando 

descartados por serviços assistenciais de saúde, podendo estes apenas ser 
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submetidos a tratamento; as pilhas, baterias, acumuladores de carga e lâmpadas 

fluorescentes, quando estes não forem submetidos a tratamento, devendo este ser 

feito de acordo com as normas ambientais vigentes. 

O processo de recuperação e reutilização poderá ser usado em resíduos que 

não apresentam periculosidade à saúde pública ou ao meio ambiente, não sendo 

necessário realizar tratamento. 

 Grupo C – sua reutilização é imprópria ou não prevista. 

 Grupo D – devem ser encaminhados para reutilização, recuperação, 

reciclagem, compostagem, logística reversa ou aproveitamento energético, caso 

nenhum desses métodos seja adotado, deverão ser considerados como rejeitos. 

Quando submetidos a processo que garanta a inocuidade do composto, os restos e 

sobras de alimentos poderão ser utilizados como ração animal. 

 Grupo E – Caso não apresentem risco biológico, químico ou radiológico 

não necessitam de tratamento prévio à disposição final ambientalmente adequada. 

Resíduos de casses A e B são considerados perigosos em países em 

desenvolvimento, assim esses resíduos são tratados de forma diferenciada do lixo 

comum, pois são aqueles considerados perigosos para o ambiente a para a saúde.  

 

5.2 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DE RESÍDUOS DE 

SERVIÇOES DE SAÚDE 

 

A Tabela 23 demonstra a incidência de acidentes ocorridos durante o 

manuseio dos RSS.  

 

Tabela 23 – Incidência de acidentes no manejo com os RSS no Hospital São Luiz – 
Cáceres/MT   

Você tem conhecimento de ocorrência 
de acidente com RSS neste 
estabelecimento? 

Número 
de 

Pessoas 
% 

Tipo de 
acidente 

Sim 
22 38% 

Perfuro-cortante 

 
100% (n=22) 

Não 31 53,40% 
 

Não responderam 5 8,60% 
 

Total 58 100%   

                  Fonte: Brito, 2018 
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Ao serem questionados se têm colegas que tenham sofrido algum tipo de 

acidentes de trabalho, 8,60% não responderam e 53,40% não tinham conhecimento. 

Entretanto 38% citaram ter conhecimento de acidentes de trabalho e que estes 

aconteceram ao manusear resíduos perfuro-cortantes (grupo E), mas não 

informaram em qual momento o acidente ocorreu, se no manuseio ou no descarte. 

Sobre o número de funcionários da pesquisa que já sofreram acidentes, 

apenas 9% relataram ter sofrido acidente com resíduos sólidos de saúde, 86% não 

tiveram acidentes com os resíduos e 5% não responderam. Dos 05 funcionários que 

sofreram acidentes com os resíduos 60% relataram que os acidentes aconteceram 

com os perfuro-cortantes e 40% não responderam (Tabela 24). 

 

Tabela 24 – Incidência de acidentes relacionados com os RSS sofridos pelos 
participantes da pesquisa 

Você já sofreu algum tipo de acidente 
relacionado aos resíduos sólidos? 

Número de 
Pessoas 

% Tipo de acidente 

 
 
Sim 5 9% 

n = 3 (60%) perfuro-
cortante 

 
n = 2 (40%) não 
responderam 

Não 50 86% 
 

Não responderam 3 5% 
 

Total 58 100%   

         Fonte: Brito, 2018 

 

Os dados descritos anteriormente a respeito das etapas do manejo dos RSS 

demonstram que existe um déficit de conhecimento sobre como estas devem ser 

realizadas. Tal situação pode ser minimizada com a realização de capacitações e 

treinamento, refletindo no comportamento satisfatório para melhorar o desempenho 

das etapas e minimizar os riscos e impactos decorrentes desta falha. A respeito da 

realização e da participação de treinamento e capacitações envolvendo os RSS, os 

dados podem ser observados na Tabela 25. 

Tabela 25 –Treinamento/capacitação sobre RSS no Hospital São Luiz – Cáceres/MT 
em 2017 

Participou de algum treinamento e/ou capacitação referente a 
RSS? 

Número de 
Pessoas 

 
% 

Sim 
Não 

Não responderam 

25 
28 
05 

43,1% 
48,3% 
8,6% 

Total 58 100% 

                     Fonte: Brito, 2018 
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 Sobre treinamentos e/ou capacitações referente aos RSS, 43,1% informaram 

ter participado de algum treinamento, 48,3% informaram não terem participado e 

8,6% não responderam. 

Dos 25 funcionários que responderam ter participado de algum treinamento 

sobre resíduos sólidos de saúde, 48% não responderam, 8% capacitação, palestras 

e treinamentos, repetindo a pergunta realizada no questionário e os demais 44% 

citaram assuntos voltados ao gerenciamento dos resíduos, conforme a Tabela 26. 

 
Tabela 26 – Informações passadas durante o treinamento/capacitação sobre RSS 
no Hospital São Luiz – Cáceres/MT em 2017  
 

Que tipo de informações foram dadas: N % 

1 - PGRSS.  
 
2 - Cuidados.   
 
3 - Classificação dos materiais e onde devem ser descartados  
 
4 - Biossegurança, uso dos EPIs, segregação, acondicionamento e etc.  
 
5 - Armazenamento correto dos resíduos.  
 
6 - Uso dos EPIS em todos os procedimentos.  
 
7 - Local adequado para descarte e como manipula-los; Atenção e 
cuidados para não misturá-los; Aprender a separar o lixo e não misturá-
los.  
 
8 - Capacitação e palestras; Treinamento.  

 
9 - Não responderam 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 
 

01 
 

01 
 

05 
 

02 
 

12 

4% 
 

4% 
 

4% 
 

4% 
 
 

4% 
 

4% 
 

20% 
 

8% 
 

48% 

Total 25 100% 
    Fonte: Brito, 2018 

É importante salientar que os gestores devem realizar capacitação e 

treinamento sobre o manejo dos RSS com os funcionários da instituição, uma vez 

que estes estão diretamente ligados a geração e as demais etapas do manejo, e que 

a diminuição da geração e dos impactos a saúde e ao ambiente vai depender dos 

seus conhecimentos e compreensão acerca do assunto. 

Questionou-se a participação em cursos sobre RSS, a fim de analisar se os 

funcionários possuem orientação a respeito do tema, advindas de cursos ou se a 

mesma se dá apenas pela prática exercida, além de expor os tipos de informações 

recebidas (Tabela 27). 
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Tabela 27 – Referente à educação continuada sobre o tema RSS no Hospital São 
Luiz – Cáceres/MT em 2017 
 

Existe educação continuada frequente, em relação ao tema 
resíduos de serviços de saúde, neste hospital? 

N % 

Sim 
Não 

Não responderam 

14 
38 
06 

24,2% 
65,5% 
10,3% 

Total 58 100% 
                   Fonte: Brito, 2018 

 

Nesse sentido, somente 24,2% afirmaram existir educação continuada com 

frequência na instituição acerca dos RSS e 10,3% não responderam. 

A maior parte da amostra (65,5%) afirmou que na unidade não existem cursos 

de atualização com frequência.  É notório que embora uma boa parte dos 

funcionários já tenha participado de capacitação, o regime de educação continuada 

não foi mantido. Essa falta de capacitação sobre o tema RSS é preocupante, e 

reforça mais uma vez que pouca importância é dada a este tema.  

Questionou-se de que maneira o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e 

os demais gestores oferecem suporte sobre o manejo dos RSS, no intuito de 

visualizar a presença destes no cenário de geração e de que maneira estes auxiliam 

os funcionários. Neste sentido, 36,20% não responderam ao questionamento e 

17,24% responderam não saber de que maneira estes estão envolvidos. Alguns 

funcionários informaram terem recebido esclarecimento acerca do assunto, através 

de visitas diárias, durante a integração que ocorre no momento da admissão, 

através de palestras e informações sobre EPIS e observação dos coletores. (Tabela 

28). 
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Tabela 28 – Referente à participação da SCIH e dos responsáveis pelo PGRSS no 
setor para oferecer suporte acerca dos RSS no Hospital São Luiz – Cáceres/MT 

De que maneira a SCIH, a Supervisão/Divisão de Enfermagem e os 
Responsáveis pelo PGRSS estão em contato com a equipe do seu setor 
afim de fornecer suporte com relação ao gerenciamento de resíduos? 

 
N 

 
% 

1 - Vistoriando e orientando quanto à segregação.  
 
2 - Observando se os coletores estão colocados nos lugares corretos.  
 
3 - Através de visitas nos setores.  
 
4 - Estão sempre à disposição.  
 
5 - Palestras e reuniões.  
 
6 - Dificilmente aparecem no período noturno.  
 
7 - Orientando quanto à importância do uso de EPIs.  
 
8 - Até o presente, uma vez foi realizado orientação com a equipe.  
 
9 - Até o momento não obtive esclarecimentos.  
 
10 - Na integração.  
 
11 - Não está ativo nas orientações e capacitações.  
 
12 – Nenhuma. 
 
13 - Não sei. 
 
14 - Não responderam 

01 
 

01 
 

04 
 

04 
 

08 
 

02 
 

01 
 

01 
 
 

01 
 

02 
 

01 
 

01 
 

10 
 

21 

1,7% 
 

1,7% 
 

7% 
 

7% 
 

14% 
 

3,5% 
 

1,7% 
 

1,7% 
 
 

1,7% 
 

3,5% 
 

1,7% 
 

1,7% 
 

17,1% 
 

36% 

Total 58 100% 

    Fonte: Brito, 2018 

 

 Dentre as demais respostas, observa-se que a presença destes no período 

noturno não acontece, que poucas capacitações foram realizadas, que até o 

momento não obteve esclarecimento acerca do tema por meio destes. Um 

funcionário informou que de nenhuma maneira estes estão presentes no que diz 

respeito ao RSS. 

Os funcionários participaram falando onde descartavam cada tipo de 

resíduos, e dessa forma foi discutido e esclarecido as dúvidas que surgiram acerca 

do local correto de descarte, dentre elas foi citado informações passadas de formas 

diferentes, onde ora recebem a informação que podem ser descartado as seringas 

usadas para complementos e luvas que não estão sujas de sangue, em resíduo 

comum, e ora recebem a informação que estes devem ser descartados em resíduos 

infectantes; Fraldas dos pacientes adultos com secreções/evacuação a serem 

descartadas em resíduo comum, e algumas orientações opostas, onde deveriam ser 
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descartadas em resíduo infectante, dentre outras informações, onde se deve 

descartar luvas de procedimentos usadas para atendimento que não foram 

contaminadas e seringas usadas para ofertar complemento de leite aos recém 

nascidos e o quantitativo reduzido de lixeiras para resíduos comuns na UTI adulto. 

 Ao final da discussão, foram apresentadas algumas fotos tiradas durante a 

observação dos setores e do local de descarte dos resíduos, onde foram 

encontrados resíduos comuns em sacos brancos e resíduos infectantes em lixeiras 

com sacos pretos. Também foram exibidas fotos tiradas durante a pesagem dos 

resíduos, que comprovam a presença de descarte incorreto, dentre eles a presença 

de perfuro e salientado sobre os impactos ambientais e a saúde do trabalhador e da 

população relacionado ao descarte incorreto. 

Finalizando com debate que possibilitou a reflexão individual, sobre quais as 

justificativas para o descarte incorreto dos resíduos, uma vez que eles sabem onde 

descartar cada tipo de resíduo, e que a instituição disponibiliza de lixeiras e 

descarpack. Nesse momento as respostas foram “Pressa, falta de atenção”. O que 

demonstram que eles têm ciência que sabem que estão realizando o descarte 

incorreto e mesmo assim realizam.  

As lixeiras de resíduos comuns e infectantes ficam lado a lado na sala de 

medicação, um dos locais de maior geração de resíduos nos setores, o que não 

justifica ser descartado de maneira errada pelo motivo da pressa. Em relação à falta 

de atenção, todos relataram saber qual é o local de cada lixeira e todas são 

identificadas. 

Foi sugerido pelos funcionários : presença de lixeiras para resíduo comum 

nos leitos da UTI; presença de adesivos ou informações nas enfermarias sobre o 

local de descarte de resíduos orgânicos; realização de segregação para resíduos 

recicláveis, com possível realização de troca desses resíduos por materiais para um 

projeto que é desenvolvido com as mães de RNs internados na UTI Neonatal,  

Na segunda etapa, foi realizada uma nova observação simples dos setores, a 

fim de identificar as melhorias obtidas com a capacitação, com foco na etapa de 

segregação dos RSS. Esperava-se que com a proposta do amigo verde, e com as 

informações passadas aos funcionários sobre os impactos ambientais e 

econômicos, houvesse uma mudança comportamental não apenas voltado ao 

volume de resíduos gerados, mas principalmente na maneira como esses seriam 

segregados a partir de então. 



71 
 

6 DISCUSSÃO 

 

As etapas do manejo de resíduos sólidos desde a segregação até o 

armazenamento externo são realizadas pelos funcionários do HSL, porém algumas 

não são realizadas em conformidade com a legislação vigente.  

Frente aos achados obtidos durante a pesquisa, é possível afirmar que os 

erros encontrados na segregação são causados pelos próprios funcionários que 

geram esses resíduos. O hospital disponibiliza lixeiras para realização da 

segregação de forma correta, incluindo o descarpack.  

Desta maneira, claro é indispensável à presença de gestores responsáveis 

pelo PGRSS, requerendo, talvez, maior participação por parte destes. Possibilita 

também a reflexão sobre a implementação de estratégias que visem minimizar a 

ocorrência desta falha nas etapas do manejo dos RSS, podendo assim reduzir riscos 

a saúde do trabalhador e ainda os impactos ambientais. 

Para que haja um controle do gerenciamento desses RSS, é de fundamental 

importância a existência do PGRSS, uma vez que este descreve e aponta as ações 

referentes ao manejo dos resíduos desde a segregação até a sua disposição final, 

onde os riscos e as características de cada resíduo devem ser avaliados, as ações 

devem ser desenvolvidas de modo a incluir propostas de proteção à saúde e ao 

meio ambiente, os princípios de biossegurança e as normativas para prevenção de 

acidentes (8). 

As etapas de tratamento e destino final dos resíduos do grupo A e E, são 

realizadas por empresa terceirizada, e os resíduos do grupo B, são coletados pela 

prefeitura municipal. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi instituída pela Lei nº 

12.305/10 que determina que a disposição final destes resíduos seja realizada em 

aterros, observando normas operacionais específicas com objetivo de evitar danos 

ou riscos à saúde pública e segurança e, minimizar os impactos ambientais 

adversos (8). 

A maioria dos funcionários não conhece o protocolo sobre os RSS implantado 

na instituição, o que demonstra a falta de treinamento continuado com os 

funcionários envolvidos no gerenciamento desses resíduos acerca do tema. Essa 

falta de informação a respeito do PGRSS demonstra que este documento não é 
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considerado com a relevância que possui, o que implica no resultado pouco 

satisfatório em todas as etapas do manejo dos resíduos. 

De acordo com a Resolução nº 283, de 12 de julho de 2001 – CONAMA (41) , 

PGRSS é definido como: “Documento integrante do processo de licenciamento 

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

geração de resíduos, que aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo, no 

âmbito dos estabelecimentos mencionados no art. 2º desta Resolução, 

contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 

coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a 

proteção à saúde pública. O PGRSS deve ser elaborado pelo gerador dos resíduos 

e de acordo com os critérios estabelecidos pelos órgãos de vigilância sanitária e 

meio ambiente federais, estaduais e municipais”. 

De acordo com a Resolução CONAMA (6) n° 358/2005, a responsabilidade do 

gerenciamento dos RSS cabe ao gerador, desde a geração até a sua disposição 

final, devendo a etapa de segregação ser realizada na fonte, com objetivo de 

minimizar o volume dos resíduos a serem tratados e dispostos, protegendo a saúde 

e o meio ambiente. 

 Diante de tal obrigatoriedade é possível compreender que a falta de 

conhecimento sobre o manejo dos resíduos e, principalmente da etapa inicial que é 

a segregação, compromete a continuidade das demais etapas do manejo. 

Para que os impactos ambientais e a saúde dos trabalhadores estejam 

garantida, é fundamental que sejam realizados treinamentos com a equipe para que 

haja um gerenciamento adequado dos resíduos de saúde. Essas capacitações 

devem ser realizadas de forma contínua para que os funcionários se conscientizem 

da sua importância dentro do gerenciamento dos RSS (42). 

O descarte inadequado dos resíduos foi observado em todos os setores 

analisados. Tal fato sugere que os profissionais não possuem clareza quanto ao 

local adequado para o descarte de cada tipo de resíduo. O resultado dessa prática 

pode incidir em aumento dos custos financeiros para instituição, comprometimento 

do meio ambiente e da saúde da população que manuseia e que reside em local 

próximo à área de descarte final desses resíduos. 

A separação/segregação deve ocorrer de acordo com a característica de cada 

resíduo, e deve ser realizada no momento e local de sua geração [43]. 
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Com o intuito de minimizar a geração dos resíduos, vários instrumentos 

econômicos podem ser utilizados. Uma das maneiras de alcançar esse objetivo é 

através da cobrança com valores altos para disposição destes resíduos em aterros, 

porém, ao se cobrar a taxa, cuidados devem ser analisados para não induzir os 

gestores e geradores a realizarem a disposição ilegal desses resíduos [44]. 

A fim de reduzir a geração dos resíduos sólidos e de proporcionar a 

realização adequada da etapa de segregação, os investimentos voltados ao seu 

tratamento está cada vez mais elevado, gerando assim, redução de recursos 

econômico e ambiental, bem como a geração destes, eliminando sua 

patogenicidade [45]. 

Devido às atividades desenvolvidas no ambiente hospitalar, um dos 

agravantes é a presença de sujeitos em condições clínicas de maior vulnerabilidade 

e de microrganismos resistentes, que quando descartados inadequadamente, 

podem contaminar todo o ambiente, materiais e artigos usados no atendimento, 

causando infecções que podem ser graves e vários problemas que afetam a saúde 

da população [46]. 

Os RSS tornam-se letais à saúde humana, uma vez que são fontes de 

transmissão de doenças provocadas pela proliferação de vetores, contaminação do 

ar, do solo e da água. Assim como os resíduos domiciliares, os resíduos do grupo D 

não oferecem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente 

[47]. 

A implementação e implantação de ações que minimizam impactos 

relacionados a resíduos, é de fundamental importância, pois os ambientes 

hospitalares possuem um amplo número de portadores de doença transmissíveis, e 

ainda as atividades cotidianas de serviços geram constantemente resíduos de 

serviços de saúde. O armazenamento inadequado destes pode gerar perigos a 

saúde e ao ambiente, acarretando em mais agravos [48]. 

Torna-se necessário uma avaliação mais minuciosa por meio de um 

diagnóstico ambiental, onde este irá adquirir conhecimento dos componentes 

ambientai de uma determinada área através da interpretação de sua situação 

ambiental [49]. 

Com exceção do acondicionamento para os perfuro-cortantes, no qual deve 

ser realizado em descarpack, os sacos plásticos oferecem vantagens para a 

realização dessa etapa, como eficiência, praticidade, redução da exposição do 
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manipulador ao contato direto com os resíduos e melhoria nas condições higiênicas 

[50]. 

A equipe de enfermagem é dentre os profissionais da área da saúde, uma das 

que mais realizam procedimentos assistenciais, levando estes a terem contato direto 

com os resíduos, tornando-os um dos grandes responsáveis pelo funcionamento do 

fluxo dos RSS. Como observado por Manetti et al., (51) os acidentes ocorrem com 

maior frequência entre os profissionais da área da enfermagem, especialmente sem 

o uso adequado dos EPIs. 

O manejo dos resíduos tem mais eficácia quando as etapas de segregação e 

identificação são gerenciadas de maneira correta, tendo como resultado a 

diminuição dos riscos ocupacionais, os custos operacionais do manejo, e diminui os 

impactos ambientais (52). 

Para que haja manipulação segura dos RSS é necessário que o funcionário esteja 

em uso dos EPIs, uma vez que estes protegem os funcionários contra os riscos oferecidos 

no ambiente hospitalar (53). 

Quando ocorrem falhas no armazenamento interno de resíduos, a exposição 

dos contaminantes não é limitada apenas aos trabalhadores de saúde, ela afeta 

também usuários ali presentes, e contribui para o aumento das infecções 

relacionadas à assistência à saúde (54). 

O ambiente em que trabalha o profissional de saúde é propício à acidentes e 

contaminação por oferecer riscos químico, físico e biológicos. Há registros de vários 

acidentes envolvendo tanto os profissionais da área da saúde quanto os 

profissionais da limpeza e coleta de resíduos, sendo os resíduos perfuro-cortantes, 

sangue e outros fluídos orgânicos os principais agentes causadores. Sendo assim, é 

de suma importância que o servidor tenha atenção redobrada no que se refere ao 

manuseio dos RSS e que utilizem EPI para garantir a prevenção de acidentes (15). 

As doenças causadas pelos RSS ocorrem não apenas através do descarte 

incorreto destes no meio ambiente, acontece também através de acidentes que 

ocorrem no local de geração e descarte inicial dos resíduos. Existe uma 

preocupação do ponto de vista da saúde pública para com o conteúdo destes 

resíduos, uma vez que boa parte deles contém excreções humanas contendo 

organismos potencialmente infectantes, como vírus da hepatite e do HIV (53). 
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A preocupação dos gestores e geradores dos RSS deve estar voltada tanto 

para a questão da transmissão de doenças infecciosas, como para a saúde do 

trabalhador, envolvendo as questões de biossegurança (55). 

Uma das formas de garantir que os RSS sejam manejados de maneira 

adequada é a capacitação da equipe inserida no ambiente hospitalar. Segundo 

alguns autores, o protocolo sobre os resíduos implantados na instituição na qual 

trabalha, e até mesmo qual é o fluxo correto é desconhecido pela maioria dos 

profissionais (56). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
A partir da análise da gestão dos resíduos sólidos de saúde do HSL, 

observou-se que mesmo após a realização da capacitação dos profissionais, alguns 

procedimentos continuam sendo praticados de maneira inadequada, o que 

demonstra que tal comportamento não está relacionado apenas à falta de 

informação dos profissionais. 

O PGRSS está atualizado e em conformidades com as normas vigentes. Mas, 

é preciso que este seja de conhecimento de todos os funcionários, colocado em 

prática de maneira efetiva, não sendo restrito apenas ao papel, de modo a viabilizar 

a segurança do meio ambiente e da população. 

Verificou-se que o hospital conta com toda a estrutura para que a segregação 

seja realizada de maneira adequada. Todavia, deve ser enfatizado também, o 

conceito da redução da geração de resíduos na fonte, com o objetivo de reduzir 

custos, conscientizar os geradores de resíduos e preservar o meio ambiente. 

Observou-se a necessidade de realização de capacitações constantes com os 

funcionários responsáveis pela geração e manuseio dos resíduos, onde devem ser 

abordados temas relacionados ao manejo dos resíduos de saúde, mudança no 

padrão de consumo, riscos e prevenções de acidente de trabalho. Desta forma, 

serão estimulados a terem uma visão sustentável acerca da redução dos resíduos 

sólidos, do descarte correto de forma a separar os resíduos de acordo com sua 

classificação. 

Diante do exposto, foi de suma importância à contemplação do objetivo 

específico “Realizar capacitação com a equipe sobre o manejo dos RSS tendo como 

base o PGRSS da instituição”, com a finalidade de obter mudanças positivas e 

alcançar indicadores que permitam visualizar essa melhoria, como reflexo de 

mudança na pratica dos profissionais no cotidiano do processo de trabalho. 

 Faz-se necessário que o responsável pelo PGRSS, SCIH e os gestores 

estejam mais presentes diante de tal atividade, promovendo o desenvolvimento dos 

profissionais e propondo intervenções de modo a incentivar a responsabilidade 

destes sobre seus hábitos durante a execução de suas atividades, de modo a 

refletirem sobre suas práticas profissionais.  
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 No mês de junho/2018 foi reativado a Comissão de PGRSS da instituição, 

com o objetivo de tornar os processos de gestão e gerenciamento dos resíduos 

sólidos de saúde ferramentas eficientes e eficazes no que se refere a políticas 

públicas. A comissão foi composta por gestores, enfermeiros assistenciais e 

representantes das empresas terceirizadas que ficam anexas ao hospital 

(Laboratório e Centro de Tratamento do Rim). Foi proposto capacitações mais 

frequentes, oficinas com ênfase na prática da segregação dos resíduos e um modelo 

de auditoria que será realizada pelos integrantes da comissão, otimizando o 

gerenciamento dos RSS. 

Agindo assim poderemos ter ações que minimizem o descarte inadequado 

evitando a exposição do meio ambiente, da saúde pública e dos trabalhadores 

responsáveis pela coleta, ao risco de contaminação. 
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9 ANEXO 

9.1 ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

CONTINUAÇÃO DO ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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9.2 ANEXO B – COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO 
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9.3 ANEXO C – QUESTIONÁRIO 

 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A EQUIPE  

1.Profissão/Função:___________________________________________________ 

2. Há quanto tempo trabalha nesta função, neste Hospital? 

(    ) Menos de 01 ano 

(    ) Entre 01 e 02 anos 

(    ) Entre 02 e 04 anos 

(    ) Mais de 04 anos 

3.Setor:_____________________________________________________________ 

4. Você sabe dizer o que são “resíduos sólidos de saúde”? 

(     )Não      (     )Sim   4.1 Resíduos sólidos de serviços de saúde são: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Existe um Plano de Gerenciamento de Resíduos neste Hospital?  

(  )Não   (   )Não sei (   )Sim     5.1 Pode descrevê-lo?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Neste local há geração e/ou manipulação de resíduos sólidos? 

(        )Não      (          ) Sim 

7. Os resíduos sólidos gerados neste local (área/setor) fazem parte, segundo 

classificação constante na resolução CONAMA Nº385/2005, do grupo(s): 

(   ) GRUPO A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos, que, por 

suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de 

infecção. 

(   ) 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 radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação 
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especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN e para 

os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 

(   ) GRUPO D: Resíduos que não apresentem riscos biológico, químico ou 

radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos 

domiciliares. 

(   ) GRUPO E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes. 

8. No seu local de trabalho é realizada a segregação dos resíduos? Se sim, de que 

maneira isto ocorre?  

( )Não ( )Sim     8.1 De que maneira: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Há identificação nos sacos de acondicionamento, nos recipientes de coleta e 

transporte interno, e nos locais de armazenamento, em local de fácil visualização, de 

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

referenciados na norma NBR 7.500 da ABNT? 

(         )Não     (          )Sim        (         )Em partes 

Observação: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. O transporte interno de resíduos é realizado em horários não coincidentes com a 

distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior 

fluxo de pessoas ou de atividades? 

(         )Não     (          )Sim        (         )Em partes 

Observação: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Você sabe como e para onde são transportados os resíduos coletados no seu 

setor?  

(         )Não     (          )Sim        (         )Em partes 

Observação: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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12. Você entra em contato com os resíduos?  

(    ) Não      (     ) Sim   12.1 Os momentos em que você entra em contato 

são:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

13. Você utiliza equipamentos de proteção individual ao manipulá-los?  

(  )Não  (  )Sim      13.1 Os EPIs são: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

14. Você tem conhecimento de ocorrência de algum acidente com “resíduos sólidos” 

neste estabelecimento? 

(  )Não  (  )Sim       14.1 Que tipo de acidente: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15. Você já sofreu algum tipo de acidente relacionado aos resíduos?  

(  )Não  (  )Sim       15.1 Que tipo de acidente: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16. Você já participou de algum treinamento e/ou capacitação referente a resíduos 

sólidos? 

(    )Não   (   )Sim     16.1 Que tipo de informações foram dadas: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17. Existe educação continuada frequente, em relação ao tema resíduos de serviços 

de saúde, neste hospital?  

(         )Não     (          )Sim                                           

18. De que maneira a SCIH, a Supervisão/Divisão de Enfermagem e os 

Responsáveis pelo PGRSS estão em contato com a equipe do seu setor afim de 

fornecer suporte com relação ao gerenciamento de resíduos?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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19. Deseja expressar alguma opinião acerca do processo de gerenciamento de 

resíduos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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10 APÊNDICE 

10.1 APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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CONTINUAÇÃO DO APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 
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10.2 APÊNDICE B – FOTOS DA QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 
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CONTINUAÇÃO DO APÊNDICE B – FOTOS DA QUANTIFICAÇÃO DOS 

RESÍDUOS 
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10.3 APÊNDICE C – ATA DA CAPACITAÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS 
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CONTINUAÇÃO DO APÊNDICE C – ATA DA CAPACITAÇÃO COM OS 
FUNCIONÁRIOS 
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CONTINUAÇÃO DO APÊNDICE C – ATA DA CAPACITAÇÃO COM OS 
FUNCIONÁRIOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



100 
 

 
CONTINUAÇÃO DO APÊNDICE C – ATA DA CAPACITAÇÃO COM OS 

FUNCIONÁRIOS 
 

 
 
 

 
 
 

 



101 
 

CONTINUAÇÃO DO APÊNDICE C – ATA DA CAPACITAÇÃO COM OS 
FUNCIONÁRIOS 
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CONTINUAÇÃO DO APÊNDICE C – ATA DA CAPACITAÇÃO COM OS 
FUNCIONÁRIOS 
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CONTINUAÇÃO DO APÊNDICE C – ATA DA CAPACITAÇÃO COM OS 
FUNCIONÁRIOS 
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