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A pesquisa analisou a implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde (PGRSS) em um hospital da rede privada de Feira de Santana, no 
período entre 2003 e 2008, correspondendo à primeira e à última versão do seu PGRSS. 
A análise engloba os seus antecedentes históricos, a caracterização e o diagnóstico da 
situação atual, como estratégia para conhecer e compreender a dinâmica da implantação 
do PGRSS na unidade, correlacionando, de um lado, as condições estruturais, 
necessidades e os problemas encontrados e do outro as estratégias, o planejamento e as 
ações adotadas, e finalmente os seus resultados. Adotou-se a metodologia de pesquisa 
qualitativa com estudo de caso pela sua aplicabilidade aos problemas coletivos e o 
conhecimento prévio da realidade da unidade pelo pesquisador, tendo participado da 
elaboração do seu PGRSS na sua primeira versão. A coleta de dados foi realizada em 
visitas periódicas, com revisão documental, observação e aplicação de formulários e 
entrevistas. Foram caracterizadas e analisadas as diversas etapas do gerenciamento e as 
condições técnicas disponíveis. Constatou-se que a unidade apresentou melhorias nos 
indicadores ambientais e de geração de resíduos, resultado, “alavancadas” pela 
implantação e implementação do PGRSS, com a padronização da segregação, ações em 
educação ambiental e implantação do programa de valorização de resíduos e do 
programa de controle de estoque de medicamentos. Entretanto, a ação ambiental da 
unidade ainda não apresenta uma estrutura formal e integrada, sendo pautada por ações 
pontuais para atendimento de condicionantes legais, comum em modelos tipo comando-
controle e fim-de-tubo. Também se verificou que a melhoria das ações de 
gerenciamento é limitada pelas instalações físicas, caracterizadas por longos corredores 
e pela restrição de espaços para disposição dos condicionadores. Os agentes internos 
destacaram, principalmente, a dificuldade de aplicação do modelo legal para o 
gerenciamento dos resíduos com risco químico, pela falta de consenso entre os agentes 
públicos e pela inexistência de empresa de serviços de coleta deste tipo de resíduos na 
cidade. Os resultados obtidos permitiram apresentar recomendações e intervenções no 
PGRSS, e considerações sobre a aplicabilidade do modelo legal instituído, 
especialmente na atribuição das responsabilidades e na metodologia de planejamento, 
execução e controle, dentro do conceito de desenvolvimento sustentável e de 
responsabilidade social.  
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The research analyzed the implementation of the Plan of Management of Wastes 
of Services of Health (PGRSS) in a hospital of the private net of Feira de Santana, in the 
period between 2003 and 2008, corresponding to the first and the last version of your 
PGRSS. The analysis includes your historical antecedents, the characterization and the 
diagnosis of the current situation, as strategy of to know and to understand the dynamics 
of the implantation of PGRSS in the unit, correlating, on a side, the structural 
conditions, needs and the found problems and of the other the strategies, the planning 
and the adopted actions, and finally your results. The methodology of qualitative 
research was adopted with case study by your applicability to the collective problems 
and the previous knowledge of the reality of the unit for the researcher, having 
participated of the elaboration of your PGRSS in your first version. The collection of 
data was accomplished in periodic visits, with documental revision, observation and 
application of forms and interviews. They were characterized and analyzed the several 
stages of the management and the technical conditions available. It was verified that the 
unit presented improvements in the environmental indicators and of generation of 
wastes, result, maximized for the implantation and implementation of PGRSS, with the 
standardization of the segregation, actions in environmental education and implantation 
of the program of valorization of wastes and of the program of control of stock of 
medicines. However, the environmental action of the unit doesn't still present a formal 
structure and integrated, being ruled by punctual actions for attendance of legal 
demands, common in models type command-control and end-of-tube. It was also 
verified that the improvement of the management actions is limited by the physical 
facilities, characterized by long corridors and for the restriction of spaces for disposition 
of the conditioning ones. The internal agents highlighted, mainly, the difficulty of 
application of the legal model for the management of the wastes with chemical risk, for 
the agreement lack among the public agents and for the inexistence of company of 
services of collection of this type of wastes in the city. The obtained results allowed to 
present recommendations and interventions in PGRSS, and considerations on the 
applicability of the instituted legal model, especially in the attribution of the 
responsibilities and in the planning, execution and control methodology, inside of the 
concept of maintainable development and of social responsibility.    
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1 INTRODUÇÃO 

A gênese dos problemas da gestão dos resíduos sólidos, entre os quais os 

resíduos dos serviços de saúde, encontra-se na tríade crescimento populacional, 

capacidade de consumo e impacto ambiental dos produtos consumidos (KIPERSTOK, 

2001; MARINHO, 2001). 

O crescimento populacional, especialmente nos grandes centros urbanos, 

aumenta a demanda de serviços de saúde (hospitais, clínicas, laboratórios etc.), via de 

regra, desencadeando aumento do volume de resíduos gerados, numa lógica que 

relaciona volume de serviços a volume de resíduos. 

Esta demanda, também é influenciada pelas condições de saneamento e 

condições sócio-culturais da população, e pela sua acessibilidade a estes serviços, com 

tendência de concentração nos grandes centros urbanos pela ampliação da sua rede de 

atendimento.  

A geração, manejo e disposição final dos resíduos de serviços de saúde são 

temas que apresentam grande complexidade, principalmente pelo volume e 

variabilidade dos fatores intervenientes e das relações entre os agentes envolvidos.  

Esta complexidade pode ser observada, por exemplo, nas diversas formas como 

o tema é abordado, segundo o contexto (geográfico, histórico etc.) na qual está inserida 

a unidade, como também quanto as suas dimensões ambientais e de saúde pública. A 

tendência nos Países desenvolvidos é uma abordagem múltipla dos problemas dos RSS, 

quanto aos seus aspectos econômicos (desperdício, custos de manejo e disposição) e aos 

seus aspectos de risco à saúde pública, saúde ocupacional e ao meio ambiente 

(CONFORTINI, 2001).  

Na dimensão ambiental, as pesquisas e ações concentram-se nos impactos da 

gestão desses resíduos quanto à exploração e degradação dos recursos naturais, desde a 

sua geração até a sua disposição final (ciclo de vida). Merece destaque, por exemplo, o 

modelo de consumo centrado em insumos descartáveis (FERREIRA, 1995) e o fato de 

que a disposição final ainda não apresenta consenso quanto às tecnologias a serem 

empregadas e a viabilidade técnica-econômica de suas aplicações.  
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Dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) 2000 (IBGE, 2002) 

em 5.507 municípios indicam que quase 50% (1.696 municípios) ainda destinam os 

resíduos provenientes dos serviços de saúde (RSS) em vazadouros, “lixões”, enquanto 

que 973 municípios destinam os resíduos de serviços de saúde em aterro.  

Quanto à dimensão da saúde pública, a controvérsia principal diz respeito ao 

descompasso entre o modelo legal e o pensamento científico sobre o manejo dos RSS 

com risco biológico: falta de embasamento cientifico na relação causa–efeito, “RSS x 

contaminação”, semelhanças entre RSS e os demais RSU e os altos custos envolvidos 

na operação do sistema de manejo interno (segregação, acondicionamento, coleta) e 

externo (coleta, tratamento e disposição final) dos resíduos (ZANON, 2005; 

FERREIRA, 2005).  

A pesquisa em gestão de RSS, portanto, deve levar em consideração suas 

diversas dimensões (espaciais, temporais, regulatórias, econômicas, científicas, 

tecnológicas e agentes sociais envolvidos) e suas inter-relações.  

Nesta perspectiva, destaca-se a questão das políticas públicas de vigilância e 

promoção da saúde e preservação do meio ambiente. Como nas outras dimensões do 

estudo da gestão de resíduos (resíduos sólidos urbanos, efluentes líquidos, rejeitos 

industriais), é o conjunto das políticas públicas, reconhecidamente, um dos principais 

instrumentos responsáveis por conduzir transformações nas ações das instituições e de 

seus agentes. Estas ações podem ocorrer de várias formas: preventiva, corretiva, 

coercitiva e educativa.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos e sua regulamentação, instrumento 

fundamental para definição dos princípios e bases para uma ação coordenada das 

políticas públicas e de suas legislações complementares, encontra-se ainda em fase de 

consolidação, em tramitação no Poder Legislativo Federal desde 1991. 

A aparente omissão ou falta de objetividade do Poder Legislativo em exercer sua 

função de legislar sobre o tema, transfere ao Poder Executivo a responsabilidade de 

definir o modelo legal, por meio de regulação.  

Atualmente, a normatização dos RSS é realizada em duas frentes principais, uma 

conduzida pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), órgão colegiado do 

Ministério do Meio Ambiente, e outra, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, responsáveis, em linhas gerais, 
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respectivamente, pelo manejo externo e interno dos RSS nas unidades de saúde. A 

distribuição das competências normativas e de fiscalização sobre o RSS conta ainda 

com a participação do Ministério do Trabalho e Emprego, dentro de um enfoque de 

saúde e segurança ocupacional, em especial após a publicação da Norma 

Regulamentadora nº. 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde.  

O modelo legal baseado no controle não contempla a criação de um ambiente 

favorável para a promoção de uma gestão integrada. Apenas uma política pública 

consolidada ampliaria esta ação, na medida em que, estabelece competências, define as 

fontes de recursos para sua operação e cria dispositivos para redução do impacto 

ambiental. 

A falta de uma política de âmbito nacional repercute em ações fragmentadas dos 

entes públicos, conflitos de competência entre os agentes fiscalizadores e na dificuldade 

de aplicação dos instrumentos normativos. De sua parte, os prestadores de serviços de 

saúde defendem-se reclamando da fragilidade do argumento cientifico das informações 

e excesso de burocracia. 

A pesquisa aborda esta problemática da gestão e manejo dos resíduos de 

serviços de saúde, especialmente quanto a sua aplicabilidade, destacando-se: 

• O descompasso sobre o modelo legal e a abordagem científica sobre a 

periculosidade dos resíduos com risco biológicos. 

• A complexidade na segregação, os custos com tratamento e disposição.  

• As limitações físicas e logísticas da unidade hospitalar em locar os 

recipientes acondicionadores e promover a sua coleta, sobrecarregando as 

etapas de coleta e o gerenciamento de todo o processo.  

Este conjunto de questões trás uma série de conseqüências sobre a prática da 

gestão dos denominados resíduos de serviços de saúde. 

• O modelo de plano de ação (operacional) fundamentado no modelo legal 

(conceitual) proposto parece inverter a ordem buscada na abordagem 

ambiental ao estabelecer a hierarquia das ações de controle de fim de tubo, 

controle da disposição, valorização dos resíduos (reciclagem) e só então a 

minimização. 
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• Esta perspectiva equivocada também inverte a estrutura da gestão de RSS, 

com o tema sendo tratado mais no plano do controle governamental sobre os 

agentes de saúde, relegando ao segundo plano a ação pública de promoção, 

revisão e formulação de políticas ambientais, a qual caberia nortear o modelo 

legal de gestão de RSS. 

• O descompasso e a difícil aplicabilidade geram uma situação de incertezas, 

muitas vezes justificada e outras vezes conveniente para algumas unidades 

de saúde, postergando ou reduzindo a qualidade das ações ambientais. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Analisar o processo de implantação e implementação do Plano de 

Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde de uma Unidade Hospitalar da rede 

privada de Feira de Santana. 

1.1.2 Objetivos específicos 

a) Caracterizar e analisar a atual metodologia e estrutura disponível (organizacional 

e física) para o gerenciamento dos RSS da unidade, frente às necessidades 

operacionais, aos instrumentos regulatórios e aos impactos ambientais e à saúde. 

b) Identificar e analisar a relação estrutura formal (planejada) x estrutura 

estabelecida (práticas) do gerenciamento interno, identificando os principais 

agentes e a incorporação da teoria e das práticas associadas ao gerenciamento 

(biossegurança, gestão integrada, legislação ambiental, ecoeficiência e produção 

limpa). 

c) Levantar as principais variáveis estruturais e operacionais, segundo os agentes 

internos, envolvidas na implantação e operacionalização do gerenciamento dos 

resíduos de serviços de saúde (GRSS). 
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2 A PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS 

DE SAÚDE 

O conjunto de problemas que envolvem os chamados resíduos de serviços de 

saúde (RSS) perpassa por diversas abordagens e fatores, em uma intricada rede de 

aspectos de natureza ambiental, de saúde (pública e ocupacional) e de políticas sociais. 

Algumas das questões são inerentes ao tema resíduos sólidos urbanos (RSU), do qual os 

RSS podem ser entendidos como um subgrupo, enquanto outras questões são mais 

específicas ao tema, função de aspectos como a unidade geradora, modo de produção, 

localização, estrutura física e a infra-estrutura disponível. 

Entre alguns destes temas, destaca-se: 

• As relações entre o modelo de consumo capitalista e a geração de resíduos 

sólidos, entre os quais os denominados RSS. 

• A complexidade na abordagem do assunto RSS, quanto à determinação do 

conceito de unidade geradora e a variabilidade dos resíduos. 

• O quadro da saúde pública e saneamento nos municípios brasileiros e a 

oferta e acessibilidade aos serviços prestados pelas unidades de saúde. 

• As questões culturais associadas ao chamado “lixo hospitalar”. 

• A transversalidade no estudo dos RSS e as interfaces entre saúde e meio 

ambiente, gerando segundo estas, múltiplas abordagens na caracterização do 

risco, na normatização e fiscalização. 

• A controvérsia quanto aos riscos associados, os custos e lucros envolvidos e 

a denominada “indústria do lixo”. 

• Questões inerentes ao setor hospitalar, como modelo de negócios, 

financiamento dos serviços prestados, estrutura física e estrutura técnica-

organizacional. 

• As dificuldades na adequação de modelos para gestão dos RSS. 
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2.1 MODELO DE CONSUMO E A GERAÇÃO DE RSS  

 

A origem dos problemas dos RSS, em especial seus impactos ambientais e à 

saúde pública, é a mesma da qual compartilham os RSU e os demais resíduos gerados 

por uma sociedade (industriais, especiais, etc.), ou seja, o crescimento da população 

urbana e o modelo de consumo e produção vigente.  

 O enfrentamento desta situação e busca da sustentabilidade sócio-ambiental 

passa pelo entendimento do mecanismo que interliga estas variáveis.  

Pesquisadores como Kiperstok (2001) ao discutir sobre os desafios da busca de 

um modelo de desenvolvimento sustentável faz referência a Equação de Ehrlich, que 

associa o impacto ambiental de uma sociedade à relação entre população, capacidade de 

consumo e impacto ambiental dos produtos consumidos. 

Novaes (2003), abordando problemas urbanos brasileiros, destaca dados do 

Censo do IBGE 2000, que apontam que 81,25% da população brasileira já vivia em 

áreas consideradas urbanas, com uma tendência de crescimento apesar da queda da taxa 

de natalidade, atualmente em torno de 1,3% por ano, reflexo, sobretudo, das altas taxas 

nas décadas de 60, 70 e 80. 

Os reconhecidos avanços na tecnologia e gestão da produção, fruto do processo 

de consolidação de uma preocupação ambiental, em resposta, especialmente, a marcos 

históricos como as conferências mundiais de Estocolmo 72 e Rio 92, ainda são muitas 

vezes insuficientes frente ao impacto ambiental provocado pelo forte processo de 

urbanização e pelo modelo de consumo das cidades contemporâneas.  

A Agenda 21 destaca que o problema do consumo não é apenas uma questão de 

volume, mas também de acessibilidade, compartilhando extremos de alto padrão de 

consumo em alguns países ou setores específicos da sociedade com a exclusão de boa 

parte da sua população. 

Gardner et al. (2004) mais recentemente em relatório para a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), reforçam que o crescimento do 

consumo ainda é uma realidade preocupante. O relatório também reconhece que este 

modelo de consumo continua fortemente influenciado pela distribuição de renda 

desigual entre as nações e internamente entre suas classes: 
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O habitante comum de um país da OCDE gera 560 quilos de lixo 
urbano por ano e, com exceção de três, todos os 27 países geraram 
mais, per capita, em 2000 do que em 1995. Mesmo nos Países 
considerados líderes em política ambiental, como a Noruega, a 
redução dos fluxos de lixo é um desafio constante. Em 2002, o 
norueguês comum gerou 354 quilos de lixo, 7% mais do que no ano 
anterior (GARDNER et al., 2004, p.18).  

Os 12% da população mundial que vivem na América do Norte e na 
Europa respondem por 60% do consumo privado global, enquanto a 
terça parte da humanidade que vive no Sul da Ásia e na África 
Subsaariana, representa apenas 3,2% (GARDNER et al. , 2004, p.5).  

Esta relação entre padrão de consumo e resíduos gerados também é destacada 

por Eigenheer et al. (2000, p.98): 

Há ampla concordância em que o lixo é o espelho da sociedade: 
quanto mais rica e consumista ela for mais lixo ela irá gerar.  

Abordando o problema dentro do contexto dos RSS e adaptando o modelo 

proposto para avaliação do impacto ambiental de Erlich, tem-se: 

• A população como sendo a população na área de atendimento da unidade ou 

rede de serviço de saúde, além da população próxima a sua disposição final.  

• A capacidade de consumo estando diretamente relacionada à acessibilidade 

aos serviços em seus múltiplos aspectos (OPAS, 2003): localização do 

serviço prestado (geográfica), existência do recurso (disponibilidade), 

adaptabilidade do usuário ao serviço (comodidade), identificação dos 

usuários com as prestadoras do serviço (aceitabilidade), relação entre o custo 

do serviço e a capacidade do usuário (acessibilidade econômica).  

• O impacto ambiental dos serviços de saúde prestados e dos seus resíduos, 

destacando-se o alto consumo de descartáveis (SCHINEIDER, 2001; 

FERREIRA, 1995) e a necessidade de cuidados especiais com a 

higienização, com maior uso de produtos químicos. 

2.2 COLETA E DESTINO FINAL DOS RSU E RSS 

 

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) realizada no ano de 2000 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) traz um panorama sobre as 
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condições de saneamento básico de diversos municípios brasileiros. A pesquisa 

abrangeu 5.507 municípios das 27 Unidades da Federação e concentrou-se em quatro 

temas principais: abastecimento de água; esgotamento sanitário; limpeza urbana e coleta 

de lixo; e drenagem urbana. 

A PNSB 2000 apesar da abrangência (todo o território nacional) e da quantidade 

de informações disponibilizadas, não pode ser adotada como panorama do saneamento 

básico no Brasil, sem considerações quanto a confiabilidade dos números apresentados 

(NETO, 2006; FARIAS, 2005). 

Os dados fornecidos pelo IBGE em relação ao percentual de aterros 
sanitários existentes na totalidade dos municípios brasileiros não 
podem ser tomados como parâmetros seguros para uma análise 
conseqüente da situação do destino final dos resíduos produzidos no 
Brasil (FARIAS, 2005, p. 73).  

De uma maneira geral os números da Pesquisa Nacional de 
Saneamento Básico (PNSB) são suficientes para indicar as precárias 
condições ambientais da destinação dos RSU nos municípios 
brasileiros, sem, entretanto, possibilitar uma correta avaliação da 
realidade ambiental existente no país (NETO, 2006). 

A própria redação da PNSB 2000 constata esta precariedade, a qual atribui, 

principalmente, à metodologia aplicada e às fontes das informações. 

As fontes das informações coletadas pelos pesquisadores do IBGE são 
os órgãos responsáveis pela execução dos serviços de limpeza urbana, 
na grande maioria a própria prefeitura da cidade (88% dos 
municípios). No entanto, alguns informantes podem ter sido 
demasiadamente otimistas de modo a evitar a exposição de 
deficiências do sistema (IBGE, 2002, p.49).  

Segundo a PNSB 2000 a região Sudeste respondia por 62% do total do lixo 

diário coletado no Brasil (Gráfico 1) quantidade três vezes maior que o registrado para a 

região Nordeste com 18% de participação na quantidade diária coletada no País. Esta 

participação da Região Sudeste fica mais evidente quando restringindo-se os valores a 

coleta dos denominados lixo sépticos, atualmente denominados resíduos de serviços de 

saúde (RSS), na qual a mesma respondia por 76% (Gráfico 2) e a região Nordeste com 

12% de participação na quantidade diária de lixo séptico coletada no País. Na época da 

pesquisa as regiões Sudeste e Nordeste respondiam por 80% do RSU e 88% do RSS 

coletado entre os municípios pesquisados.  
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Gráfico 1 – Quantidade de lixo coletado por Grandes Regiões (t/dia) segundo a PNSB 2000 
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Gráfico 2 - Quantidade de lixo séptico coletado por Grandes Regiões (t/dia) segundo a PNSB 2000 

Entre os municípios pesquisados 63% (3.466) do total de municípios coletavam 

lixo séptico. A participação no número de municípios parece estar compatível com a 

participação na quantidade coletada, também evidenciando a forte presença da Região 

Sudeste e Nordeste representando, respectivamente, 37% e 30% do total, seguidos pela 

Região Sul, com 20%, e das Regiões Centro-Oeste e Norte, com 8% e 5%, 

respectivamente (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Número de Municípios no Brasil e Grandes Regiões que coletam lixo séptico e valor 
percentual correspondente  

 Brasil e Grandes Regiões 
Número de 
municípios 

 % em relação ao total dos 
municípios que coletam  

Brasil 3.466  
Norte 189 5% 
Nordeste 1.032 30% 
Sudeste 1.266 37% 
Sul 700 20% 
Centro-Oeste 279 8% 

Fonte: PNSB 2000 (IBGE, 2002) 
 

A quantidade diária de RSS em relação aos RSU coletados merece também 

algumas considerações. A média nacional foi de 1,8% de lixo séptico no total de lixo 
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coletado, acompanhando as médias de outros Países. A média nacional é fortemente 

influenciada pela média da região Sudeste. As demais regiões apresentam participações 

de RSS oscilando entorno de 1% do total dos RSU coletados.  

Os dados permitem inferências sobre a geração dos RSS, como co-disposição e 

falta de coleta. Entretanto, demandaria uma avaliação mais criteriosa, visto que, a 

participação do lixo séptico coletado frente ao total de lixo coletado, sofre influências de 

outras variáveis: padrão social e de consumo da população; características da rede de 

assistência à saúde; rede de valorização de resíduos e de coleta seletiva, questões de 

infra-estrutura e serviços urbanos. 

Toda esta quantidade de resíduos coletados (228.413 t/dia) necessita de soluções 

de disposição adequada e em alguns casos específicos, como alguns dos RSS, também 

de manejo e tratamento diferenciados, atendendo a legislação vigente. 

O Gráfico 3 apresenta a destinação dos RSU segundo a quantidade de resíduos 

coletados, dos quais 21,3% do total de RSU coletado diariamente no Brasil, ainda não 

apresentavam disposição adequada sanitariamente, sendo encaminhados para lixões ou 

aterros controlados.  
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Gráfico 3 – Destino Final dos RSU no Brasil e Grandes Regiões por quantidade coletada         
Fonte: (PNSB, 2000) 

Observando-se a quantidade coletada por grandes na Região Nordeste este 

número alcançava 48,3% e na Região Norte 57,2%.  
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Na Região Sudeste a PNSB registrou que apenas 9.8% do resíduo coletado na 

região seriam destinados em vazadouros ou lixões, número aparentemente satisfatório, 

porém certamente questionável considerando-se a realidade dos Estados quando registra 

o destino final por numero de municípios.  

A especificação das Unidades de Destino do Lixo indicou uma 
situação de destinação final do lixo coletado no País, em peso, 
bastante favorável: 47,1% em aterros sanitários, 22,3%em aterros 
controlados e apenas 30,5% em lixões, ou seja, mais de 69% de todo o 
lixo coletado no Brasil estaria tendo um destino final adequado em 
aterros sanitários e/ou controlados.Todavia, em número de 
municípios, o resultado não é tão favorável: 63,6% utilizam lixões e 
32,2%, aterros adequados (13,8% sanitários, 18,4% aterros 
controlados), sendo que 5% não informaram para onde vão seus 
resíduos (IBGE, 2002, p.50).  

A pesquisa buscou também identificar o destino final do lixo séptico (RSS) 

adotado pelos diversos municípios pesquisados. O Gráfico 4 apresenta, o destino final 

dos RSS verificados pela PNSB.  
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Gráfico 4 - Destino Final dos RSS no Brasil e Grandes Regiões por número de municípios       

Fonte: PNSB, 2000 

 

Os dados apresentados para a solução adotada de destino final do lixo séptico e 

lixo total reforçam a problemática do destino final dos resíduos dos serviços de saúde, 

especialmente a co-disposição com os resíduos sólidos urbanos e a disposição 

inadequada em vazadouro.  
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A co-disposição é constatada na grande maioria (74%) dos municípios 

pesquisados. Analisando comparativamente as regiões, observa-se que esta co-

disposição é mais acentuada no Nordeste com 92% dos municípios e, 

significativamente, menor no Sul com 51%.  

A disposição dos RSS (Gráfico 1) em vazadouros, portanto carente de condições 

mínimas de controle de acesso e de percolados, foi verificada em 1.696 municípios dos 

3.466 pesquisados, representando 49% do total. Considerando os dados registrados, em 

termos regionais, o problema seria maior na região Nordeste, seguida pela região Norte, 

com 81% e 74%, respectivamente. O Sul e Sudeste, comparativamente, apresentariam 

melhores indicadores, com 21 e 35%, respectivamente.  

2.3 RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO E GERENCIAMENTO 

 

O equacionamento do problema da coleta, tratamento e destino final dos RSS 

apresentada no tópico anterior envolve a definição das responsabilidades na gestão e 

gerenciamento destes resíduos. 

Este, provavelmente, é um dos pontos de maior conflito entre os agentes 

públicos e privados envolvidos (órgãos de fiscalização, Poder Público e geradores). 

Segundo a Constituição Federal de 1988, cabe aos municípios a gestão dos 

resíduos sólidos urbanos dentre os quais os resíduos de serviços de saúde.  

A PNSB 2000 no item que trata sobre a responsabilidade pelos serviços de 

limpeza urbana traz a seguinte redação: 

A responsabilidade pela proteção do meio ambiente, pelo combate à 
poluição e pela oferta de saneamento básico a todos os cidadãos 
brasileiros está prevista na Constituição Federal, que deixa ainda, a 
cargo dos municípios, legislar sobre assuntos de interesse local e de 
organização dos serviços públicos. Por isto, e por tradição, a gestão da 
limpeza urbana e dos resíduos sólidos gerados em seu território, 
inclusive os provenientes dos estabelecimentos de serviços de 
saúde, é de responsabilidade dos municípios (IBGE, 2002, p. 49, 
grifo nosso). 

O gerenciamento dos RSS intra e extra-unidade, segundo parâmetros legais 

fundamentados no princípio do poluidor-pagador e da internalização dos custos sociais 
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envolvidos, cabe ao gerador, seja este entidade pública ou privada, a exemplo dos 

hospitais públicos e particulares, respectivamente. 

A Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente n.º 358, de 29 de abril de 

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

saúde traz a seguinte redação: 

Art. 3º Cabe aos geradores de resíduos de serviço de saúde e ao 
responsável legal, referidos no art. 1º desta Resolução, o 
gerenciamento dos resíduos desde a geração até a disposição final, de 
forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública e saúde 
ocupacional, sem prejuízo de responsabilização solidária de todos 
aqueles, pessoas físicas e jurídicas que, direta ou indiretamente, 
causem ou possam causar degradação ambiental, em especial os 
transportadores e operadores das instalações de tratamento e 
disposição final, nos termos da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 
1981(BRASIL, 2005, p.3). 

2.4 O MODELO LEGAL E O PENSAMENTO CIENTÍFICO 

 

O modelo legal vigente que define como responsabilidade quase exclusiva do 

gerenciamento dos RSS das geradoras de resíduos de serviços de saúde, como também 

evidencia uma suposta periculosidade destes resíduos tem sido objeto de 

questionamento de diversos pesquisadores. 

Exceto quanto aos cuidados com o manejo dos resíduos perfurocortantes, os 

demais pontos que abrangem o manejo dos RSS carecem de consenso entre 

pesquisadores, unidades de saúde e órgãos de regulação e fiscalização. 

A complexidade do tema é reconhecida por diversos autores como Ferreira 

(2005), Cussiol (2005), Machado e Moraes (2004), Lipel (2003), Confortini (2001), 

Silva et al (2002), Nunesmaia (1996), que destacam a necessidade de maior 

conhecimento sobre temas como riscos associados, tipologia dos resíduos e volume da 

geração e a sua contextualização com as condições dos agentes sociais e das 

comunidades envolvidas. 

Por outro lado, a incipiência da área de resíduos sólidos e limpeza 
urbana, enquanto campo do conhecimento científico e tecnológico, 
agravada pela escassez de pesquisas, é um fato, o que termina por 
ainda deixar prevalecer nesta área um cenário de pontos incógnitos e 
pendências, que sugerem a necessidade de discussão e reavaliação 
(MACHADO e MORAES, 2004, p.56). 
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O ponto mais polêmico diz respeito à periculosidade dos RSS com risco 

biológico, os denominados resíduos infectantes. Enquanto as resoluções vigentes 

apontam para o risco associado e, consequentemente, determinam cuidados especiais a 

serem tomados no manejo destes resíduos, diversos autores questionam e muitos se 

posicionam claramente contrários a esta associação.  

O livro “Lixo Hospitalar: Ficção legal ou Realidade Sanitária?” coordenado pelo 

professor Eigenheer, reúne uma série de artigos sobre o tema onde pesquisadores como 

o próprio Emílio Eigenheer, João A. Ferreira e Uriel Zanon, questionam que a 

legislação não encontra comprovação de infecção causada por RSS na literatura 

científica e apontam o modelo adotado como fruto da falta de conhecimento e de 

pressão da denominada “indústria do lixo”, formada pelos grandes fabricantes de 

equipamentos e fornecedores de serviços de coleta e tratamento de RSS. 

Embora existam evidências de uma tomada de consciência dos 
problemas ambientais, os movimentos mundiais de proteção da 
natureza e do meio ambiente têm uma atuação descoordenada e 
confusa e sofrem a interferência do sistema político-econômico-
capitalista dominante, cuja hegemonia extrapola os limites do mundo 
ocidental e começa a alcançar o mundo todo (FERREIRA, 1995, 
p.314). 

Segundo Ferreira (2001), mesmo reconhecendo a falta de nexo-causal entre RRS 

e alguma doenças, esta realidade não justifica a falta de ações de gerenciamento. 

Ferreira (2005) questiona também sobre a aplicabilidade do manejo 

diferenciado, lembrando que as normas que definem este modelo remontam de 1993 

(normas ABNT), e poucos municípios conseguiram implantar o gerenciamento de RSS 

proposto, com soluções muitas vezes controversas: a) determinação de instalação de 

incineradores e logo depois, pelo próprio CONAMA, suspensão desta recomendação; b) 

uso de veículos compactadores para transportar os RSS, apresentando, posteriormente, 

problemas de vazamento.  

Machado e Moraes (2004) advertem que a falta de consenso sobre os riscos e o 

modelo de gestão diferenciada também provoca descaso dos geradores para enfrentar o 

problema.  
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Diante de tal situação, Schneider e outros (2001) concluem que a 
questão dos RSSS é uma matéria de competência das áreas de saúde e 
meio ambiente, onde não se tem chegado a um consenso sequer 
quanto às questões técnicas relativas ao risco potencial desses 
resíduos, gerando contradições e desencontros nos processos 
normativos e legais e que têm permitido descaso por parte dos 
geradores dos RSSS no gerenciamento desses resíduos (MACHADO e 
MORAES, 2004, p.57). 

Ferreira (2005) conclui reafirmando a pouca viabilidade técnica e econômica, 

especialmente, para municípios de pequeno porte, e recomenda a flexibilização da 

legislação pertinente, com sugestões como a definição de mudanças gradativas e a co-

disposição dos RSS com os RSU. 

As modificações comportamentais e a nova ordem social à luz de uma 
ética de preservação da humanidade, dependem, sobretudo, da 
mudança no consumo dos Países desenvolvidos. Por outro lado, 
dependem também da compreensão correta das questões do ambiente 
e da vida pelos Países pobres, que passariam a agir no sentido de um 
desenvolvimento dentro das limitações e das necessidades da sua 
própria realidade (FERREIRA, 1995, p. 314). 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia escolhida foi do tipo PESQUISA APLICADA, com a intenção 

de, por meio do estudo da dinâmica da implantação do PGRSS, identificar problemas e 

facilitadores na sua aplicabilidade, e assim, poder apresentar sugestões para adaptação e 

melhorias na gestão interna, bem como, inferir proposição de adequações e intervenções 

no planejamento e na prática de gestão destes resíduos na unidade estudada, 

Optou-se pela abordagem quanti-qualitativa. O aspecto quantitativo responde 

pelo levantamento de dados sobre a gestão e gerenciamento dos resíduos de serviços de 

saúde na unidade hospitalar estudada, como volume de resíduos, número de carros de 

coleta, número de pessoas envolvidas e indicadores de desempenho. Estes quantitativos 

subsidiaram as correlações qualitativas cuja função principal foi a de descrever a 

dinâmica da geração dos resíduos, em relação aos procedimentos administrativos, 

assistenciais e de apoio envolvidos, sensibilização e conscientização dos agentes quanto 

a redução, reuso, reciclagem, manejo (da geração até a disposição final), frente às 

tecnologias e legislação existentes.  

Quanto à relação com o objeto de estudo foi escolhida a abordagem tipo Estudo 

de Caso, por meio de uma pesquisa exploratória, da unidade hospitalar, buscando 

entender a dinâmica da geração de seus resíduos, com a caracterização de indicadores, 

entrevistas com agentes envolvidos diretamente, correlação com outras unidades de 

saúde. 

3.1 ESCOLHA DO LOCAL DE ESTUDO 

 

A unidade escolhida é um importante hospital na rede hospitalar de Feira de 

Santana, sendo o maior hospital da rede privada na cidade em número de leitos (61 

leitos).  

Entre os parâmetros ambientais e de saúde, destaca-se o fato de possuir diversas 

comissões internas instaladas. Outro ponto relevante é que entre os hospitais gerais do 

Município é o único que apresenta licença ambiental junto ao Instituto de Meio 

Ambiente, IMA, (antigo Centro de Recursos Ambientais). Segundo dados do IMA, até 
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o final de 2007, apenas 5 (cinco) hospitais possuem licenciamento ambiental no estado 

da Bahia. 

A unidade também foi escolhida por aspectos de viabilidade para a realização da 

pesquisa, como a acessibilidade e custos envolvidos. O hospital localizado no centro da 

cidade apresenta fácil acesso, reduzindo os custos e o tempo gasto com deslocamentos. 

O conhecimento prévio da unidade também foi fator determinante para escolha, na qual 

o pesquisador tem desenvolvido projetos e participado de ações conjuntas desde o ano 

de 1999.  

Após a escolha da unidade pelo pesquisador foi feita consulta formal à direção 

do hospital que se mostrou interessada com a proposta e autorizou a realização da 

pesquisa.  

3.2 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Foi adotado como referencial teórico-metodológico a Pesquisa-ação, segundo 

Michel Thiollent (2000). A pesquisa-ação reconhece a importância dos agentes como 

transformadores do seu ambiente de trabalho e fundamenta-se na construção de uma 

solução coletiva, confrontando a abordagem convencional de identificação, 

“equacionamento” e resolução “unilateral” do problema pelo pesquisador. A pesquisa 

será feita com o estudo de caso em observação participante com aceite e conhecimento 

dos agentes envolvidos. 

3.2.1 Delimitação Ética 

A pesquisa ateve-se à Resolução do Conselho Nacional de Saúde n.º 196, de 10 

de outubro de 1996, seus princípios e procedimentos, buscando durante a execução e na 

publicação da pesquisa, salvaguardar os interesses fundamentais dos indivíduos e das 

coletividades.  

Destaca-se na salvaguarda do interesse dos indivíduos envolvidos, a adoção dos 

quatro referenciais básicos da referida Resolução: autonomia, não maleficência, 

beneficência e justiça.  
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A operacionalização do cumprimento destes condicionantes foi realizada por 

meios apropriados quanto aos aspectos éticos: monitorização da pesquisa; medidas para 

a proteção ou minimização de riscos; monitorização da coleta de dados; medidas de 

proteção à confidencialidade; critérios para suspender ou encerrar a pesquisa; análise 

dos riscos e dos benefícios; propriedades da informação e divulgação da pesquisa; e 

responsabilidades do pesquisador e da instituição. 

3.3 ETAPAS DA PESQUISA 

 

A pesquisa seguirá 6 (seis) etapas distintas, porém entrelaçadas em relações de 

interdependência. O Quadro 1 apresenta as etapas seqüências implementadas na 

pesquisa. 

Quadro 1 - Etapas da pesquisa 

ETAPA MATERIAIS E MÉTODOS OBJETIVOS 

FASE EXPLORATÓRIA 
- Diagnóstico Preliminar 

Revisão bibliográfica . 

Observação e Registro. 

Pesquisa documental. 

Questionário semi-estruturado. 

Registro fotográfico e cadastral 

Delimitação teórica. 

Caracterização física e da 
estrutura técnica e 
organizacional. 

Caracterização da prática 

PROBLEMATIZAÇÃO 
JUNTO A COLETIVIDADE 

Seminário de sensibilização. 

Entrevistas sobre questionários 

Consolidação dos dados 
coletados. 

ANÁLISE COLETIVA                   
- Formulação de Hipóteses 

Reuniões com agentes internos. 

Reuniões ampliadas 

Contextualização dos 
agentes. 

 Proposições de melhoria 

PRODUÇÃO / AÇÃO 
COLETIVA 

Criação de comissão interna. 

Reuniões com comissão 

Revisão dos instrumentos 
amb: PGRSS,  Balanço 
Ambiental, ALA e Avaliação 
dos condicionantes. 

ANÁLISE DISCUSSÃO Reunião com coordenação. 

Análise transversal 

Conclusões. 

Recomendações. 

DIVULGAÇÃO DOS 
RESULTADOS 

Apresentação da pesquisa. 

Preparação para publicação de artigo 
científico 

Retorno dos benefícios 
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3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

As etapas contaram com ações previamente planejadas para a orientação e 

controle do desenvolvimento da pesquisa de acordo com os objetivos estabelecidos e o 

cronograma previsto.  

Inicialmente a proposta da pesquisa foi apresentada aos responsáveis pelas áreas 

relacionadas à questão ambiental e de manejo de resíduos do hospital selecionado. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa e após a primeira etapa de coleta dos 

dados e do diagnóstico preliminar da situação geral da unidade foi agendada uma 

apresentação coletiva ao corpo de funcionários da unidade. Esta apresentação aconteceu 

durante a VIII SIPAT do Hospital EMEC (Figura 1), na qual o pesquisador foi 

palestrante convidado (Figura 2).  

 

Figura 1 - Realização da VIII SIPAT do 
Hospital EMEC 

 

 

Figura 2 - Apresentação da pesquisa 
durante da VIII SIPAT - EMEC 

 

3.4.1 Procedimentos gerais de coleta de dados 

Foram adotados os seguintes procedimentos para coleta de dados:  

• Pesquisa bibliográfica. 

• Levantamento das características físicas e das instalações do hospital quanto 

ao PGRSS. 

• Levantamento de dados acerca da geração e manejo dos RSS. 
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• Observação participante (análise documental, entrevistas a pessoas chaves e 

questionários). 

• Seminários com os agentes internos. 

3.4.2 Procedimentos específicos 

a) Procedimentos de coleta de dados.  

• Pesquisa bibliográfica para fundamentação teórica: conceitos, estado da 

arte internacional e nacionalmente em resíduos de serviços de saúde. 

• Estudos dos indicadores ambientais e demográficos (Censo, IBGE) dos 

municípios brasileiros com porte semelhante ao de Feira de Santana para 

contextualizar as políticas públicas para com os resíduos urbanos comuns e 

os RSS. 

• Levantamento e análise de indicadores de saúde e saneamento (Datasus, 

IBGE) do município e das unidades locais. 

 

b) Procedimentos de coleta e geração de dados quantitativos 

• Obtenção de indicadores de RSS do hospital a ser estudado segundo 

modelo proposto pela ANVISA: taxa de resíduo gerado por número de 

leitos, taxa de resíduos gerados por consultas, proporção do resíduo 

infectante sobre o resíduo sólido total gerado.  

• Caracterização das instalações físicas do hospital quanto à gestão dos 

resíduos, por meio da obtenção das plantas de arquitetura e de engenharia 

e de registro fotográfico. 

• Levantamento, por meio da observação e anotação em formulário 

próprio tipo checklist, inclusive com registro fotográfico, das instalações 

e equipamentos para manejo: acondicionamento, coleta, transporte, 

tratamento, armazenamento e disposição final de RSS, disponíveis no 

hospital e junto a literatura técnica-científica, buscando identificar as 

tecnologias mais adequadas para implantação na realidade local, os 

materiais e custos envolvidos. 
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c) Procedimentos de coleta e geração de dados qualitativos  

• Entrevistas e questionários aplicados aos agentes internos, envolvidos direta 

e indiretamente com o manejo de RSS, sua percepção sobre conceitos 

básicos e aplicados de gestão ambiental e de gerenciamento de RSS. 

• Seminários sobre RSS em etapas distintas para diagnóstico, planejamento e 

programação das ações e avaliação. 

3.4.3 Panorama da Rede de saúde e Gestão de Resíduos 

A caracterização do panorama das redes de saúde justifica-se pela necessidade 

de avaliar a relevância da pesquisa e contextualizar o tema e a unidade estudada nas 

esferas estadual e municipal e confrontar esta realidade com a percepção de alguns 

agentes do setor que apontam a vocação para a atividade de saúde na região. 

No panorama da rede de saúde estadual buscou-se mensurar seu porte frente aos 

outros estados da Região Nordeste e, no plano municipal, o porte da rede de Feira de 

Santana frente aos demais municípios do estado da Bahia e de sua microrregião.  

Esta contextualização foi feita segundo dados preliminares secundários, 

coletados em publicações sobre a rede de saúde (estadual e municipal), buscando 

caracterizar os principais indicadores de assistência à saúde, como número e perfil das 

unidades, sua importância na região e seus aspectos específicos. 

Entre as fontes de obtenção dos dados secundários destacam-se: 

• Censos (demográfico e de assistência médica) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. 

• Departamento de Informática do SUS - DATASUS, órgão da Secretaria 

Executiva do Ministério da Saúde. 

• O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) vinculado ao 

Sistema DATASUS. 
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3.4.4 Caracterização da Gestão de Resíduos 

A caracterização do manejo externo dos resíduos sólidos urbanos foi feita para 

permitir uma melhor contextualização das condições de infra-estrutura local e sua 

adequação ao manejo interno dos resíduos de serviços de saúde. 

Em função da mudança, durante a pesquisa, do modelo adotado para o manejo 

externo, passando da coleta pelo agente público para a coleta por agente privado, a 

caracterização da coleta externa passou por duas etapas distintas. Buscou-se caracterizar 

de forma genérica a coleta externa quanto aos veículos de transporte, procedimentos de 

coleta, uso de equipamentos de segurança e regularidade com as autorizações 

ambientais. Quanto à disposição final buscou-se os seguintes parâmetros: localização, 

aspectos históricos, vida útil projetada e restante e o sistema adotado (tratamento, 

disposição, medidas de controle ambiental). 

3.4.5 Caracterização da Unidade e Agentes Envolvidos 

O campo de estudo pode ser caracterizado como a unidade hospitalar 

prestadora de serviços de saúde e seus diversos agentes internos (gestores, corpo 

médico, enfermeiras e auxiliares de enfermagem, pessoal da higienização, etc.) no 

município de Feira de Santana.  

Atendendo ao princípio de que a geração dos resíduos é diferenciada (tipo e 

volume) entre as várias dependências da unidade, em função do tipo de procedimento, 

materiais, equipamentos, tecnologia e pessoal envolvido, procedeu-se para cada unidade 

interna (dependência) a identificação dos resíduos sólidos e dos efluentes (gasosos e 

líquidos) gerados. Esta identificação dos resíduos e efluentes gerados foi feita de forma 

indireta a partir destes parâmetros, relacionando a unidade geradora e o tipo de resíduo 

provável de cada grupo (A, B, C, D ou E) como determina a RDC ANVISA nº. 

306/2004 e a Resolução CONAMA nº. 358/2005. A relação do grupo de resíduos 

também foi confrontada pela observação in situ e pela prática dos agentes envolvidos. 
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3.5 METODOLOGIA DE CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DO 

MANEJO INTRA-UNIDADE 

 

A metodologia aplicada para caracterização das etapas de manejo pretendeu 

contemplar os aspectos gerais e as particularidades de cada ponto de geração. Em 

termos gerais buscou-se, por unidade geradora, identificar: a) insumos utilizados; b) as 

atividades desenvolvidas; c) os agentes envolvidos; d) os resíduos gerados; e) os 

procedimentos adotados para a segregação; f) as condições físicas, os recipientes e 

acondicionadores disponíveis e sua identificação; g) os equipamentos e os 

procedimentos de coleta e armazenamento.  

Entre os materiais e métodos adotados, optou-se pela utilização de formulário 

impresso, utilizado em dois momentos específicos. O primeiro como roteiro de 

observação durante visita às diversas dependências do hospital e depois como roteiro 

para entrevista semi-estruturada junto aos agentes responsáveis pelo gerenciamento dos 

resíduos. Optou-se por iniciar o processo pela observação, pois se pretendia que a 

mesma subsidia-se melhores condições para a realização da entrevista, por meio do 

conhecimento preliminar da dinâmica do manejo interno, da identificação de problemas 

(físicos e operacionais), da confrontação com as exigências técnicas e legais, permitindo 

ao pesquisador ajustar o roteiro previamente.  

As entrevistas permitiram complementar as observações in situ dos diversos 

pontos de geração, quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos relacionados, por 

meio de depoimento e considerações dos responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos 

na unidade, a coordenadora do PGRSS e a presidente da CIPA. O formulário padrão 

teve como referencial teórico as etapas propostas pelo Manual de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde, uma publicação da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. 

Na observação orientada foi utilizada planta cadastral da unidade, impressa a 

partir de plataforma CAD, para identificação dos diversos cômodos, máquina 

fotográfica digital e aparelho portátil de gravação de voz. À medida que foram visitadas, 

era feito o registro fotográfico de cada unidade geradora, em especial da infra-estrutura 

operacional disponível para as ações de segregação e acondicionamento, ao mesmo 
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tempo em que se fazia o registro de voz com as considerações do pesquisador à respeito 

das condições observadas, correlacionando-as com as preconizadas pela legislação. 

Os procedimentos adotados seguiram os preconizados pela literatura e legislação 

para a elaboração ou revisão de um plano interno de gerenciamento de resíduos 

(PGRSS). 

As ações de observação, caracterização e análise foram norteadas pela premissa 

de que o sistema de manejo hospitalar apresenta subsistemas agrupados em uma 

estrutura compartilhada de recursos, pessoal, fluxos e suas peculiaridades. 

As ações de coleta de dados por observação, foram realizadas in loco em visitas 

sistemáticas às diversas dependências do hospital e por entrevistas aplicadas 

diretamente aos associados internos escolhidos em função de sua posição dentro do 

processo de manejo.  

Destacam-se as seguintes ações de Observação e Caracterização: 

• Observação e Caracterização das áreas de geração e das ações de manejo: 

segregação, acondicionamento, identificação, coleta, transporte interno e 

externo, tratamento e destinação final dos resíduos.  

• Observação e Caracterização das instalações físicas, dos equipamentos 

envolvidos e o procedimento adotado nas ações pelas equipes envolvidas 

com o manejo, como o registro fotográfico das instalações e dos 

equipamentos. 

• Caracterização do programa arquitetônico, sua distribuição espacial, 

qualificação das suas áreas quanto ao uso, acessos internos e externos, 

padrões e acabamentos. 

A análise dos dados quantitativos compreendeu a tabulação e tratamento 

estatístico, principalmente, das médias e participação percentual, gerando indicadores, 

tabelas e gráficos. 

A análise das observações e das entrevistas registradas foi feita de forma 

individualizada e coletiva (transversal), quanto ao conteúdo, ao agente envolvido e as 

devidas correlações com outras entrevistas e o referencial teórico. 
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4 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE : ASPECTOS 

LEGAIS, CONCEITUAIS E OPERACIONAIS  

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E ASPECTOS LEGAIS  

 

Segundo Ferreira (1995) dois documentos específicos serviram de base para 

diversas pesquisas e normatizações brasileiras, o “Guia para Gerenciamento de 

Resíduos Infectantes” da Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA) e o 

“Gerenciamento de Resíduos Hospitalares” da Organização Mundial de Saúde (WHO). 

Entre os documentos derivados destacam-se as normas sobre RSS da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a legislação de vários municípios que 

incorporaram a percepção dos seus predecessores de periculosidade destes resíduos e o 

tratamento por incineração. 

A percepção pública dos riscos associados aos resíduos hospitalares, 
gerou a promulgação de legislação baseada mais em histeria e 
motivação política que em fatos científicos (KEENE, 1991, p.682 
apud FERREIRA, 1995, p.318). 

4.1.1 Marcos Legais e Históricos 

A relação cronológica dos principais marcos legais e históricos na gestão de 

resíduos no território brasileiro (Quadro 2) foi adaptada do Capítulo 3 do Módulo 1 da 

série técnica “Saúde Ambiental e Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde: capacitação 

a distância”, publicação técnica do Ministério da Saúde (BRASIL, 2002). 

 

Quadro 2 - Marcos Legais e Históricos Aplicáveis aos Resíduos Sólidos no Brasil, adaptado da Série 
Técnica “Saúde Ambiental e Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde” (Brasil, 2002) 

Meados 
séc. XIX, 

Dom Pedro II aprova a primeira concessão para coleta de resíduos sólidos no Rio de 
Janeiro. 

1871, 1871, acontece a inauguração de incinerador de resíduos sólidos na cidade de Manaus. 

1954 Lei Federal de nº. 2.312 de 1954 que define as Normas Gerais sobre Defesa e Proteção da 
Saúde.   

1961 Código Nacional de Saúde, Decreto n° 49.974-A. 

1967 Política Nacional de Saneamento. 
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1979 Portaria MINTER nº. 53, de 1° de Março de 1979 (BRASIL, 1979), que dispõe sobre o 
controle dos resíduos sólidos 

1981 Política Nacional de Meio Ambiente, Lei nº. 6.938 

1990 Lei Federal nº. 8.080 que “Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências”. 

1993 Resolução CONAMA nº. 005 - "Estabelece definições, classificação e procedimentos 
mínimos para o gerenciamento de resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde, portos e 
aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários". 

1997 Resolução CONAMA nº. 237/97– Dispõe sobre a licença ambiental. 

1998  Lei nº. 9.605/98 - Crimes Ambientais, que prevê punições administrativas, civis e penais 
para as pessoas físicas ou jurídicas que de alguma forma concorrem para a prática de 
atividades lesivas ao meio ambiente. 

2001 Resolução CONAMA nº. 283, de 12 de julho, a qual “Dispõe sobre o tratamento e 
disposição final dos resíduos de serviços de saúde”, aprimorando e complementando os 
procedimentos contidos na Resolução CONAMA n° 5/93. 

2004 em 07 de dezembro, Resolução da Diretoria Colegiada nº. 306 da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária que “Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde”. 

2005 Resolução nº. 358 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, de 29 de abril, “Dispõe 
sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 
providências”. 

4.1.2 Políticas Públicas 

Entre as políticas públicas e os dispositivos relacionados aos resíduos sólidos 

merecem destaque a Lei nº. 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que institui as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico, e o 

Projeto de Lei (PL nº. 1991/2007) que pretende estabelecer a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), apensado do PL nº. 203/91. 

Em seu Art.5º a Lei nº. 11.445/07 exclui do serviço público, os serviços de 

coleta e disposição dos resíduos que necessitam de gerenciamento específico e que são 

de responsabilidade do gerador.  

Caberá a futura Política Nacional de Resíduos Sólidos legislar sobre o tema dos 

denominados resíduos especiais, que necessitam de ações específicas, e de forma 

complementar à Lei Nacional de Saneamento Básico no controle ambiental dos serviços 

públicos e dos planos de gerenciamento, na definição do resíduos que não se enquadram 

como resíduos urbanos comuns e na delimitação das responsabilidades do Poder 

Público e dos geradores (ARAÚJO, 2005). 
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Alguns estados já apresentam leis ordinárias que estabelecem políticas estaduais 

de resíduos, como os estados do Ceará (Lei nº. 13.103, de 2001); Pernambuco (Lei n.º 

12.008, de 2001), Mato Grosso (Lei nº7.862, de 2002), Goiás (Lei nº. 14.248, de 2002); 

Santa Catarina (Lei n.º 13.557, de 2005) e São Paulo (Lei n.º 12.300, de 2006). Os 

demais estão em tramitação ou elaboração de projetos de lei, como o estado de Minas 

Gerais (Projeto de Lei n.º 1.269, de 2007). 

A elaboração da legislação sobre a política nacional de resíduos sólidos está em 

tramitação no Congresso Nacional desde 1991 com o PL Nº. 203/91, ao qual foram 

apensados diversos outros. A política nacional é fundamental para definir as diretrizes, 

os instrumentos e a estrutura da gestão dos resíduos sólidos e também orientar e 

harmonizar as legislações estaduais e municipais existentes (art. 9º do PL 1991/2007). 

A abordagem inicial (PL nº203/91) centrava-se mais especificamente nos 

resíduos de serviços de saúde, e após vários apensados e substitutivos ampliou sua área 

de legislação para os demais resíduos sólidos (urbanos, industriais, de serviços de saúde, 

de atividades rurais, de serviços de transporte e da construção civil). Atualmente a 

tramitação concentra-se no PL 1991/2007 de autoria do Poder Executivo. 

O PL em suas diretrizes e definições incorpora conceitos ambientais importantes 

como: não geração, tecnologias limpas, logística reversa, gestão integrada, educação 

ambiental. 

O contexto social também foi abordado entre as diretrizes previstas em seu art. 

2º:  

XIII - adoção de práticas e mecanismos que respeitem as diversidades 
locais e regionais; e 

XIV - integração dos catadores de materiais recicláveis nas ações que 
envolvam o fluxo de resíduos sólidos (BRASIL, 2007, p.02). 

O Projeto de Lei também prevê instrumentos para execução e estruturação 

técnica e econômica da política nacional de resíduos sólidos. 

I - Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

II - Análise e Avaliação do Ciclo de Vida do Produto; 

III - Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 
Ambiental, nos termos do art. 9o, inciso VIII, da Lei no 6.938, de 31 
de agosto de 1981; 
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IV - inventários de resíduos sólidos em conformidade com o disposto 
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA; 

V - Avaliação de Impactos Ambientais, nos termos do art. 9o, inciso 
III, da Lei no 6.938, de 1981; 

VI - Sistema Nacional de Informações Ambientais - SISNIMA e o 
Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico - SINISA; 

VII - logística reversa; 

VIII - licenciamento ambiental; 

IX - monitoramento e fiscalização ambiental; 

X - cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado 
para o desenvolvimento de pesquisas e de novos produtos; 

XI - pesquisa científica e tecnológica; 

XII - educação ambiental; 

XIII - incentivos fiscais, financeiros e creditícios; 

XIV - Fundo Nacional do Meio Ambiente e Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico; e 

XV- Conselhos de Meio Ambiente (BRASIL, 2007, p.04). 

As relações institucionais serão estabelecidas entre o governo federal, de um 

lado, e o distrito federal e municípios, do outro, por meio de convênios e cooperações 

com acesso a recursos da União, condicionados a elaboração e execução de Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos pelo Distrito Federal e pelos municípios. 

O Projeto de Lei apresenta muitas vezes conceitos genéricos. A determinação da 

classificação dos resíduos de serviços de saúde é superficial e ambígua. 

c) resíduos sólidos de serviços de saúde: resíduos sólidos oriundos dos 
serviços de saúde, conforme definidos pelo Ministério da Saúde em 
regulamentações técnicas pertinentes (BRASIL, 2007, p.05). 

O PL ao apresentar a classificação quanto à finalidade, também aponta para a 

necessidade de adequação das normas aplicáveis aos RSS. Casos como dos resíduos do 

Grupo A, não passíveis de reinserção no ciclo produtivo, classificados nas referidas 

resoluções como “resíduos” seriam reclassificados como “rejeitos” pela PNRS. 

II - quanto à finalidade: 
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a) resíduos sólidos reversos: resíduos sólidos restituíveis, por meio da 
logística reversa, visando o seu tratamento e reaproveitamento em 
novos produtos, na forma de insumos, em seu ciclo ou em outros 
ciclos produtivos; e  

b) rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 
possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 
acessíveis e disponíveis, não apresentem outra possibilidade que não a 
disposição final ambientalmente adequada (BRASIL, 2007, p.05). 

4.1.3 Estrutura de regulação e fiscalização em RSS 

A estrutura reguladora e fiscalizadora das políticas públicas relacionadas direta 

ou indiretamente com a questão dos resíduos sólidos, compreende instituições e 

dispositivos legais, de forma sistemática ou não, alternando funções de regulamentação, 

execução, assessoria e fiscalização nas esferas federal, estadual e municipal, com 

competências específicas, complementares ou consorciadas. 

Entre as instituições públicas federais destaca-se o Ministério do Meio Ambiente 

e o Ministério da Saúde, e os seus diversos conselhos e órgãos acessórios como o 

Conselho Nacional de Meio Ambiente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

A estrutura de regulação e fiscalização ambiental no estado da Bahia iniciou 

recentemente processo de reestruturação, com a promulgação da Lei nº. º 11.050 de 06 

de junho de 2008 que “altera a denominação, a finalidade, a estrutura organizacional e 

de cargos em comissão da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 

SEMARH e das entidades da Administração Indireta a ela vinculadas, e dá outras 

providências”. O Centro de Recursos Ambientais passou a ser denominado de Instituto 

de Meio Ambiente – IMA, mantida sua atribuição de executar a Política Estadual de 

Administração dos Recursos Ambientais (Lei Estadual 11.431/06), vinculado a 

Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) antiga Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos do Estado da Bahia (SEMARH). Ao IMA cabe, entre outras atribuições, a 

fiscalização ambiental junto às geradoras dos resíduos de serviços de saúde, bem como 

a orientação, acompanhamento e avaliação dos diferentes processos de licença 

ambiental. 

A ação estadual e municipal em saúde continua nas suas respectivas Secretarias 

de Saúde e nas Divisões de Vigilância Sanitária e/ou Ambiental (estadual e municipais). 
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O âmbito municipal apresenta as Secretarias relacionadas aos serviços públicos 

de saneamento, mais especificamente aos serviços de coleta e disposição de resíduos. 

Entre as políticas públicas de competência do Ministério do Meio Ambiente 

destaca-se: 

• a Política Nacional do Meio Ambiente; 

• a Política Nacional dos Recursos Hídricos; 

• a Política Nacional de Educação Ambiental; 

• e as Políticas para a integração do meio ambiente e produção. 

A Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº. 6.838/1981) também trata das 

competências deliberativas e normativas dos estados e municípios: 

§ 1º Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua 
jurisdição, elaboração (sic) normas supletivas e complementares e 
padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem 
estabelecidos pelo CONAMA. 

§ 2º Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e 
estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no 
parágrafo anterior (BRASIL, 1981, p.). 

Merecem destaque também, por sua relação direta com a questão dos resíduos 

sólidos: 

• Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). 

• Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), o órgão consultivo e 

deliberativo do SISNAMA, responsável por assessorar na proposição das 

diretrizes das políticas nacional de meio ambiente e de recursos naturais, 

bem como deliberar sobre o tema no âmbito da sua competência. 

• Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), criado pela Lei nº. 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, órgão 

executor da Política Nacional de Meio Ambiente. 

Os assuntos de saúde pública são regulados pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, criada pela Lei nº. 9.782, de 26 de janeiro de 1999, vinculada ao Ministério da 

Saúde e responsável por coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e pela 

execução das políticas de saúde. 
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No Estado da Bahia destaca-se a Lei nº. 10.431 de 20 de dezembro de 2006, que 

dispõe sobre a Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade do Estado da 

Bahia e dá outras providências e que instituiu a Política Estadual de Meio Ambiente e 

de Proteção à Biodiversidade que substituiu a Lei nº. 7.799 (07/01/2001), de 2001. 

4.1.4 Legislação e Normatização sobre RSS  

A legislação e normatização aplicáveis aos RSS têm como conjunto de 

princípios fundamentais os princípios da precaução, prevenção e do poluidor-pagador, 

derivados do direto ambiental. 

Entre as resoluções e normas vigentes sobre o tema resíduos de serviços de 

saúde destaca-se: 

• Resolução CONAMA n.º.358/05. 

• Resolução da Diretoria Colegiada n.º 306/04 da ANVISA. 

• Norma Regulamentadora n.º 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em 

Serviços de Saúde – do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda que 

estabelece a diretriz básica para a implementação de medidas de proteção à 

segurança e à saúde dos trabalhadores em serviço de saúde. 

O estudo dos RSS também deve ser precedido da análise das normas da 

Associação Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT) relacionadas no Quadro 3.  

 

Quadro 3 - Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas aplicáveis aos RSS 

NBR 10.004 – Resíduos Sólidos – Classificação  

NBR 7500/94 - Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de material. 

NBR 9191/93 - Especificação. Sacos plásticos para acondicionamento. 

NBR 9195/93 - Métodos de ensaio. Sacos plásticos para acondicionamento. 

NBR 13055/93 - Determinação da capacidade volumétrica. Saco plástico para acondicionamento - 
determinação da capacidade volumétrica. 

NBR 13056/93 - Verificação de transparência. Filmes plásticos para sacos para acondicionamento - 
verificação de transparência. 

NBR 13853/93 - Requisitos e métodos de ensaio para coletores para resíduos de serviços de saúde 
perfurantes ou cortantes. 

NBR 12807/93 - Resíduos de Serviços de Saúde - Terminologia. 

NBR 12808/93 - Resíduos de Serviços de Saúde - Classificação. 
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NBR 12809/93 - Manuseio de Resíduos de Serviços de Saúde - Procedimento. 

NBR 12810/93 - Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde.  

NBR 10007/87 - Amostragem de Resíduos - Procedimento. 

NBR 14725/01 - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. 

4.2 CONCEITO, CLASSIFICAÇÃO VIGENTE E COMPOSIÇÃO 

GRAVIMÉTRICA 

4.2.1 Resíduos Sólidos: Conceito e Classificação 

Entre as definições de resíduos sólidos destaca-se a apresentada pela NBR 

10.004, de 2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): 

Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades 
da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, 
comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta 
definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 
aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 
poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 
corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e 
economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível  

Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades 
de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 
serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam 
para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à 
melhor tecnologia disponível (ABNT, 2004, p.1)..  

A definição proposta pela ABNT, inicialmente na versão de 1987 e em sua 

última revisão em 2004, vem sendo adotada como referência em diversos instrumentos 

normativos da ANVISA e CONAMA desde a Resolução CONAMA n.º 005/1993. 

O Projeto de Lei que pretende instituir a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

classifica os resíduos sólidos segundo parâmetros de origem (difusa ou específica), 

natureza (riscos) e quanto ao gerenciamento. Os resíduos sólidos de geração difusa 

abrangem os resíduos urbanos comuns, gerados de forma disseminada, não 

identificável, como os domiciliares e os de limpeza e varrição das ruas; e os resíduos 
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sólidos de geração específica, que englobam os resíduos de geradores identificáveis, 

como os resíduos industriais, de construção civil e de serviços de saúde.  

A classificação dos resíduos sólidos pela natureza está de acordo com a 

normatizada pela NBR 10.004/04, sendo feita em função da sua periculosidade. A NBR 

define periculosidade como sendo:  

Característica apresentada por um resíduo que, em função de suas 
propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, pode 
apresentar: 

a) risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de 
doenças ou acentuando seus índices; 

b) riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma 
inadequada. 

A classificação proposta pela norma técnica agrupa os resíduos em três classes 

em função dos riscos associados em perigosos (classe I), não perigosos (classe II), não-

inertes (classe II A) e inertes (classe II B).  

4.2.2 Conceito de geradores e de resíduos de serviços de saúde  

O CONAMA e a ANVISA adotam o seguinte conceito de geradores de RSS: 

De acordo com a RDC ANVISA no 306/04 e a Resolução CONAMA 
no 358/2005, são definidos como geradores de RSS todos os serviços 
relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive 
os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; 
laboratórios analíticos de produtos para a saúde; necrotérios, 
funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento, 
serviços de medicina legal, drogarias e farmácias inclusive as de 
manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, 
centro de controle de zoonoses; distribuidores de produtos 
farmacêuticos, importadores, distribuidores produtores de materiais e 
controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à 
saúde; serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, dentre outros 
similares (BRASIL, 2006, p.27). 

Segundo a Resolução CONAMA n358/05, os resíduos de serviços de saúde são 

os resíduos gerados pelas unidades de saúde, que, por suas características, necessitam de 

processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua 

disposição final. 
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4.2.3 Classificação dos RSS pela ABNT, ANVISA, CONAMA e MTE  

A NBR 12.808/93 que trata da classificação dos resíduos de saúde apresenta três 

classes distintas: Classe A, Classe B e Classe C. A classe A, abrange os denominados 

resíduos infectantes e é subdividida em 6 (seis) tipos distintos: A1 (biológico), A2 

(sangue e hemoderivados), A3 (cirúrgico, anatomopatológico e exsudado), A4 

(perfurante ou cortante), A5 (animal contaminado) e A6 (assistência ao paciente). A 

classe B compreende os resíduos especiais: B1 (rejeitos radioativos), B2 (resíduo 

farmacêuticos) e B3 (resíduos químicos perigosos). A última classificação proposta é a 

Classe C, compreendendo os denominados resíduos comuns. 

As resoluções CONAMA e ANVISA que se seguiram, adotam como base as 

normas da ABNT, em especial a NBR 10.004/97 (atual 10.004/04) e o conjunto de 

normas que trata dos resíduos de serviços de saúde: NBR 12807/93 - Resíduos de 

Serviços de Saúde - Terminologia; NBR 12808/93 - Resíduos de Serviços de Saúde - 

Classificação; NBR 12809/93 - Manuseio de Resíduos de Serviços de Saúde - 

Procedimento; NBR 12810/93 - Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde- 

Procedimentos.  

A Resolução CONAMA nº. 5/93, ampliou o número classes e adotou o termo 

“grupo” em substituição a “classe” e subdivide o grupo/classe B. A classificação passa a 

ter 4 grupos distintos: GRUPO A, abrangendo risco biológico; GRUPO B, resíduos com 

risco químico; GRUPO C, rejeitos radioativos; e GRUPO D, resíduos comuns. Esta 

classificação seria mantida na Resolução n.º 283/01, sendo alterada apenas na 

Resolução CONAMA nº. 358/05.  

Paralelamente as revisões das resoluções CONAMA, a ANVISA também passa 

a regular os RSS, com a Resolução da Diretoria Colegiada n.º 33/2003 da ANVISA, que 

por sua vez apresenta  5 classe, em vez das quatro classes propostas pela Resolução 

CONAMA nº.283/01, individualizando os resíduos perfuro cortantes, ficando com a 

seguinte estrutura: GRUPO A, resíduos potencialmente infectantes; GRUPO B, 

químicos; GRUPO C, rejeitos radioativos; GRUPO D, resíduos comuns; e GRUPO E, 

perfurocortantes. 

Atualmente a classificação para os RSS encontra-se unificada pela RDC nº. 

306/04 ANVISA e a Resolução CONAMA nº. 358/05, em 5 grupos, segundo o tipo do 

resíduos e o riscos (Quadro 4).  
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Quadro 4 - Classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde segundo a RDC Nº. 306/2004 ANVISA 
e a Resolução CONAMA Nº. 358/2005. 

GRUPO 

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 apresentam risco à saúde pública ou ao meio ambiente, 
independente de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.  

 
GRUPO C  
Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas (todos os serviços que prestem atendimento à 
saúde humana ou animal) que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de 
isenção especificados na norma CNEN-NE-6.02 – “Licenciamento de Instalações Radiativas”, e para 
os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 
GRUPO D  
São todos os resíduos gerados nos serviços abrangidos por esta Resolução que, por suas 
características, não necessitam de processos diferenciados relacionados ao acondicionamento, 
identificação e tratamento, devendo ser considerados resíduos sólidos urbanos - RSU. 

 
GRUPO E  
São os objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontos ou protuberâncias rígidas e agudas, 
capazes de cortar ou perfurar. 

 
 

A Norma Regulamentadora nº. 32 do Ministério de Trabalho e Emprego 

classifica os resíduos com risco biológico em quatro classes de risco, segundo dois 

critérios básicos: quanto ao sujeito exposto (individual e coletivo) e o grau do risco. O 

grau do risco (baixo, moderado ou elevado) está diretamente relacionado a 

probabilidade de contaminação, desenvolvimento de doença e a disponibilidade e 

eficácia de tratamento. 

4.2.4 Composição Gravimétrica, Volume de RSS 

Como as características dos resíduos são provenientes dos insumos, 

procedimentos e utilidades utilizadas, conhecer a composição gravimétrica (presença de 

cada componente) dos resíduos gerados, correlacionando com as características próprias 

das unidades geradoras, permite definir as diversas ações de manejo como a 

minimização na fonte e a valorização dos resíduos passíveis de reciclagem. O 

conhecimento do tipo e da quantidade de resíduo envolvido permite também, avaliar os 

impactos ambientais e os riscos à saúde para definir as estratégias de controle e 
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segurança, como procedimentos-padrão, especificar EPIs, ações mitigadoras em caso de 

acidentes, tipo de tratamento e disposição final (ANDRADE, 1999). 

Segundo o Manual de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde da 

ANVISA, os RSS representam de 1 a 3% dos resíduos sólidos urbanos gerados nos 

municípios brasileiros (BRASIL, 2006), destacando que o problema, não está no 

volume e sim no risco associado aos RSS. Ainda segundo o referido Manual a 

minimização do risco é a principal justificativa para a implementação do gerenciamento 

dos RSS.  

Diversos autores afirmam que apenas uma pequena parcela destes resíduos 

representa maiores riscos (ZANON, 2002; FERREIRA, 2002; CUSSIOL, 2000; 

ANDRADE, 1999).  

Segundo Ferreira (1995), a composição dos resíduos sólidos dos serviços de 

saúde compreende papel, restos de jardim, restos de alimentos e do preparo destes, 

resíduos de serviços de apoio e resíduos de atenção à saúde com material biológico 

(sangue, gazes, curativos, perfurocortantes, agulhas) e resíduos especiais (químicos, 

farmacêuticos e radioativos). 

A maioria dos autores pesquisados reforça a tese de semelhança entre os 

resíduos de serviços de saúde e resíduos domiciliares (FERREIRA, 1995; SISINNO, 

2005; EIGENHEER, 2005).  

 Estudos de Salomão, Travisaz e Gunther (2004) sobre a segregação de resíduos 

de centros cirúrgicos em dois hospitais de grande porte, identificaram um alto 

percentual de papel e plástico (62%) na composição dos RSS, viabilizando soluções de 

valorização de resíduos. Os autores também identificaram relação entre o número de 

cirurgias e a quantidade gerada, com médias de 1,10kg/cirurgia no hospital A e 0,93 

kg/cirurgia no Hospital B. 

4.3 RISCOS ASSOCIADOS AOS RSS 

 

A qualificação e quantificação dos riscos e impactos associados aos RSS pelo 

modelo legal vigente são a base da adoção do manejo diferenciado e, 
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consequentemente, da normatização, aplicação e controle das ações que viabilizam este 

manejo.  

Conhecer os riscos (definição e classificação) e compreender seus mecanismos 

(ocorrência e transmissão) em seus aspectos conceituais e dentro do contexto da unidade 

de estudo, são premissas fundamentais para estabelecer as metas e adequar o 

planejamento e a execução destas ações. 

Entretanto, reconhecidamente, diversos outros fatores influenciam nas decisões 

públicas sobre RSS, como fatores de natureza política, cultural, geográfica e comercial. 

Esta complexidade implica diretamente em altos custos e toda uma rede de 

serviços diretos e indiretos que gravitam no sistema de gestão e gerenciamento dos 

RSS. 

A classificação de resíduos é uma atividade complexa e, em muitos 
casos, ainda indefinida mesmo nos Países desenvolvidos. Quanto mais 
perigoso é considerado o resíduo, maiores os cuidados necessários e, 
como conseqüência, maiores os custos envolvidos (FERREIRA, 1995, 
p.316 ). 

Esta conjugação de múltiplos interesses envolvendo o tema tem gerado 

controvérsias entre os agentes envolvidos (pesquisadores, agentes públicos), quanto à 

classificação e os riscos associado aos RSS, quanto ao modelo a ser adotado para o seu 

manejo (segregação, acondicionamento, tratamento e disposição final) e quanto à 

definição e exercício das competências da regulação e fiscalização entre os diversos 

agentes públicos (CONAMA, ANVISA, Ministério do Trabalho e Emprego).  

Notadamente, faz-se necessário o encaminhamento da revisão da 
Legislação vigente, bem como da Normatização referente ao sistema 
de Classificação dos resíduos, visto que influenciam diretamente na 
qualidade ambiental e constituem-se atualmente em fonte de geração 
de polêmicas e atitudes desencontradas (CONFORTINI, 2001, p. 15). 

A questão central que se coloca é sobre a periculosidade ou não dos 
resíduos hospitalares. Embora esta seja uma questão não-resolvida, os 
Países desenvolvidos adotam uma política cautelosa e consideram tais 
resíduos como resíduos que exigem tratamento especial (perigosos, 
patogênicos, patológicos, entre outras denominações). A 
recomendação de incineração dos resíduos, ou de parte deles, é uma 
constante (FERREIRA, 1995, p.317). 

Em alguns municípios e grandes centros urbanos brasileiros, a dúvida 
sobre a periculosidade dos RSSS levam à implementação de sistemas 
diferenciados específicos, desde as usinas de incineração até a 
utilização das técnicas de disposição final de resíduos infectantes no 
solo (SILVA et al., 2002, p. 1402). 
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Ampliando as discussões sobre os riscos associados aos RSSS, 
trabalhos científicos confirmam o reconhecimento dos riscos desses 
resíduos, pela sobrevivência de agentes dotados de elevada resistência 
às condições ambientais (SILVA et al., 2002, p. 1402). 

A legislação pertinente e seus diversos instrumentos como manuais e termos de 

referência destacam os riscos dos RSS: 

Os resíduos do serviço de saúde ocupam um lugar de destaque, pois 
merecem atenção especial em todas as suas fases de manejo 
(segregação, condicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 
tratamento e disposição final) em decorrência dos imediatos e graves 
riscos que podem oferecer, por apresentarem componentes químicos, 
biológicos e radioativos (Brasil, 2006, p.30, grifo nosso). 

Esta valorização da periculosidade associada aos RSS, em especial ao 

denominado infectante, é questionada por vários pesquisadores no meio científico 

(CUSSIOL, 2005; ZANON, 2002; CONFORTINI, 2001). Garcia e Zanetti-Ramos 

(2006) citam autores como Zanon, Rutala e Mayhall que apontam para a falta de 

comprovação científica de contaminação por RSS. 

A literatura sobre o assunto tende a minimizar a periculosidade, mais 
especificamente, a condição infecciosa dos resíduos hospitalares. Nos 
Estados Unidos, até 1986 a EPA “afirmava que não existia definição 
universalmente aceita para resíduos infecciosos”(FERREIRA, 1995, 
p.318 ). 

O ambiente de trabalho segundo a dimensão da saúde ocupacional (Portaria 

3.214/78 do Ministério do Trabalho) apresenta também, além dos riscos citados (físicos, 

químicos e biológicos), os denominados riscos ergonômicos e os riscos de acidente. 

4.3.1 Impactos dos RSS sobre o meio ambiente 

Entre os impactos ambientais apresentados pelas ações dos serviços de saúde 

destacam-se os impactos pré-consumo e os impactos pós-consumo.  

O impacto pré-consumo está relacionado à produção e aquisição de insumos, 

materiais e instrumentos, como também as ações como o fornecimento e consumo de 

facilidades (água, energia, gases, ar comprimido) e uso de instalações físicas, desde a 

construção do prédio propriamente dito até a rede de instalações diversas. O impacto 

pós-consumo está na maioria dos casos relacionado aos resíduos e efluentes gerados 

pela unidade de saúde. 
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4.3.2 Riscos dos RSS à saúde pública e ocupacional 

O estudo dos riscos biológicos associados aos RSS deve ser precedido do estudo 

da epidemiologia, microbiologia e parasitologia relacionada ao tema. Segundo Zanon 

(2005), é de vital importância conhecer os microrganismos, o meio e o hospedeiro e em 

especial suas relações ecológicas.  

Zanon (2002, p.13) afirma que “o homem, os animais, o solo e água são 

reservatórios naturais de microorganismos, a partir do qual eles se disseminam na 

natureza” destacando que não existe lixo estéril, visto que “sendo o lixo resíduo da 

atividade humana é absurdo classificá-lo como contaminado e não contaminado”.  

Estes microrganismos quanto à capacidade de causar doença podem ser 

classificados como patogênicos e saprófitas, onde os patogênicos tem a capacidade de 

causar doença e os saprófitas vivem em harmonia com seu hospedeiro 

(TAKAYANAHUI, 1993). Entre os patógenos ainda diferencia-se os denominados 

patógenos primários dos patógenos oportunistas, segundo a virulência e a capacidade 

de infectar indivíduos hígidos.  

Considerando esta capacidade de causar doença de alguns destes 

microrganismos, então qualquer um destes meios (homem, animais, solo e água), na 

qualidade de reservatórios, podem apresentar risco à saúde pública.  

Zanon (2002) discorrendo sobre a periculosidade infecciosa dos RSS cita as 

principais teorias formuladas para explicar a contaminação microbiana: a teoria 

demoníaca (demônios e maus espíritos, ex.peste), a teoria divina (ira de Deus, ex. 

AIDS), a teoria astro-miasmática (influência dos astros e do ambiente), teoria 

microbiana (causadas por micróbios) e a atual teoria ecológica. Para o autor a definição 

do risco infeccioso deve ser precedida pelo estudo epidemiológico e não condicionada a 

existência ou não do agente infeccioso, fundamentado na teoria ecológica para 

explicação da origem das doenças microbianas. 

... no cenário atual, a doença microbiana é considerada um fenômeno 
multifatorial, resultante da interação simultânea da presença de um 
agente infeccioso em número suficiente, de uma via de transmissão 
adequada, de uma porta de entrada e de um hospedeiro em estado de 
susceptibilidade (ZANON, 2002, p.19). 

Takayanahui (1993) destaca que no modelo multicausal a contaminação por 

doença infecciosa é resultado da interação entre patógeno, meio e hospedeiro. Nas 
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relações entre microrganismos e organismos desenvolve-se uma série de eventos dos 

quais resultaram, ou não, em infecção. Estes fatores estão condicionados, não apenas às 

características do microrganismo, como também as condições do hospedeiro como 

ambiente (sobrevivência e reprodução do patógeno) e ao seu sistema imunológico 

(mecanismos de defesa). 

Esta interação patógeno-meio-hospedeiro é a mais aceita entre as comunidades 

científicas e as instituições legais e públicas, sendo encontrada em estudo da EPA 

(1992), em diversas normas e legislações, como a Norma Reguladora nº. 32 do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2005) e em trabalhos de diversos 

pesquisadores como Zanon (2005). 

O Manual da EPA (1992) aponta 6 etapas básicas e simultâneas no processo de 

transmissão de doença infecciosa: 

• a presença de uma quantidade suficiente de agente infeccioso (virulência); 

• a existência de um meio (reservatório) para a sobrevivência do agente; 

• uma porta de saída do agente deste reservatório; 

• um modo de transmissão até o hospedeiro;  

• uma porta de entrada para o agente infeccioso; 

• um hospedeiro suscetível.  

Segundo Bidone (2001, p.142) ”a maioria das infecções é causada por 

microrganismos normalmente encontrados no corpo humano”. O grupo de 

microrganismos que habitam permanentemente o corpo humano, em especial a pele e 

suas membranas, denomina-se microbiota normal humana (ZANON, 2002), formada 

por bactérias, vírus, fungos, protozoários e helmintos (TAKAYANAHUI, 1993).  

Silva et al. (2002) em estudo multidisciplinar para propor indicadores ambientais 

relacionados aos RSS observaram que além de patógenos secundários, comuns a 

microbiota humana, a massa de resíduos analisada também apresentava patógenos 

primários como bactérias da tuberculose e vírus da hepatite A e B (Quadro 5). 
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Quadro 5 – Características dos microorganismos patogênicos.  

Grupo  

de microrganismos 

Etiopatogenia  Doenças 

Bactérias   

Escherichia coli Patógeno secundário Infecções do trato urinário 

Pseudomonas aeruginosa Patógeno secundário Infecção respiratória, urogenital e de ferimentos 

Clostridium sp.  

(exceto perfringens)  

Patógeno primário 

 

Botulismo, tétano, gangrena gasosa  

 

Enterococos Patógeno secundário Infecções urinárias 

Staphylococcus aureus Patógeno secundário Pneumonia, septicemia*, furúnculo, 
carbúnculo** 

Mycobacterium 
tuberculosis 

Patógeno primário Tuberculose 

Vírus   

Hepatite A Patógeno primário Inflamação do fígado 

Hepatite B Patógeno primário Inflamação do fígado 

* Doença sistêmica causada pela invasão e multiplicação de microrganismos patogênicos na corrente 
sangüínea. 

** Caracterizado por ser um estágio mais elevado da doença e formar um conjunto de tumores 

Fonte: Silva et al. (2002) 

 

Segundo Zanon (2005), dados oficiais apontam que a grande maioria das 

doenças registradas nos hospitais brasileiros podem ser classificadas como não-

transmissíveis e apenas os restantes, 5 a 10%, podem ser classificadas como doenças 

infecciosas e parasitárias (DIP).  

Os agentes que manuseiam regularmente os resíduos são reconhecidamente os 

mais expostos aos riscos, pela maior exposição (por contato ou continuidade) a fluidos 

corpóreos e sangue, perfurocortantes e resíduos químicos (LIPEL, 2003).  

Cabe diferenciar alguns grupos específicos envolvidos com o manuseio pelos 

procedimentos, tipos de resíduos e exposição. O primeiro grupo compreende os médicos 

e a equipe de enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares), executores diretos dos 

procedimentos de atenção à saúde, geradores de resíduos com risco biológico, 

perfurocortantes e químicos. São agentes envolvidos diretamente com resíduos não 

acondicionados e sob condições de trabalho muitas vezes agravadas por situações de 

urgência e emergência. O segundo grupo envolve os agentes vinculados aos serviços de 

apoio e logística, como os farmacêuticos e as equipes de higienização, lavanderia e 

manutenção. Os farmacêuticos pela exposição durante a manipulação e segregação de 
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resíduos químicos e perfurocortantes. As equipes de higienização e de lavanderia pelo 

contato com resíduos diversos, geralmente acondicionados, previamente identificados e 

manuseados com uso de equipamentos de proteção individual.  

4.4 GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS RSS 

4.4.1 Conceito de Gestão e Gerenciamento de RSS 

A implementação dos princípios e das diretrizes políticas em resíduos sólidos 

acontece por meio da gestão e gerenciamento destes resíduos. Os conceitos de gestão e 

gerenciamento em seu aspecto amplo derivam da teoria geral da administração.  

Azambuja (2002) ao estabelecer a diferença entre gestão e gerenciamento, 

afirma que o primeiro está associado a conotação de “o que fazer” e o segundo a “como 

fazer”. 

Outro conceito importante é o conceito de gestão integrada dos resíduos sólidos 

que preconiza que as ações devem acontecer de forma coordenada com os diversos 

setores da organização, levando em consideração as suas diferenças e limitações e 

buscando a participação dos atores sociais envolvidos. 

O conceito de gestão integrada foi incorporado a diversos instrumentos de 

políticas públicas. O Projeto de Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos em seu 

artigo 7º que trata das definições apresenta o seguinte conceito de gestão integrada: 

XI - gestão integrada de resíduos sólidos: ações voltadas à busca de 
soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões 
políticas, econômicas, ambientais, culturais e sociais, com a ampla 
participação da sociedade, tendo como premissa o desenvolvimento 
sustentável; (BRASIL, 2007, p.3). 

Abordando estes conceitos - gestão, gerenciamento, gestão integrada - dentro da 

perspectiva da unidade hospitalar o termo “gestão” está associado ao plano estratégico 

da unidade, seus princípios e diretrizes; o “gerenciamento” ao plano operacional com a 

sua transformação em ação, por meio de planejamento e execução de procedimentos e 

finalmente a “gestão integrada” aquela que leva em consideração os seus aspectos 

internos e externos envolvidos na gestão e gerenciamento. 
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Segundo Mesquita Junior (2007) a gestão integrada busca promover a ação 

conjunta entre os diversos atores sociais, para o aperfeiçoamento da gestão dos resíduos 

sólidos e contextualizada com as necessidades e a realidade da comunidade.  

Contempla os aspectos institucionais, administrativos, financeiros, 
ambientais, sociais e técnico-operacionais. Significa mais do que o 
gerenciamento técnico-operacional do serviço de limpeza. Extrapola 
os limites da administração pública, considera o aspecto social como 
parte integrante do processo e tem como ponto forte a participação 
não apenas do primeiro setor (o setor público), mas também do 
segundo (o setor privado) e do terceiro setor (as organizações não-
governamentais), que se envolvem desde a fase dedicada a pensar o 
modelo de planejamento e a estabelecer a estratégia de atuação, 
passando pela forma de execução e de implementação dos controles 
(MESQUITA JUNIOR, 2007, p.13). 

As ações do gerenciamento dos RSS na identificação, avaliação e controle dos 

riscos de infecção, aliada a atuação da comissão controle de infecção hospitalar (CCIH), 

visam interromper o processo de transmissão-contaminação, agindo sobre uma ou em 

suas múltiplas etapas (EPA, 1992; SOUZA, 2005). 

4.4.2 Modelo de Gestão e Gerenciamento de RSS e sua aplicabilidade 

Reconhecendo a importância da escolha do modelo de gestão faz-se necessário 

uma análise dos modelos instituídos e formais, traduzido nos modelos legais, sua 

consistência científica e a sua aplicabilidade quanto à sua transformação em ação 

(prática) nas organizações (unidades geradoras, fornecedores e prestadoras de serviços 

de coleta e disposição final). 

Esta tríade (ciência, técnica e legislação) que deve delimitar a gestão e 

gerenciamento pode ser identificada no texto na RDC 306/2004 da ANVISA, que em 

seu Capitulo 3, define “gerenciamento de resíduos de serviços de saúde” como: 

... conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados 
a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o 
objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos 
resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, 
visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, 
dos recursos naturais e do meio ambiente (BRASIL, 2004, p.02). 

Segundo Andrade, Marinho e Kiperstok (2001, p.327) muitos dos problemas 

quanto à eficiência ambiental estão relacionados ao modelo ambiental adotado de 

“comando& controle”: 
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Tradicionalmente, a gestão ambiental pública no Brasil, no que se 
refere aos processos produtivos, vem priorizando a abordagem de 
“Comando & Controle” (C&C), que se baseia na criação de 
dispositivos e exigências legais (comando) e de mecanismos para 
garantir o seu cumprimento (controle).  

Embora algumas manuais e normas técnicas de órgãos de meio ambiente e saúde 

reconheçam a necessidade de adequar-se a legislação e fiscalização em RSS à sua 

aplicabilidade, o conflito entre exigibilidade e aplicabilidade no modelo de gestão de 

resíduos sólidos e, particularmente, na gestão dos resíduos de serviços de saúde pode ser 

observado em diversos textos técnicos e científicos. 

O Manual de Saúde Ambiental e Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde do 

Projeto REFORSUS em seu módulo 5 aborda o problema: 

Embora seja desejável a busca de todas as alternativas possíveis para a 
redução da quantidade de resíduos encaminhados à disposição final, 
admite-se que a reciclagem ou o tratamento dos resíduos estão sujeitos 
à limitações tecnológicas, operacionais e principalmente financeiras, 
que determinam sua viabilidade ou a extensão da sua aplicabilidade 
(BRASIL, 2002, p.299). 

O equilíbrio da relação “aplicabilidade X exigibilidade” também aparece no 

Manual de Bio-segurança da Divisão de Vigilância Sanitária do Estado da Bahia, como 

um dos princípios norteadores da elaboração do PGRSS: 

O Plano de Gerenciamento deverá ser elaborado de acordo com o 
porte, as atividades desenvolvidas nos estabelecimentos e as normas 
exigidas: porém considerando, sempre, a sua aplicabilidade e 
exeqüibilidade (BAHIA, 2001, p.132).  

Ferreira e Anjos (2001), reportando-se a Agenda 21, questionam a reprodução de 

modelos aplicáveis a países desenvolvidos, “mas que podem ser inadequados ou 

onerosos em demasia para os países em desenvolvimento” (FERREIRA e ANJOS, 

2001, p.690), descontextualizados da realidade social, tecnológica e econômica destas 

comunidades locais, especialmente para municípios de pequeno porte.  

Este conflito entre legislação e aplicação também é abordado por Lipel (2003, 

p.30):  

A escolha e elaboração de modelos próprios para gestão do manejo 
dos resíduos são influenciadas, segundo Lucena (2001:14-19), por 
uma legislação confusa e um difícil entendimento das normas 
existente sobre o assunto a qual de certa forma obriga cada hospital a 
gerar um modelo personalizado de gestão. Tal situação leva a uma 
precariedade do modelo na sua eficiência, haja vista estes são por 
demais elaborados sem o devido caráter técnico-científico. 
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Leonel (2002, p.37) destaca que contribuem concorrentemente para a 

problemática do RSS “o descaso político, a inaplicabilidade da legislação, a escassez de 

recursos humanos, financeiros e a falta de informações disponíveis sobre a situação dos 

resíduos sólidos de serviços de saúde”.  

Mesmo o Projeto de Lei que pretende definir a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos é questionado no modelo de gestão proposto: 

Está em fase de elaboração a política nacional de resíduos sólidos, 
cuja proposta inicial fundamenta-se em adotar um modelo de gestão 
semelhante ao da comunidade européia (KAPAZ, 2002). Nesse 
sentido, já existem intensas discussões em diversos segmentos da 
sociedade questionando a sua viabilidade em um País com a extensão 
territorial do Brasil, permeado por profundas diferenças 
socioeconômicas e culturais (PIOTTO, 2003, p.24). 

Nunesmaia (2002) aponta a necessidade de ampliação do conceito de gestão integrada 

de resíduos sólidos para o conceito de gestão socialmente integrada de resíduos sólidos, 

incorporando, além dos conceitos legais e científicos, as comunidades e seus atores 

sociais. 

4.4.3 Hierarquia dos Princípios de Gestão e conceito 3 Rs. 

Os princípios dos 3 Rs (redução, reutilização e reciclagem) foram incorporados 

na discussão ambiental fruto das conferências mundiais de meio ambiente e 

consolidados na Conferência das Nações Unidas do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, Rio 92. 

Nunesmaia (2002) analisando Países do hemisfério Norte e Sul quanto à 

definição de prioridades na gestão dos resíduos urbanos, constatou que a grande maioria 

adota a hierarquia dos princípios de redução, reutilização e reciclagem, porém 

encontram diversas limitações na transformação do discurso em algo concreto. 

Preconiza-se a redução de resíduos na fonte, mas apenas com vistas à 
sua destinação final (aterro sanitário, incineração), o que requer ainda 
garantias mínimas de segurança ao meio ambiente e à saúde humana 
(NUNESMAIA, 2002, p.1). 

As recentes normas e legislações sobre resíduos, em aspecto amplo, e sobre 

resíduos de serviços de saúde também apresentam como diretrizes os princípios da 

redução, reuso e reciclagem. Entretanto, o modelo, reconhecidamente favorece a 
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reciclagem em detrimento da redução e do reuso (VALE, 2007; EIGENHEER, 2005; 

FERREIRA, 1995). 

Segundo Vale (2007), os argumentos de redução e reciclagem tornaram-se mera 

retórica, frente ao modelo de consumo e de descartáveis. 

Nos últimos anos, assistimos à implementação dos recipientes 
descartáveis – latas, vidros, e embalagens plásticas – na América 
Latina, que aumentam o consumo de energia, inundam o ambiente 
com material não-passível de decomposição biológica e convergem 
com a estratégia da propaganda, na formação de uma cultura 
consumista (FERREIRA, 1995, p.315 ). 

A legislação, ação pública e a própria estrutura econômica de valorização dos 

resíduos evidenciam e legitimam a primazia da reciclagem, com a criação de um 

ambiente político e econômico favorável, relegando a um segundo plano as ações de 

redução e reuso.  

As embalagens descartáveis só foram possíveis (e seu crescimento 
depende disso), a partir da reciclagem de uma parcela significativa das 
mesmas, pela não-disponibilidade de matéria-prima (e/ou viabilidade 
econômica) após ser atingido um certo estágio de produção – 
principalmente sílica e alumínio. Ou seja a ação dos ambientalistas 
alimenta a “helicóide” da produção das embalagens descartáveis, e do 
consumo. As projeções falam em triplicar as 60 milhões de latas 
fabricadas por mês (1993) no Brasil, até 1995 (FERREIRA, 1995, p. 
315). 

Mesmo apresentando-se a viabilidade técnica da redução, por meio da análise do 

ciclo de vida e incorporação de tecnologia, a mesma acaba muitas vezes ofuscada pela 

propaganda e benefícios da indústria de reciclagem. 

Com relação aos resíduos de serviços de saúde, é possível substituir 
materiais ou produtos químicos que apresentam riscos por outros 
menos tóxicos ou perigosos. Alguns exemplos de substâncias 
utilizadas em estabelecimentos de saúde são solventes, produtos 
químicos fotográficos, formaldeído etc. Dentre alguns métodos para 
minimização desses tipos de resíduos, podem ser citados a 
substituição por solventes menos perigosos e sua recuperação; a 
cobertura dos tanques do fixador e do revelador para reduzir a 
evaporação; a diminuição da extensão da solução de formaldeído etc. 
(SISINNO, 2005, p.1898). 

O projeto de Lei 1991/2007 também propõe uma estrutura de fomento por meio 

de subsídios às ações de reciclagem. 
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4.4.4 O PGRSS 

O gerenciamento dos RSS de uma unidade de saúde e mais especificamente de 

uma unidade hospitalar, deve ser uma ação conjunta e articulada de todos os setores da 

unidade: administrativos, assistenciais (ambulatoriais, pronto atendimento, diagnóstico 

e terapêutica) e de apoio. Essa ação articulada é instrumentalizada pelo Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da unidade. No PGRSS devem estar definidos todos os 

princípios, parâmetros, indicadores e ações a serem tomadas pela unidade para garantir 

a qualidade no gerenciamento, reduzindo a geração na fonte, minimizar os riscos, 

segregar e dar a correta disposição aos seus resíduos. 

A RDC 306/04 adota a seguinte definição para o PGRSS: 

... é o documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo 
dos resíduos sólidos, observadas suas características e riscos, no 
âmbito dos estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à 
geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, 
transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações de 
proteção à saúde pública e ao meio ambiente (BRASIL, 2006, p.05).  

O PGRSS, conforme RDC 306/2004 da ANVISA, baseia-se nos seguintes 

princípios: 

• Ordenar – conhecer por meio da qualificação (tipo e risco) e quantificação 

(volume peso) os resíduos gerados para então estabelecer políticas eficazes 

de manejo. 

• Reduzir – principalmente na fonte, o volume e o risco associado ao resíduo 

propriamente dito e o risco de exposição no manuseio; 

• Segregar – permitindo o manejo e o tratamento diferenciados, como também 

reduzindo contaminações cruzadas; 

• Tratar – proceder ao tratamento adequado.  

• Disposição final – promover a disposição final de forma a garantir segurança 

à comunidade e ao meio ambiente. 

Em termos operacionais o PGRSS está subdividido em etapas, segundo o fluxo 

de resíduos, desde a sua geração até a destinação final. Estas etapas diferenciam-se 

pelas condições de manuseio, grau de exposição e agentes sociais envolvidos, 

intercalando etapas intra e extra-unidade de segregação, acondicionamento, coleta 
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interna, armazenamento temporário, armazenamento externo, tratamento intra-

estabelecimento (preliminar), coleta externa, tratamento extra-estabelecimento e 

disposição final. 

4.4.5 Segregação, Acondicionamento e Identificação 

Segundo a RDC n.º 306/04 ANVISA e a Resolução CONAMA n.º 358, a 

segregação na fonte é obrigatória para as unidades geradoras de RSS e consiste na 

separação dos resíduos no momento e local de sua geração, segundo suas características 

físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos.  Este conceito 

também é compartilhado pela Norma Regulamentadora n.º 32 do MTE. 

A ação de segregar os resíduos segundo este conjunto de parâmetros é a base do 

manejo diferenciado preconizado para o gerenciamento dos resíduos dos serviços de 

saúde, pois permite ações diferenciadas de acondicionamento, tratamento e disposição 

final, bem como a alocação, também diferenciada, de pessoal e de dispositivos de 

segurança.  

A segregação tem como objetivo reduzir o volume de resíduos que necessitam 

tratamento e disposição diferenciada, interferindo diretamente na complexidade e custos 

envolvidos no manejo dos RSS (CUSSIOL, 2000). Cabe destacar que as etapas de 

tratamento e disposição são as etapas que apresentam mais controvérsias, por implicam 

maiores investimentos e custos ao sistema de gestão/gerenciamento. 

Atualmente o modelo legal adota o argumento da periculosidade para os 

resíduos denominados especiais :químico, radiológicos ou infectantes e o argumento da 

valorização para os resíduos comuns recicláveis para justificar a necessidade da 

segregação. Adota-se a segregação em seu aspecto restrito “minimização do impacto 

pós-geração” (fim-de-tubo), relevando a importância da segregação como informação 

para “minimização do impacto no ciclo de vida (antes, durante e após a geração)” e 

consequentemente do seu impacto sobre a exploração dos recursos naturais e o 

crescimento da demanda por aterros sanitários. O conceito da segregação e minimização 

quando abordado em seu aspecto mais amplo (preventivo e não corretivo), permite 

internalizar, na cultura da empresa a preocupação da não geração de resíduos e do 

manejo seguro. 
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O objetivo principal da segregação não é reduzir a quantidade de 
resíduos infectantes a qualquer custo, mas acima de tudo, criar uma 
cultura organizacional de segurança e de não desperdício Cirúrgico 
(SALOMÃO, TRAVISAZ e GUNTHER , 2004).  

Segundo Cardoso (2003), a segregação é viável no ambiente hospitalar, com 

maior aplicabilidade em áreas administrativas e ambulatoriais, apresentando restrições 

nas áreas de UTI, Centro Cirúrgico, Emergência e Urgência, cuja diferença pode ser 

justificada pelas condições para diagnóstico e tempo para realização dos procedimentos. 

O conceito da segregação também pode ser aplicado a delimitação de áreas e uso de 

contenções (barreiras), restringindo o acesso a possíveis agentes de risco (CARDOSO, 

2003). 

Os resíduos segregados devem ser acondicionados em embalagens, sacos ou 

recipientes, que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. No 

manuseio interno dos resíduos o acondicionamento cumpre duas funções básicas, a 

primeira isola o resíduo, especialmente aqueles que possuam riscos associados, 

aumentando a segurança ambiental e para a saúde pública e ocupacional, promovendo 

uma barreira física entre o resíduo e o ambiente, e entre o resíduo e os agentes 

envolvidos no manejo. O ato de isolar permite também a valorização dos resíduos 

potencialmente recicláveis. A outra função básica do acondicionamento é preparar o 

resíduo para a coleta interna e externa.  

A ação de acondicionar compreende duas barreiras físicas, sendo a barreira 

primária feita geralmente por sacos plásticos que por sua vez são acondicionados em 

recipientes rígidos em material plástico ou metálico no local de geração, promovendo 

uma barreira secundária.  

Os perfurocortantes devem ser acondicionados em recipientes rígidos. Os 

demais resíduos sólidos são acondicionados em sacos plásticos (NBR 9191/2000 da 

ABNT) diferenciados pelo tipo de resíduo e pelo risco associado ao mesmo, devendo 

possuir características de resistência à ruptura e vazamentos e serem impermeáveis, ter 

preenchimento limitado a 2/3, permitindo fechamento e minimizando riscos de contato 

e vazamentos por ruptura (RDC 306/2004). 

Os contentores por sua vez, devem ser em material lavável para higienização 

periódica e apresentar características de estanqueidade, cantos arredondados, resistência 

(punctura, ruptura e vazamento) e estabilidade frente ao risco de tombamento. A escolha 
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dos contentores deve ser compatível também, com o procedimento de coleta interna. 

Nos casos de salas de cirurgia e salas de parto, onde a coleta deve ser feita logo após a 

realização do procedimento, o recomendado é que sejam utilizados recipientes sem 

tampa. Nos demais ambientes, onde a coleta é geralmente programada ou acionada pelo 

preenchimento da capacidade do contentor, a norma determina que apresentem tampa 

de vedação, provida de sistema de abertura sem contato manual, tipo pedal.  

Segundo Cussiol (2003), a escolha do recipiente deve ser feita em função das 

características do resíduo, do volume e peso, do tipo de carros de coleta para transporte 

interno, além da necessidade ou não de tratamento e da forma de disposição a ser 

adotada.  

A determinação do tipo e da capacidade dos recipientes também é função das 

condições de espaço e acesso onde o mesmo será instalado.  

Quanto aos resíduos líquidos a RDC 306/2004 determina: 

1.2.4 - Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes 
constituídos de material compatível com o líquido armazenado, 
resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante 
(BRASIL, 2004, p.02). 

Subentende-se que a norma quando faz referência aos “resíduos líquidos” esteja 

se referindo aos resíduos líquidos que por suas características físicas, químicas ou 

biológicas e de risco associado devem ter tratamento diferenciado. Este entendimento 

pode ser constatado em alguns trechos, como no item 11.18, quando permite que 

resíduos químicos no estado líquido que não apresentem risco á saúde ou meio ambiente 

possam ser descartados na rede coletora de esgoto, desde que atenda a determinados 

parâmetros ambientais.  

11.18 Resíduos químicos que não apresentam risco à saúde ou ao 
meio ambiente.  

11.18.1 - Não necessitam de tratamento, podendo ser submetidos a 
processo de reutilização, recuperação ou reciclagem.  

11.18.2 - Resíduos no estado sólido, quando não submetidos à 
reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser encaminhados 
para sistemas de disposição final licenciados.  

11.18.3 - Resíduos no estado líquido podem ser lançados na rede 
coletora de esgoto ou em corpo receptor, desde que atendam 
respectivamente as diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, 
gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes (BRASIL, 
2004, p.10).  
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A ação de segregação e acondicionamento nas unidades geradoras acontece 

delimitada por uma série de condições técnicas e operacionais. Estas condições 

desdobram-se em: 

• agentes com conhecimento prévio do tipo dos resíduos e da motivação para 

fazê-los da forma adequada; 

• condições físicas (espaço e localização) e disponibilidade de 

acondicionadores (sacos, recipientes), que delimitam a distribuição e volume 

dos recipientes contentores a serem instalados e indiretamente a frequência 

da coleta; 

• a estrutura operacional do PGRSS, com seus instrumentos de informação, 

capacitação e controle.  

A limitação à aplicabilidade do PGRSS pode ser constatada em diversas de suas 

etapas, quando confrontada com a realidade da unidade. A segregação como 

preconizada pelas resoluções CONAMA e ANVISA sobre RSS, aponta 5 grupos dos 

quais se subdividem em subgrupos. Em uma unidade hospitalar, por exemplo, 

relacionando apenas os resíduos do grupo A e D tem-se pelo menos 5 (cinco) subgrupos 

do grupo A (A1, A2, A3, A4 e A5) e 8(oito) tipos de resíduos diferentes no grupo D 

(seco, úmido, reciclável, não reciclável, papel, vidro, plástico, metal). Quanto ao grupo 

B tem-se ainda os parâmetros de classificação dos seus resíduos quanto a características 

de periculosidade (corrosividade, inflamabilidade, toxidade, reatividade, etc.). 

Entre os instrumentos de informação e controle do processo destaca-se a 

“identificação” dos resíduos, dos equipamentos e dos dispositivos envolvidos, com o 

objetivo de garantir o reconhecimento dos resíduos acondicionados. 

A identificação, mais do que aspecto formal de caracterizar os resíduos, 

acondicionadores e recipientes, cumpre a função de subsidiar a informação em todas as 

etapas do manejo, estabelecendo uma linguagem própria ao gerenciamento, 

padronizando a leitura e interpretação, por meio de recursos gráficos e textuais 

normatizados, complementados por mensagens explicativas ou normativas. Esta 

linguagem quando corretamente implementada e compartilhada com os agentes sociais 

envolvidos, promove a associação entre as determinações do Plano e a ação esperada. 
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A RDC n.º 306/2004 regulamenta que a identificação deve contemplar os sacos 

para acondicionamento, os recipientes contentores internos e externos, os carros de 

coleta, e os abrigos de resíduos.  

O padrão para os símbolos, cores e frases de identificação a ser adotado é o 

proposto pela norma NBR 7.500 da ABNT (Quadro 6), segundo o conteúdo e o risco 

associado, e devem, entre outras características, estarem apostas em local de fácil 

visualização. 

Quadro 6 – Classificação dos RSS (RDC 306/04) e sua identificação (NBR 7.500/03)  

TIPO DE 
RESÍDUO 

IDENTIFICAÇÃO 
GRÁFICA 

IDENTIFICAÇÃO 
SIMBÓLICA 

DESCRIÇÃO DO 
SÍMBOLO 

A 

RESÍDUO COM 
RISCO 

BIOLÓGICO 

 

 

Símbolo de substância infectante 
constante na NBR-7500 da ABNT, com 
rótulos de fundo branco, desenho e 
contornos pretos 

B 
RESÍDUO COM 

RISCO QUÍMICO 

 

 

Símbolo de risco associado, de acordo 
com a NBR 7500 da ABNT e com 
discriminação de substância química e 
frases de risco 

C 
RESÍDUO COM 

RISCO 
RADIOLÓGICO  

 

 

Símbolo internacional de presença de 
radiação ionizante (trifólio de cor 
magenta) em rótulos de fundo amarelo 
e contornos pretos, acrescido da 
expressão REJEITO RADIOATIVO 

D RESÍDUO COMUM 

 

 

Símbolos compatíveis com a coleta 
seletiva segundo a Resolução CONAMA 
nº. 275/01, e símbolos de tipo de 
material reciclável. Para os demais 
resíduos deve ser utilizada a cor cinza 
ou preta nos recipientes.  

E 

RESÍDUO 
PERFUROCORTAN

TE COM RISCO 
BIOLÓGICO 

RESÍDUO  
PERFUROCORTANTE 

 

 

Símbolo de substância infectante 
constante na NBR-7500 da ABNT, com 
rótulos de fundo branco, desenho e 
contornos pretos, acrescido da inscrição 
de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, 
indicando o risco que apresenta o 
resíduo 

4.4.6 Coleta Interna 

A RDC 306/2004 na descrição do manejo não apresenta um item específico para 

a Coleta Interna, passando da definição da Identificação (item 1.3 na norma) para o 

Transporte (item 1.4 na Norma).  

 

LI X O
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1.4 - TRANSPORTE INTERNO - Consiste no traslado dos resíduos 
dos pontos de geração até local destinado ao armazenamento 
temporário ou armazenamento externo com a finalidade de 
apresentação para a coleta (BRASIL, 2004, p.03). 

Foi adotado o conceito ampliado de coleta interna, compreendendo desde a 

retirada dos sacos com os resíduos acondicionados dos recipientes contentores no local 

de geração, transporte dos mesmos até o abrigo de armazenamento temporário ou de 

armazenamento externo. 

A coleta deve ser feita de forma diferenciada por grupo de resíduos, com carros 

de coleta também diferenciados e com horários e roteiros planejados. No planejamento 

dos horários de coleta devem ser evitados os horários para distribuição de roupas, 

alimentos e medicamentos, bem como os horários de visitas aos pacientes. 

A coleta é feita por carros apropriados que devem atender aos seguintes 

parâmetros: 

• devem promover barreira física entre os agentes de coleta e os resíduos, 

apresentando para isso características de estanqueidade e impermeabilidade 

contra vazamentos;  

• o material utilizado para fabricação dos recipientes de coleta deve ser rígido 

e compatível com o resíduo a coletar; 

• para facilitar a colocação e retirada dos sacos, os carros devem ser providos 

de tampa articulada ao próprio corpo e apresentar cantos e bordas 

arredondados para minimizar os riscos de rompimento dos sacos e de 

acidentes; 

• os carros devem estar devidamente sinalizados, com identificação do 

símbolo correspondente ao risco dos resíduos neles contidos;  

• para reduzir a propagação de ruídos, as rodas devem ser revestidas de 

material apropriado;  

• os materiais de fabricação dos carros devem ser rígidos e de fácil lavagem, 

sendo que os carros com capacidade de mais de 400 l devem possuir válvula 

de dreno no fundo;  
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• nos casos onde forem utilizados coletores sem rodas deve ser respeitado os 

limites de conforto ocupacional preconizados pelas normas reguladoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

Segundo o Manual de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

(BRASIL, 2006, p.45):  

A coleta interna de RSS deve ser planejada com base no tipo de RSS, 
volume gerado, roteiros (itinerários), dimensionamento dos abrigos, 
regularidade, freqüência de horários de coleta externa. Deve ser 
dimensionada considerando o número de funcionários disponíveis, 
número de carros de coletas, EPIs e demais ferramentas e utensílios 
necessários.  

Os carros de coleta para transporte de rejeitos radioativos (Grupo C) devem 

também possuir sistema de blindagem, dotado de controle de radiação e sofrer processo 

de descontaminação sempre que necessário. 

4.4.7 Armazenamento Temporário e Armazenamento Externo 

Os resíduos coletados podem ser encaminhados para um armazenamento 

temporário ou seguir diretamente para o armazenamento externo. A escolha recai sobre 

a avaliação dos parâmetros de distância a ser percorrida dos locais de coleta (unidades 

geradoras) até o local de armazenamento e o volume de resíduos a serem coletados. 

Segundo a RDC 306 (BRASIL, 2004, p.3),“o armazenamento temporário 

consiste na guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já acondicionados, 

em local próximo aos pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro do 

estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto 

destinado à apresentação para coleta externa”. 

A área de armazenamento temporário deve possuir acabamento de pisos e 

paredes laváveis e que facilitem a higienização. Os resíduos devem estar 

acondicionados em recipientes apropriados. 

A sala deve dispor da identificação apropriada “Sala de Resíduos” quando 

destinar-se exclusivamente para este fim.  

A RDC em seu item 1.5.4 determina que “no armazenamento temporário não é 

permitida a retirada dos sacos de resíduos de dentro dos recipientes ali estacionados” 

(BRASIL, 2004, p.3).  
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A sala de armazenamento externo, também denominada de “abrigo de resíduos”, 

destina-se a receber os resíduos da coleta interna e armazena-los até a coleta externa, 

cujo acesso deve ser facilitado ao carro de coleta externa. 

Os sacos provenientes da coleta interna devem ser acondicionados em 

contentores identificados e com tampa. Os sacos acondicionados nos contentores de 

resíduos não podem ser manuseados para outro fim que não seja a coleta externa.  

4.4.8 Coleta externa  

A coleta externa é a etapa que compreende a coleta dos resíduos acondicionados 

no abrigo de resíduos e seu translado até o local de tratamento e disposição final. 

O procedimento deve seguir as NBR 12.810 e NBR 14.652 da ABNT e 

promover meios de garantir as condições de acondicionamento e a segurança dos 

agentes de coleta envolvidos, bem como o meio ambiente (RDC 306/2004). 

O transporte deve ser feito por veículo específico, com capacidade adequada ao 

volume a ser transportado e compatível com o sistema de coleta pública ou de empresa 

prestadora de serviço. Os RSS coletados, diferentemente do resíduo urbano comum, não 

podem sofrer compactação durante a coleta externa para manter a integridade dos sacos. 

O Manual de gerenciamento de resíduos da Anvisa destaca a importância da 

participação do Poder Público, reconhecendo a sua responsabilidade de gestor do 

sistema extra-unidade, devendo para isso regulamentar o serviço na esfera municipal. 

Os agentes envolvidos na coleta externa devem ser treinados e capacitados para 

trabalhar com os resíduos, sendo imprescindível o uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI) e coletiva (EPC). Cuidados especiais também devem ser tomados 

quanto à imunização destes trabalhadores para a hepatite e tétano.  

Procedimentos especiais devem ser adotados em casos de vazamentos durante a 

carga, transporte e descarga dos resíduos de serviços de saúde nos carros de coleta.  

Segundo o Manual de Gerenciamento de Resíduos: 



 

 70 

Em caso de acidente de pequenas proporções, a própria equipe 
encarregada da coleta externa deve retirar os resíduos do local 
atingido, efetuando a limpeza e desinfecção simultânea, mediante o 
uso dos EPIs e EPCs adequados. Em caso de acidente de grandes 
proporções, a empresa e/ou administração responsável pela execução 
da coleta externa deve notificar imediatamente os órgãos municipais e 
estaduais de controle ambiental e de saúde pública (BRASIL, 2006, 
p.51). 

O Manual estabelece ainda uma série de condições para a coleta dos resíduos do 

Grupo A, que os carros de transporte e os agentes de coleta devem atender:  

• os veículos devem ter superfícies internas lisas, de cantos arredondados e de 

forma a facilitar a higienização; 

• não permitir vazamentos de líquidos e ser provido de ventilação adequada; 

• sempre que a forma de carregamento for manual, a altura de carga deve ser 

inferior a 1,20m; 

• quando possuir sistema de carga e descarga, este deve operar de forma a não 

permitir o rompimento dos recipientes; 

• quando forem utilizados contentores, o veículo deve ser dotado de 

equipamento hidráulico de basculamento; 

• para veículo com capacidade superior a 1 tonelada, a descarga pode ser 

mecânica; para veículo com capacidade inferior a 1 tonelada, a descarga 

pode ser mecânica ou manual; 

• o veículo coletor deve contar com os seguintes equipamentos auxiliares: pá, 

rodo, saco plástico de reserva, solução desinfetante; 

• devem constar em local visível o nome da municipalidade, o nome da 

empresa coletora (endereço e telefone), a especificação dos resíduos 

transportáveis, com o número ou código estabelecido na NBR 10004/2004, e 

o número do veículo coletor; 

• com sinalização externa; 

• exibir a simbologia para o transporte rodoviário; 

• ter documentação que identifique a conformidade para a execução da coleta, 

pelo órgão competente. 
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Para a coleta de RSS do grupo B, resíduos químicos perigosos, o veículo deve 

atender aos seguintes requisitos: 

• observar o Decreto Federal nº. 96.044, de 18 de maio de 1988, e a Portaria 

Federal nº. 204, de 20 de maio de 1997; 

• portar documentos de inspeção e capacitação, em validade, atestando a sua 

adequação, emitidos pelo Instituto de Pesos e Medidas ou entidade 

credenciada. 

4.4.9 Tratamento e Disposição de RSS  

A Resolução CONAMA nº. 358/05 adota o seguinte conceito para sistema de 

tratamento de resíduos de saúde: 

conjunto de unidades, processos e procedimentos que alteram as 
características físicas, físico-químicas, químicas ou biológicas dos 
resíduos, podendo promover a sua descaracterização, visando a 
minimização do risco à saúde pública, a preservação da qualidade do 
meio ambiente, a segurança e a saúde do trabalhador (BRASIL, 2005, 
p.02); 

Segundo a RDC 306/04, o tratamento dos resíduos pode ser feito na própria 

unidade de saúde, geradora do resíduo, ou em unidade externa. O processo de 

autorização, implantação e operação do sistema de tratamento de resíduos é sujeito a 

licenciamento ambiental, devendo atender a Resolução CONAMA n.º237, de 22/2/199. 

Segundo Ferreira (1995), a escolha do tratamento e disposição final dos RSS é 

precedida pela polêmica sobre os riscos ambientais associados.  

A questão da destinação final dos resíduos traz consigo a polêmica 
sobre a classificação de resíduos e a determinação do potencial de 
risco que possam apresentar para o meio ambiente (FERREIRA, 1995, 
p.316). 

Machado e Moraes (2004), destacam a complexidade desta escolha, que exige 

estudo do tipo do resíduo e do volume a tratar, das condições econômicas e 

disponibilidade técnica e dos impactos ambientais envolvidos. Ainda segundo estes 

autores, as tecnologias para tratamento de RSS se diferenciam entre si pela 

complexidade, exigências quanto a operação, impacto ambiental, risco à saúde. 
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Especificamente, no que se refere aos resíduos sólidos de serviços de 
saúde (RSSS), verifica-se ainda uma ausência de orientação técnico-
científica consolidada, onde as discussões sobre os riscos potenciais, 
bem como as possibilidades de manejo e tratamento dessa categoria de 
resíduos, são entrecortadas por estereótipos e escassa disponibilidade 
de dados e informações com rigor científico, especialmente no que 
tange à forma de tratamento e destinação final. (MACHADO e 
MORAES., 2004, p.55). 

A referencia técnica utilizada pela RDC 306/04 e Resolução CONAMA n.º 

358/05 para definir os critérios de escolha e controle do sistema de tratamento dos 

resíduos de serviços de saúde são os guias e manuais publicados pela Agência de 

Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA), em especial o Technical Assistance 

Manual: State Regulatory Oversight of Médical Waste Treatment Technology, 

elaborado para orientar as unidades de saúde norte-americanas, quanto aos principais 

sistemas de tratamentos de resíduos de serviços de saúde, em especial os resíduos com 

risco biológico, padronizando os procedimentos a serem empregados para sua 

realização (processo e segurança ocupacional).  

Uma das referências nacionais para o assunto é o manual do Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (IPT), Lixo Municipal - Manual de Gerenciamento Integrado 

(1998), onde o Instituto, além de outros tópicos, apresenta os principais sistemas de 

tratamento de resíduos de serviços de saúde na realidade brasileira.  

Os processos descritos no manual do IPT também podem ser identificados nas 

pesquisas de Confortini (2001) que analisou detalhadamente a aplicabilidade de alguns 

destes sistemas, elencando seus pontos positivos e negativos. 

Entre os sistemas para tratamento de RSS destacam-se a incineração, 

esterilização a vapor, desinfecção química, inativação térmica, esterilização por gases, 

radiações ionizantes, microondas e decaimento. 

O tratamento dos resíduos do Grupo A, visa reduzir os supostos riscos 

biológicos associados, por meio da inativação microbiana, e também minimizar os 

impactos ambientais destes resíduos reduzindo o volume a dispor. As alternativas 

propostas para o tratamento de resíduos de serviços de saúde com risco biológico tem 

como base três sistemas de tratamento: o térmico, o químico e a irradiação.  

A RDC 306/04 adotou como parâmetro a classificação propostas pela EPA, que 

estabelece quatro níveis de inativação microbiana (Quadro 7), determinando que o 

tratamento aplicado alcance o nível 3 de inativação microbiana.  



 

 73 

 

Quadro 7 - Níveis de inativação microbiana (EPA). 

NÍVEIS DE 
INATIVAÇÃO 
MICROBIANA 

 

Nível 1  Inativação de bactérias vegetativas, fungos e vírus lipofílicos com redução 
igual ou maior que 6Log10  

Nível 2  Inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e hidrofílicos, 
parasitas e micobactérias com redução igual ou maior que 6Log10  

Nível 3  Inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e hidrofílicos, 
parasitas e micobactérias com redução igual ou maior que 6Log10, e 
inativação de esporos do B. stearothermophilus ou de esporos do B. subtilis 
com redução igual ou maior que 4Log10.  

 Nível 4  Inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e hidrofílicos, 
parasitas e micobactérias, e inativação de esporos do B. stearothermophilus 
com redução igual ou maior que 4Log10.  

Fonte: technical assistance manual: state regulatory oversight of médical waste treatment technologies - 
state and territorial association on alternate treatment technologies - april de 1994. 

 

Os sistemas de tratamento dos resíduos com risco químico, Grupo B, a serem 

adotados dependem do tipo de resíduos envolvido e sua periculosidade, quanto a 

características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Entre os 

sistemas de tratamento aplicáveis aos resíduos químicos destaca-se a utilização da 

incineração. Em casos específicos podem ser aplicados processo de recuperação dos 

componentes químicos envolvidos e sistemas de processos de neutralização para 

redução da sua periculosidade.  

Os resíduos do Grupo C geralmente não são passíveis de tratamento, optando-se 

pelo seu isolamento até o decaimento que permita a disposição como resíduo comum, 

ou quando não for possível, em função do seu tempo de meia-vida, o seu 

encapsulamento para disposição final. 

Os resíduos do Grupo D compartilham o mesmo sistema de coleta dos resíduos 

sólidos urbanos e a mesma solução para sua disposição final. Geralmente não sofrem 

tratamento prévio e a disposição final é feita em aterros sanitários, exceto nos casos do 

lixo orgânico que em alguns municípios adotam a compostagem. 

Os resíduos do Grupo E devem ser submetidos a tratamento equivalente ao risco 

associado (biológico, químico ou nuclear). 
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Segundo a RDC 306/04, a disposição final dos resíduos de serviços de saúde 

“consiste na disposição de resíduos no solo, previamente preparado para recebê-los, 

obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e com licenciamento 

ambiental de acordo com a Resolução CONAMA nº.237/97”. Este conceito é 

compartilhado pela Resolução CONAMA n.º358/2005 em seu artigo 2º, inciso XIII.  

O licenciamento deve definir os parâmetros de monitorização, na implantação e 

operação, e a periodicidade da apresentação destes parâmetros em forma de relatório ou 

formulários padronizados. 

A disposição final pode ser uma solução municipal ou consorciada entre 

municípios como permitido pelas referidas resoluções.  

Para municípios de até 30.000 habitantes e que não apresentam aterro sanitário 

implantado, a Resolução CONAMA n.º358/2005 em seu artigo 2º, inciso XIII, admite 

de forma excepcional e dentro de critérios técnicos mínimos, a disposição em solo de 

forma provisória, devendo o município, através de Termo de Ajustamento de Conduta, 

apresentar cronograma para implantação de aterro sanitário (BRASIL, 2005, p.5).  

A disposição final dos resíduos de serviços de saúde deve atender a uma série de 

critérios mínimos definidos no Anexo II da Resolução CONAMA n.º358/2005, quanto 

aos seus aspectos de seleção da área, segurança e sinalização, técnica empregada e 

quanto ao processo de disposição final. 

4.4.10 Manejo dos Resíduos com Risco Biológico (Grupo A) 

A Resolução CONAMA nº. 358/05 e a RDC ANVISA nº. 306/04 classificam os 

resíduos com risco biológico em 5 grupos: A1, A2, A3, A4 e A5 (Quadro 8). Este 

agrupamento tem como critérios de classificação a origem (humana ou animal), o tipo 

(fluido corpóreo livre, peça anatômica, etc.) e o risco (concentração e virulência) 

associado ao resíduo. O Quadro 8 apresenta os Subgrupos do Grupo A com o resumo das 

suas principais características quanto à origem, estado de apresentação e riscos 

associados.  
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Quadro 8 – Resumo dos subgrupos de resíduos do Grupo A adaptado da RDC 306/04 

Subgrupo Origem Características  

A1 Resíduos da fabricação de produtos biológicos 
ou de material biológico de diagnóstico 
(culturas), terapia (vacinas). Resíduos com 
suspeita de contaminação de agente classe de 
Risco 4. Resíduos de hemoderivados 
contaminados ou vencidos. 

Maior risco epidemiológico em 
função de maior concentração, 
virulência ou por apresentar-se na 
forma de fluidos corpóreos;  

A2 Resíduos provenientes de animais sujeitos a 
experimentação e cadáveres de animais 
suspeitos de contaminação por agente 
infeccioso. 

Maior risco epidemiológico em 
função de maior concentração, 
virulência ou por apresentar-se na 
forma de fluidos corpóreos. 

A3 Peças anatômicas (membros) de origem 
humana e produto de fecundação sem sinais 
vitais com peso menor de 500g ou estatura 
menor que 25cm ou idade gestacional menor 
que 20 semanas, não requisitados pelos 
familiares.  

Em geral apresenta baixo risco 
epidemiológico. 

Aspectos éticos relevantes 
envolvidos.  

A4 Resíduos biológicos ou que tenham contato 
com estes, com baixo risco epidemiológico. 

Peças anatômicas (órgãos e tecidos) humanas. 

Resíduos anatômicos, carcaças e vísceras de 
animais não submetidos á experimentação.  

Em geral apresenta baixo risco 
epidemiológico. 

A5 órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais 
perfurocortantes ou escarificantes e demais 
materiais resultantes da atenção à saúde de 
indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza 
de contaminação com príons.  

Alto risco epidemiológico em função 
da virulência; 

 

O acondicionamento dos resíduos do Grupo A deve ser compatível com o 

sistema de tratamento a ser submetido. Os subgrupos A1, A2, A3 e A5 necessitam de 

tratamento prévio antes da disposição final. Os resíduos do Grupo A4 são dispensados 

de tratamento prévio para disposição final em local licenciado para disposição final de 

RSS. No caso dos resíduos cujo tratamento é obrigatório, o manejo (acondicionamento 

e disposição final) após o tratamento vai depender se os mesmos serão submetidos a 

descaracterização física. Nesse caso os resíduos tratados são reclassificados como 

resíduos do Grupo D. Não havendo descaracterização física devem ser acondicionados 

em saco branco leitoso.  

No Grupo A1 foram agrupados os resíduos com maior risco epidemiológico, em 

função da concentração de microrganismos ou virulência do material biológico, 

inclusive por agente classe de risco 4, e com maior risco de exposição à contaminação 

por apresenta-se na forma de fluidos corpóreos na forma livre. A maioria dos resíduos 

citados é gerada nas atividades de diagnóstico e terapia das unidades de saúde.  
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1. culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de 
produtos biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de 
microrganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais 
utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; 
resíduos de laboratórios de manipulação genética;  

2. resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, 
com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe 
de risco 4, microrganismos com relevância epidemiológica e risco de 
disseminação ou causador de doença emergente que se torne 
epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão 
seja desconhecido;  

3. 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;  

4. 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 (BRASIL, 2005, p.07). 

Os resíduos do Grupo A2 compreendem os resíduos anatômicos de animais que 

passaram por processo de experimentação, em laboratórios, Clínicas ou centros de 

pesquisas, e os demais resíduos que tiveram contatos com estes, especialmente aqueles 

com suspeita de contaminação, passíveis ou não de confirmação anátomo-patológica ou 

diagnóstico.   

Na classe denominada Grupo A3 foram agrupados os resíduos provenientes de 

procedimentos cirúrgicos e obstétricos, como as peças anatômicas de origem humana e 

produto de fecundação sem sinais vitais, com baixo risco biológico. Cabe destacar as 

implicações éticas que envolvem este grupo de resíduos.  

Os resíduos do Grupo A4 compreendem aqueles com menor risco biológico e 

epidemiológico, em função da sua origem e do tipo de resíduo.  

1. kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando 
descartados;  

2. filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana 
filtrante de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros 
similares;  

3. 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, e nem 
apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou 
microrganismo causador de doença emergente que se torne 
epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão 
seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons.  
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4. resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, 
lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este 
tipo de resíduo;  

5. recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à 
saúde, que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre;  

6. peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes 
de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de 
confirmação diagnóstica;  

7. carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes 
de animais não submetidos a processos de experimentação com 
inoculação de microorganismos, bem como suas forrações; e  

8. bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão 
(BRASIL, 2005, p.09). 

Por fim, as resoluções apresentam o Grupo A5, que compreende todo material 

biológico com suspeita de contaminação com príons.  

1. órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou 
escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de 
indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com 
príons, equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros 
similares (BRASIL, 2004);  

Segundo Bianco (2005, p.137) “o príon é uma proteína, constituinte normal da 

membrana de muitas células”. O autor destaca que o problema é que a proteína pode 

apresentar-se de duas formas, uma forma normal e benigno, denominada de PrPc, e 

outra anormal e com alto risco infeccioso, denominada de PrPsc ou PrPres. O príon 

anormal é considerado um tipo especial de agente infeccioso por não apresentar ARN 

ou ADN e a ele é associado várias doença de natureza degenerativa do sistema nervoso, 

as denominadas encelopatias espongiformes, como a doença de Creutzfeldt-Jakob 

(CJD), o scrapie de carneiros e a doença da vaca-louca (BSE). 

A segregação em Subgrupos (A1, A2, A3, A4 e A5) prepara os resíduos para as 

etapas seguintes de acondicionamento, coleta, tratamento e disposição final, 

determinadas em função de suas particularidades. 

O acondicionamento dos resíduos sólidos do Grupo A é feito em sacos 

compatíveis com o resíduo a acondicionar. As resoluções adotam a identificação dos 

sacos com o símbolo de risco biológico e o sistema de cores para diferenciar o grau do 

risco envolvido. Resíduos com menor risco biológico e epidemiológico são 
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acondicionados em saco branco leitoso e para aqueles com maior risco recomenda-se 

saco vermelho. 

A escolha do sistema de disposição final dos resíduos do Grupo A passíveis de 

tratamento prévio, exceto aos quais sejam recomendados o sepultamento ou incineração, 

depende do tipo de tratamento e a aplicação ou não da descaracterização física dos 

resíduos tratados. 

4.4.11 Manejo dos Resíduos com Risco Químico (Grupo B) 

A relação dos resíduos que compreendem o Grupo B é compartilhada pela 

Resolução CONAMA nº.358/05 e pela RDC ANVISA 306/04: 

a) produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; 
antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; 
anti-retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, 
drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os 
resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados pela 
Portaria MS 344/98 e suas atualizações; 

b) resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos 
contendo metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os 
recipientes contaminados por estes; 

c) efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores); 

d) efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises 
clínicas; e 

e) demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da 
NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos) 
(BRASIL, 2005, p.08).. 

Estes resíduos são gerados em diversas atividades das unidades de saúde, desde 

suas atividades-fim como ambulatorial, diagnóstico e terapia, quanto nas atividades de 

apoio técnico e apoio logístico. 

Na maioria dos casos, os resíduos do Grupo B apresentam-se no estado líquido e 

em casos específicos no estado sólido e semi-sólido. 

O manejo dos resíduos do Grupo B deve privilegiar as ações que permitam a 

redução, reutilização, recuperação ou reciclagem destes resíduos. No caso de não ser 

passível implementar estas ações de minimização da geração, por questões de 

tecnologia ou econômicas, devem ser promovidas ações de minimização dos seus 

impactos ambientais por meio de soluções de acondicionamento, tratamento e 



 

 79 

disposição adequadas. As soluções vão depender da origem, estado físico e, sobretudo, 

da periculosidade associada ao resíduo.  

Adota-se a definição da periculosidade da proposta pela NBR 10.004 de 2004: 

Característica apresentada por um resíduo que, em função de suas 
propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, pode 
apresentar: 

a) risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de 
doenças ou acentuando seus índices; 

b) riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma 
inadequada (ABNT, 2004). 

Os resíduos químicos gerados pelas unidades de saúde podem ser caracterizados 

como perigosos e não perigosos, desta classificação depende a definição das ações a 

serem implementadas para segregação, coleta, tratamento e a disposição final dos 

mesmos.  

a) Resíduos do Grupo B com características de periculosidade  

Os resíduos químicos perigosos enquadram-se na classe I da NBR 10.004/04, 

que compreende aqueles que podem apresentar características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxidade. A característica de patogenicidade também 

presente na descrição dos resíduos da classe I é associada aos resíduos com presença de 

agente biológico (Grupo A).  

O primeiro passo para definir as ações de manejo destes resíduos é proceder à 

caracterização do resíduo químico envolvido, sendo para isso utilizada a Ficha de 

Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ, normatizada pela NBR 

14725: Ficha de informações de segurança de produtos químicos – FISPQ. A FISPQ 

não se aplica aos resíduos farmacêuticos e cosméticos (item 11.1.1. da RDC ANVISA 

nº. 306/04). A FISPQ descreve as principais características dos resíduos (composição e 

ingredientes), a periculosidade e os riscos associados, os procedimentos e cuidados a 

serem tomados no seu manejo, as possíveis ações de recuperação ou tratamento e as 

ações mitigadoras em caso de acidentes. 

Os resíduos com periculosidade associada, quando não submetidos às ações de 

minimização da geração (reutilização, recuperação ou reciclagem) devem 

obrigatoriamente ser submetidos a tratamento e disposição final específicos.  
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A Resolução permite ainda a disposição final dos resíduos sólidos sem 

tratamento prévio em aterro de resíduos perigosos Classe I devidamente licenciado. 

O tratamento e a disposição dos resíduos químicos estão entre os temas que 

apresentam maiores dificuldades à aplicabilidade dos PGRSS.  O modelo legal que 

preconiza o tratamento por incineração ou disposição em aterros Classe I, contrapõem a 

realidade do país quanto a disponibilidade destas plantas de tratamento e aterros.  

Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de 

Resíduos (ABETRE) país atualmente, existem apenas 16 aterros Classe I licenciados 

dos quais apenas 2 não encontram-se nas regiões Sul e Sudeste. A Região Nordeste 

apresenta apenas dois aterros Classe I mantidos pela empresa Cetrel no município de 

Salvador (BA) e pela Cinal no município de Marechal Deodoro (AL).  

 

Figura 3 – Aterros Classe I no Brasil em 2006 (Fonte: ABETRE, 2006) 

 

Quanto ao manejo dos resíduos líquidos do Grupo B a regulamentação proposta 

pela Resolução CONAMA nº. 358/05 é complementada pela RDC ANVISA nº. 306/04. 

11.2.2 - Resíduos químicos no estado líquido devem ser submetidos a 
tratamento específico, sendo vedado o seu encaminhamento para 
disposição final em aterros (BRASIL, 2004, p.09). 

Apesar de definir a obrigatoriedade de tratamento e disposição final específicos 

para os resíduos perigosos, tanto a Resolução CONAMA quanto a RDC ANVISA não 
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descrevem os possíveis sistemas de tratamento, limitando-se apenas a exigência de que 

estes sistemas possuam licença ambiental prévia. 

Uma mudança significativa entre o manejo regulamentado pela Resolução 

CONAMA nº. 358 e sua antecessora a Resolução CONAMA nº. 283 foi restringir a 

responsabilidade do manejo dos resíduos químicos às unidades de saúde, excluindo 

fabricantes, importadores, distribuidores e comércio varejista.  

A Resolução CONAMA nº. 283 preconizava a devolução ao fabricante ou 

importador, como a ação mais adequada para o manejo de alguns resíduos com risco 

químico, utilizados na terapia de pacientes, como resíduos quimioterápicos, 

imunoterápicos, antimicrobianos, hormônios e outros medicamentos vencidos. Para 

fazer valer esta condição a Resolução adotou alguns mecanismos, entre os quais 

destaca-se o reconhecimento de que importadores, distribuidores, comércio varejista, 

farmácias de manipulação e serviços de saúde eram co-responsáveis pelo transporte e 

manejo destes resíduos. A Resolução determinava ainda, que este processo de retorno 

ao fabricante ou importador deveria ser objeto de regulamentação específica pela 

ANVISA e que os agentes responsáveis pelo gerenciamento teriam prazo de 1 ano para 

a operacionalização do sistema de retorno dos resíduos.  

Acredita-se que esta mudança é um retrocesso na política de gestão dos resíduos 

de serviços de saúde, pois de um lado sobrecarrega as unidades de saúde e do outro não 

promove mecanismos de integração dos demais agentes envolvidos na cadeia produtiva 

e na gestão dos seus resíduos químicos. Cabe destacar que os fabricantes de produtos 

químicos e farmacêuticos, pelo conhecimento das características da matéria prima, dos 

produtos e da tecnologia envolvida no processo produtivo, seriam possivelmente as 

unidades melhor preparadas para manusear, reprocessar, tratar ou mesmos encaminhar 

para tratamento externo e disposição tais resíduos. Esta integração pode ser observada 

em outras cadeias produtivas como os fabricantes de pilhas para celulares, pneus, etc. 

b) Resíduos do Grupo B sem características de periculosidade 

Os demais resíduos do Grupo B que não apresentem características de 

periculosidade não necessitam tratamento prévio, sendo que os resíduos químicos 

sólidos não perigosos podem ser dispostos em aterro sanitário licenciado e quando no 
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estado líquido podem, atendendo os parâmetros ambientais dos órgãos responsáveis, ser 

lançados em corpo receptor ou rede pública de coleta de esgoto.  

Art. 22. Os resíduos pertencentes ao Grupo B, constantes do Anexo I 
desta Resolução, sem características de periculosidade, não 
necessitam de tratamento prévio. 

§ 1º Os resíduos referidos no caput deste artigo, quando no estado 
sólido, podem ter disposição final em aterro licenciado. 

§ 2º Os resíduos referidos no caput deste artigo, quando no estado 
líquido, podem ser lançados em corpo receptor ou na rede pública de 
esgoto, desde que atendam respectivamente as diretrizes estabelecidas 
pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de 
saneamento competentes (BRASIL, 2005, p.04) . 

A RDC ANVISA nº. 50/2002 que Dispõe sobre o Regulamento Técnico para 

planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde, em seu item 7.1.3 que trata sobre as Instalações 

de Esgoto Sanitário, mesmo recomendando em alguns casos a instalação de caixa 

separadora para coleta de resíduos químicos, quando trata do lançamento determina que 

na existência de rede pública de coleta e tratamento de esgoto é permitido o lançamento 

do esgoto gerado sem tratamento prévio. 

c) Segregação e Acondicionamento dos Resíduos do Grupo B  

Segundo a RDC nº. 306/04, os resíduos que apresentem periculosidade devem 

ser segregados dos demais resíduos, bem como devem ser tomados cuidados especiais 

quanto ao seu acondicionamento e transporte. Entre aqueles sobre os quais determina a 

segregação separada em função das suas características (inflamabilidade, toxidade e 

reatividade), a Resolução destaca os resíduos de substâncias relacionados em seu 

Apêndice VI adaptado do Guia de Gerenciamento de Resíduos Químicos (Chemical 

Waste Management Guide) da Universidade da Flórida nos Estados Unidos, 

excetuando-se os casos que estas substâncias façam parte de mistura química.  

O acondicionamento dos resíduos químicos perigosos também deve observar as 

suas características, especialmente a compatibilidade entre resíduos, embalagens e 

recipientes para acondicionamento. A maioria dos casos, refere-se a incompatibilidades 

das características de reatividade, inflamabilidade e corrosividade entre resíduos 

diferentes e destes com os materiais e equipamentos utilizados no seu 
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acondicionamento. No caso dos resíduos passíveis de reciclagem ou reaproveitamento, 

o acondicionamento diferenciado permite a implementação destas ações.  

Os acondicionadores devem ser rígidos, compatíveis com seu estado físico e 

com tampa rosqueável e com vedante, devidamente identificado com o tipo de resíduo e 

o(s) risco(s) associado(s). 

As embalagens secundárias que tiveram contato direto com estes resíduos, 

devem ser tratadas segundo os procedimentos definidos para o resíduo contaminante. 

No caso de não haver contaminação, as embalagens devem ser descaracterizadas 

fisicamente, sendo reclassificadas como resíduos do Grupo D, podendo inclusive ser 

recicladas. 

Os resíduos do Grupo B gerados nos serviços de atenção á saúde prestados 

extra–unidades (assistência domiciliar), segundo a RDC ANVISA nº. 306/04, devem ser 

segregados, acondicionados, identificados e recolhidos pelos agentes responsáveis pelo 

atendimento e encaminhados para a unidade de saúde prestadora.  

A norma determina procedimentos específicos para os resíduos dos serviços de 

radiologia, em especial os fixadores e reveladores. Os resíduos de fixadores devem, 

preferencialmente, ser submetidos a processo de recuperação da prata, e quando não for 

aplicado processo de recuperação os mesmos devem ser dispostos em aterro de resíduos 

perigosos Classe I. Os reveladores devem ser submetidos a processo de neutralização 

com correção de pH entre 7 e 9, podendo ser descartados na rede coletora de esgoto ou 

corpo receptor desde que atenda aos parâmetros ambientais de lançamento.   

Os resíduos da farmacologia que envolvam substâncias entorpecentes e 

psicotrópicos, passíveis de controle especial, segundo a Portaria 344/98 do Ministério 

da Saúde, devem ser objeto de procedimentos especiais de acordo com a legislação 

específica. 

As resoluções adotam os parâmetros preconizados pela Resolução CONAMA nº. 

257/99 para o descarte de pilhas e semelhantes, que contenham chumbo, cádmio e 

mercúrio e seus compostos.  

A Resolução CONAMA nº. 257/99 também definiu limites de substâncias 

químicas a serem atendidos a partir de 1º janeiro de 2001. As pilhas e baterias dentro de 

tais limites podem ser dispostas em aterro sanitário licenciado junto com os resíduos 

domiciliares. As demais pilhas e baterias que apresentem limites superiores aos da 
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Resolução deverão ser descartadas em Aterro de Resíduos Perigosos – Classe I ou 

submetida a tratamento devidamente licenciado. 

Cuidados especiais devem ser tomados com os resíduos contendo mercúrio, que 

devem ser devidamente acondicionados em recipiente rígidos e estaques com selo 

d’água e encaminhados para recuperação.  



 

 85 

5 PANORAMA DA GESTÃO DE RSS EM FEIRA DE 

SANTANA 

5.1 REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESTADUAL E MUNICIPAL 

 

A Pesquisa de Assistência Médica e Sanitária 2005, avaliando a evolução do 

número de estabelecimentos de saúde, registrou que no ano de 2005, o estado da Bahia 

apresentava 6.284 estabelecimentos, o maior número de unidades de saúde em relação 

aos demais estados da região Nordeste, com aproximadamente, 8% do total de unidades 

no Brasil e 27% do total das 22.834 unidades identificadas no Nordeste (Tabela 2). 

   

Tabela 2 - Estabelecimento de saúde segundo Unidade da Federação – Nordeste – 1976/2005 
(adaptado de PAMS 2005 - IBGE)  

       (conclusão)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1992 1999 2002 2005

          Brasil 28 972 30 872 32 450 33 632 34 831 35 701 49 676 56 134 65 342 77 004

     Nordeste 9 174 9 546 9 977 10 182 10 499 10 791 13 106 16 265  18 911 22 834

Maranhão   513   596   701   704   802   855  1 011  1 669  1 846 2 152

Piauí   683   733   772   806   838   841  1 057  1 245  1 480 1 680

Ceará  1 458  1 474  1 527  1 528  1 548  1 656  2 192  2 614  2 869 3 206

Rio Grande do Norte   790   799   862   883   915   926  1 146  1 256  1 437 1 639

Paraíba   787   839   859   882   912   924  1 275  1 418  1 665 2 158

Pernambuco  1 397  1 484  1 544 (2) 1 610 (2) 1 670 (2) 1 664 (2) 1 977 (2) 2 394 (2) 3 026 3 509

Alagoas   542   561   593   602   596   632   741   791   934 1 304

Fernando de Noronha   1   1   1 (3) ... (3) ... (3) ... (3) ... (3) ... (3) ... (3) ...

Sergipe   461   473   497   510   533   533   627   744   809  902

Bahia  2 542  2 586  2 621  2 657  2 685  2 760  3 080  4 134  4 845 6 284

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária 1976/2005.

Notas: 1. A partir de 1992 foram incorporados na pesquisa os estabelecimentos que realizavam exclusivamente Serviços de Apoio à Diagnose e Terapia.
            2. Em 1999 não foram investigados os estabelecimentos que realizavam exclusivamente análises clínicas.

(2) Inclusive Fernando de Noronha. (3) Incluído em  Pernambuco. 

Grandes Regiões
e

Unidades da Federação                             

Brasil - 1976/2005

Tabela 1 - Estabelecimentos de saúde, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação

Estabelecimentos de saúde

 

 

Comparando-se os dados anuais apresentados pelos estados do Nordeste 

verifica-se a forte tendência de crescimento do numero de unidade do Estado da Bahia 

frente aos demais estados (Gráfico 5).  
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Gráfico 5 – Variação do número de Estabelecimentos de Saúde em alguns Estados da Região 
Nordeste entre 1985 e 2005, adaptado da  PAMS (IBGE, 2005). 

 

Estas unidades distribuem-se de forma não homogênea na capital e nas cidades 

do interior baiano. Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), 

mantido pelo DATASUS a rede de serviços de saúde no estado da Bahia em 2007 

(Tabela 3), evidencia, como esperado, a forte concentração na capital do estado, 

município de Salvador, com 2.030 unidades, representando sozinha 19,3% da rede 

estadual. O município de Feira de Santana com 329 estabelecimentos cadastrados, 3,1% 

da rede estadual, ocupa a terceira posição logo depois de Vitória da Conquista com 346, 

3,3% estabelecimentos cadastrados. 

 

Tabela 3 - Número de Estabelecimento de Saúde Cadastrados no DATASUS 

Município Nº. de Estabelecimentos % da Rede Estadual 

SALVADOR 2.030 19,3% 
VITÓRIA DA CONQUISTA 346 3,3% 

FEIRA DE SANTANA 329 3,1% 
ITABUNA 280 2,7% 
ILHÉUS 183 1,7% 

PAULO AFONSO 175 1,7% 
JEQUIÉ 151 1,4% 

ALAGOINHAS 141 1,3% 
JUAZEIRO 141 1,3% 

PORTO SEGURO 140 1,3% 
Demais 407 municípios 6.591 62,7% 
Total (417 municípios) 10.507 100% 

Fonte: Adaptado de http://cnes.datasus.gov.br (acessado em 21.03.2007) 
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Comparando os números de estabelecimentos de saúde registrados pelos quatro 

primeiros municípios em março de 2007 com os dados de junho de 2008 (Tabela 4) no 

mesmo banco de dados do CNES-DATASUS , constata-se que o município de Feira de 

Santana passa de 329 para 386 unidades cadastradas, ultrapassando Vitória da 

Conquista em número de unidades cadastradas que apresentou um aumento de 346 para 

350 unidades. Em termos de unidades cadastradas Feira de Santana fica atrás apenas da 

capital Salvador com 2.183 unidades (Tabela 4).  

Tabela 4 – Número de Estabelecimento de Saúde Cadastrados no DATASUS – 2007/2008 

Município Nº. de 
Estabelecimentos 

Junho/2008 

% Rede 
Estadual 

Nº. de Estabelecimentos 
Março/2007 

% Rede 
Estadual 

SALVADOR 2.183 20% 2.030 19% 

FEIRA DE SANTANA 386 3,5% 329 3% 

VITÓRIA DA 
CONQUISTA 

350 3,2% 346 3% 

ITABUNA 288 2,6% 280 3% 

Demais municípios 7.824 70,9% 6.591 63% 

Total (municípios) 11.031 100% 10.507 100% 

Fonte: Adaptado de http://cnes.datasus.gov.br  

 

Analisando o crescimento absoluto e percentual da rede dos municípios no 

mesmo período (Tabela 5), observa-se que entre os quatro primeiros municípios apenas 

Feira de Santana e Salvador apresentam resultados superiores à média estadual (7,5%). 

Comparando-se o número de unidades entre a rede de Feira de Santana e a rede de 

Salvador, observa-se também que Feira de Santana apresentou números significativos, 

com crescimento de 17,3% contra 7,5% na capital (Tabela 5). Cabe também destacar o 

crescimento do número de unidades agrupando-se os demais municípios pesquisados, o 

que sugere uma possível descentralização da rede estadual de assistência. 
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Tabela 5 – Crescimento Absoluto e Percentual do Número de Estabelecimento de Saúde 
Cadastrados no DATASUS – comparativo 2007/2008 

Município Nº. de 
Estabelecimentos 

Junho/2008 

Nº. de Estabelecimentos 
Março/2007 

% 
Crescimento  

SALVADOR 2.183 2.030 7,5% 

FEIRA DE SANTANA 386 329 17,3% 

VITÓRIA DA 
CONQUISTA 

350 346 1,1% 

ITABUNA 288 280 2,8% 

Demais municípios 7.824 6.591 18,7% 

Total (municípios) 11.031 10.507 5,0% 

Fonte: Adaptado de http://cnes.datasus.gov.br (acessado em 21.03.2007) 

 

Os números apresentados pela rede de Feira de Santana, segundo Censo de 

Assistência Médico Sanitária 2005, englobam unidades de saúde de diversas 

especialidades, ambulatorial, diagnóstico e terapêutica entre outros. A rede de serviços 

de saúde em Feira de Santana apresentava 216 estabelecimentos de saúde dos quais: 

• 96 eram de natureza pública e 120 privados; 

• a rede pública, em número de unidade, concentra-se na esfera municipal com 

89 (oitenta e nove) unidades contra 7 (sete) unidades estaduais; 

• a rede privada era composta por 112 unidades com fins lucrativos e 8 

unidades filantrópicas. Do total da rede privada, 32 (trinta e duas) unidades 

são conveniadas a rede SUS; 

• 15 unidades de saúde com internação, das quais 3 (três) eram pertencentes à 

rede pública e 12 (doze) à rede privada. 

A distribuição dos postos de trabalho na rede de serviços de saúde era composta 

por (IBGE, 2002): 

• 1.792 postos de nível superior: 1.205 médicos, 286 enfermeiros; 

• 1.281 postos de nível técnico/auxiliar; 

• 827 auxiliares de enfermagem, 192 técnicos de enfermagem; 

Segundo base de dados do DATASUS, consultado em junho de 2008, o 

Município apresentava 386 unidade de saúde cadastradas, das quais 19 unidades eram 

de natureza hospitalar, sendo 6 hospitais gerais e 13 hospitais especializados (Quadro 

9).  
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Quadro 9 – Número de Estabelecimentos de Saúde Cadastrados no Datasus (2008). 

Descrição Nº. Total de 
Estabelecimentos 

Junho/2008 
UNIDADE MÓVEL TERRESTRE 2 

POSTO DE SAÚDE 5 

POLICLÍNICA 5 

UNIDADE MÓVEL DE NÍVEL PRE-HOSP - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 1 

UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2 

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) 46 

PRONTO SOCORRO GERAL 2 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 5 

CONSULTÓRIO ISOLADO 40 

CENTRAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1 

HOSPITAL GERAL 6 
CLÍNICA ESPECIALIZADA/AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE 154 

HOSPITAL ESPECIALIZADO 13 

CENTRO DE SAÚDE/UNIDADE BÁSICA 99 

COOPERATIVA 3 

FARMÁCIA 2 

TOTAL 386 

O quadro funcional da rede hospitalar na cidade é formado por profissionais de 

diversas ocupações e níveis de escolaridade. O quadro de pessoal pode ser agrupado em 

profissionais de atenção à saúde e apoio ao diagnóstico (médicos, enfermeiros, 

auxiliares e técnicos de enfermagem, nutricionistas, radiologistas), pessoal técnico-

administrativo (administradores, auxiliares administrativos, secretárias, economistas, 

contadores) e pessoal de apoio (serviços de limpeza e conservação). Em alguns casos 

isolados, as unidades apresentam vínculos ou contratos de prestação de serviços, 

geralmente por tempo determinado, com técnicos de segurança do trabalho, arquitetos, 

engenheiros e outros. 

Cabe destacar a tendência a uma forte terceirização em alguns serviços, como 

higienização, como também a contratação de corpo clínico como pessoa jurídica por 

meio de cooperativas médicas.  

5.2 MANEJO EXTRA-UNIDADE  

 

Campos (2001) apresenta de forma cronológica as mudanças ocorridas ao longo 

do período compreendido entre 1989 e 2001 no sistema de coleta e disposição dos 

resíduos sólidos urbanos na cidade, iniciada com a terceirização dos serviços e 

posteriormente implantação do Aterro Nova Esperança, 
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Segundo a autora em 1989 a Prefeitura Municipal opta pela terceirização do 

serviço de coleta e disposição final promovendo uma série de 3 licitações, onde 

nenhuma das empresas forma julgadas como capacidade para assumir o sistema. Em 

1990 é implantado o aterro municipal no bairro Nova Esperança, em área de 6ha, grotão 

de pedreira abandonada, 20m abaixo do nível do terreno natural. Em 1992, o aterro já 

havia se transformado em lixão, ocupando uma área de 19ha e registrando a presença de 

180 catadores, pilhas com 40m de altura, poluição num raio de influência de 2 km; 

acúmulo do chorume em bacia, transbordando várias vezes, drenando para o Rio 

Jacuípe (bacia do Paraguaçu). 

Em 2000, a empresa Enterpa assume a concessão do serviço de coleta e da 

disposição dos RSU. Segundo Campos (2001) entre as melhorias implantadas destaca-

se a reinstalação dos drenos de gases, cobertura dos resíduos com inertes, reformas das 

instalações de apoio, alocação de funcionários e novos equipamentos, isolamento da 

área com arame farpado. A Enterpa também organiza a coleta totalizando 29 roteiros (7 

diários, 11 noturnos, 11 dias alternados). As ações implementadas neste período 

resultaram na desativação do antigo lixão que passaria a ser denominado Parque Eco-

social Princesa do Sertão e implantação de novo aterro em área vizinha. 

Em 2002 a Qualix Serviços Ambientais Ltda, antiga Enterpa, inicia as operações 

do novo aterro, obtendo em 2004, junto ao CRA, atual IMA, licença de operação da 

célula n.º 01, concedida pela Resolução CEPRAM n.º 3327 de 24/09/2004 (VER 

ANEXO). A Licença reconhecia o aterro como aterro sanitário e estabelecia uma série 

de condicionantes, entre os quais a obrigatoriedade de apresentar a planta com a 

localização da área para disposição provisória dos RSS, a qual deveria ser feita em vala 

séptica até a instalação de autoclave para tratamento dos resíduos.  

A política municipal de gestão dos RSS mudaria novamente a partir de 2006, em 

resposta a publicação da RDC ANVISA nº. 306/04 e da Resolução CONAMA nº. 

358/05 que estabeleceu prazos para que as unidades geradoras assumirem o 

gerenciamento dos seus resíduos. Em agosto de 2006 a Secretaria de Serviços Públicos 

promove o 1º Seminário de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde de Feira 

de Santana, no qual entre outros temas, foi apresentado o Plano Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e uma série de palestras relacionadas 

ao tema RSS.  
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O plano municipal previa a adequação da coleta e disposição final dos resíduos 

gerados pelas unidades de saúde. Os resíduos comuns (Grupo D) gerados pelas unidades 

públicas e particulares continuariam compartilhando o mesmo sistema de coleta dos 

demais resíduos urbanos comuns. A mudança seria na coleta dos demais RSS, com a 

Prefeitura prevendo para o inicio do ano seguinte (2007), a transferência definitiva da 

responsabilidade da coleta e disposição dos RSS gerados pelo setor privado para as suas 

unidades geradoras, como preconiza a RDC nº. 306/04 e Resolução CONAMA nº. 

358/05, mantendo apenas a coletas dos resíduos gerados pelas unidades públicas.  

O processo de transição com a saída do setor público da coleta dos RSS gerados 

pelas unidades particulares foi objeto de negociações entre a Secretaria de Serviços 

Públicos, representado o Poder Público Municipal, e pela Associação dos Hospitais da 

Bahia (ASHEB), representando as unidades privadas. 

A partir de outubro de 2007 o serviço público suspende a coleta dos RSS 

especiais (Grupo A, Grupo B e Grupo C) das unidades particulares. As unidades para 

manutenção do serviço contratam a empresa Qualix, cuja negociação foi intermediada 

pela Associação dos Hospitais (ASHEB). O contrato previa apenas a coleta dos RSS 

com risco biológico e perfurocortantes. O modelo do contrato entre a Qualix Serviços 

Ambientais Ltda. e as unidades de saúde, está disponível no portal do site da 

AHSEBFEIRA publicado em 30/08/2007 (acesso em 13/02/2008). Ele descreve as 

condições da prestação dos serviços de coleta e tratamento de resíduos infectantes. 

Um ponto que merece destaque é que a empresa contratada para coleta dos 

Resíduos do Grupo A e E, é a própria concessionária local contratada pela Prefeitura 

Municipal, visto que, quando a Prefeitura encerrou a coleta destes resíduos esta era a 

única empresa instalada na cidade o que levou muitas unidades a reclamarem da falta de 

concorrência e dos preços praticados. Segundo informações recentes, outra empresa da 

área de resíduos foi apresentada a Associação dos Hospitais e ficou de apresentar 

planilha de preços, porem até a conclusão desta pesquisa a negociação não tinha 

avançado.  

Destaca-se também, que o serviço prestado não contempla os resíduos com risco 

químico. O locais mais próximos para tratamento, por incineração, e disposição destes 

resíduos, aterros Classe I, ficam nos municípios de Salvador e Dias D’Ávila, empresas 
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como a Cetrel (incineração e aterro Classe I), Serquip (incineração de RSS), Serlimp 

(incineração de RSS).  

A coleta dos RSS com risco biológico é feita por meio de bombonas 

disponibilizadas em regime de comodato de 200, 50 e 20 litros, com capacidades em 

pelo limitadas a 25kg, 6kg e 2,5kg de resíduos, respectivamente. 

O preço verificado no modelo de contrato entre a entidade e a QUALIX 

SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. para a prestação dos serviços segue a seguinte 

tabela: 

• Bombonas de 200 litros (até 25kg de resíduos) R$ 47,00, o que implica a 

média de R$1,88 por kg de resíduo coletado. 

• Bombonas de 50 litros (até 6kg de resíduos) R$ 34,00, média de R$5,67 por 

kg de resíduo coletado. 

• Bombonas de 20 litros (até 2,5kg de resíduos) R$ 25,00, média de R$10,00 

por kg de resíduo coletado. 

Segundo consulta ao banco de dados do IMA (antigo CRA), a Qualix Serviços 

Ambientais, empresa contratada, possui autorizações para transporte, tratamento e 

disposição de resíduos de serviços de saúde. A autorização para a coleta e transporte foi 

expedida pela Portaria n.º 8.941, de 18 de dezembro de 2007, do então CRA, que lhe 

concedeu Licença Simplificada. A autorização para tratamento e disposição consta da 

Licença Simplificada, concedida pela Portaria n.º 8.953, de 20 de dezembro de 2007, 

para tratamento de resíduos de serviços de saúde por autoclave. A referida Portaria 

também faz menção a necessidade de instalação de dispositivo de descaracterização dos 

resíduos tratados antes da disposição final. 

O Projeto de Captação de Gás do Aterro de Feira de Santana sob o Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo (MDL) elaborado pela Qualix apresenta uma descrição do 

projeto original e também da situação do aterro em 2006: 

• Atualmente, a taxa média de preenchimento do aterro é de mais de 350 

toneladas por dia, ou superior a 130 mil toneladas por ano, com 

crescimento anual previsto em 3% ao ano. 

• A vida útil projetada é de 11 anos (até 2013) e capacidade para 1.600.000 

toneladas de resíduos. 
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• A área total projetada para disposição é de 10 hectares, sendo que em 

maio de 2006, já havia sido preenchidos cerca de cinco hectares,  

• apresentado espessura máxima de 15 metros, dos 45 metros de cota total 

prevista. 

O controle da pesagem dos carros de coleta é feito em balança de carga no 

acesso à área do aterro reservada para disposição dos resíduos (Figura 4). 

 
Figura 4 - Vista da entrada com balança (FSA, 2006) 

Os resíduos comuns não sofrem tratamento prévio sendo dispostos diretamente 

nas células em camadas de cinco metros de altura, com cobertura de argila.  

O tratamento dos resíduos de saúde com risco biológico, é feito por autoclave 

com capacidade tratamento de 660kg/h. Os resíduos após tratamento são dispostos 

como resíduos comuns.  

 
Figura 5 - Vista da autoclave para RSS (FSA, 2006) 

Apesar de possuir licença ambiental de aterro sanitário a operação do Aterro 

Nova Esperança por ocasião da pesquisa ainda enfrentava vários problemas como a 
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dificuldade de relocação de alguns catadores remanescentes e a proximidade de 

comunidades (Figura 6). 

 

 
Figura 6 – Vista de área do aterro próximo de residências (FSA, 2006) 
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6 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PGRSS NO 

HOSPITAL EMEC  

6.1 A UNIDADE HOSPITALAR 

6.1.1 Breve Histórico do Hospital e da Rede Hospitalar Municipal  

O hospital iniciou suas atividades em 1963, localizado em um dos vetores de 

expansão urbana na época, a Avenida Getúlio Vargas, precisamente na esquina com a 

Avenida Maria Quitéria, confrontando com a Praça da Integração e com o Feira Palace 

Hotel no lado oposto da Avenida Maria Quitéria, participando no processo de 

consolidação da Avenida Getúlio Vargas, confirmada pela expansão dos anos seguintes 

e pela afluência de outras unidades de serviços de saúde (clínicas, policlínicas, 

consultórios, farmácias, etc.) que viriam a se instalar na avenida e em suas transversais, 

além de empresas de outras naturezas como instituições financeiras, lojas comerciais e 

escritórios.  

Entre as unidades instaladas na mesma avenida e próximas ao hospital EMEC 

merecem destaque o Hospital São Matheus (1976) e o Hospital HTO (1992). Tanto o 

Hospital São Matheus, que surge como policlínica, quanto o Hospital HTO, que surge 

como clínica especializada em ortopedia e traumatologia, ampliariam suas instalações e 

especialidades enquadrando-se como hospitais gerais.  

Entre as unidades hospitalares, o Hospital Dom Pedro de Alcântara, hospital 

filantrópico mantido pela Fundação Santa Casa de Misericórdia, é o mais antigo, tendo 

iniciado suas atividades em 1959. 

O Hospital Casa de Saúde Santana seria fundado em 1968, na Avenida Senhor 

dos Passos, onde ainda se encontra. O Hospital Mater Dei, de natureza privada, iniciaria 

suas atividades em 1985, então apenas como clínica obstétrica com o nome de 

ProMater, localizada na Avenida Presidente Dutra, transferindo-se em 1995 para uma 

nova sede na Avenida João Durval Carneiro, já na qualidade de Hospital, local onde 

mantem-se em atividade desde então (ALMEIDA, 2006). 
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Na esfera pública surgem o Hospital Geral Clériston Andrade (15/03/1984), o 

Hospital da Mulher e, recentemente, o Hospital da Criança (12/10/2006). 

Atrelada à ampliação da rede hospitalar, cresce também o número de unidades 

de saúde de menor porte. Na esfera da rede de assistência de natureza privada destacam-

se as clínicas, policlínicas e laboratórios de análises. No período também foram 

observados mudanças significativas no modelo de assistência à saúde fruto das 

mudanças sociais, políticas, ambientais e tecnológicas.  

A partir da implantação do Sistema Único de Saúde, as políticas públicas em 

saúde passaram a ter sua regulamentação centralizada e suas ações descentralizadas com 

a municipalização da saúde. O modelo de atendimento também sofre mudanças com a 

ampliação do número de postos de saúde, instalados em diversos bairros da cidade. A 

descentralização geográfica do atendimento promovida por meio dos postos permitiu 

também “desafogar” a demanda às unidades hospitalares, na medida em que estes 

postos, por meio do atendimento ambulatorial, também funcionavam como local de 

triagem, encaminhando aos hospitais apenas os casos específicos que demandariam 

maiores cuidados e que necessitavam de procedimentos hospitalares, de diagnóstico e 

de internamento.  

Também surgem e são estruturados os órgãos de controle e fiscalização para 

normatizar e monitorizar o crescimento da demanda e oferta dos serviços de saúde 

aliados a necessidade de um maior controle das condições sanitárias e da qualidade dos 

serviços. 

6.1.2 Localização e aspectos geográficos  

A localização geográfica e urbana do EMEC foram determinantes para a 

expansão do hospital. Na dimensão geográfica a escolha pelo município de Feira de 

Santana, a pouco mais de 100km da capital do estado, a cidade de Salvador, e que já se 

destacava como centro de uma microrregião, propiciou um maior acesso a demanda dos 

serviços de saúde e também aos profissionais de saúde.  

Atualmente, este contexto geográfico e urbano permite a unidade integrar uma 

rede de assistência médica-hospitalar formada por unidades públicas e privadas, que 

prestam serviços de baixa, média e alta complexidade, a um município com mais de 500 

mil habitantes, centro de uma microrregião que apresentava, segundo o Censo IBGE 
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2005, um a população de 952.878 habitantes e da qual fazem parte 24 (vinte e quatro) 

outros municípios (Água Fria, Anguera, Antônio Cardoso, Conceição da Feira, 

Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Elísio Medrado, Ipecaetá, Ipirá, Irará, Itatim, 

Ouriçangas, Pedrão, Pintadas, Rafael Jambeiro, Santa Bárbara, Santa Teresinha, 

Santanópolis, Santo Estevão, São Gonçalo dos Campos, Serra Preta, Tanquinho e 

Teodoro Sampaio). 

A unidade mantivesse, desde então, no mesmo local da fundação, na Avenida 

Getúlio Vargas, no encontro desta com à Avenida Maria Quitéria. A Praça, antiga Praça 

da Integração, em frente ao hospital, no prolongamento do canteiro central da Avenida 

Getúlio Vargas (Figura 7).  

 

Figura 7 - Hospital EMEC e o seu entorno (Fonte: http://maps.google.com.br/) 

Esta localização central permitiu maior visibilidade no cenário urbano e 

facilidade de acesso aos usuários das suas instalações, propiciando condições 

importantes para o crescimento da unidade. Hoje, entretanto, traz uma série de 

problemas, muitos dos quais semelhantes aos de outras unidades com a mesma 

característica. O crescimento da unidade foi provocado e provocou também a expansão 

imobiliária do seu entorno. Este adensamento trouxe atrelado a problemática dos 

grandes centros urbanos, como aumento da circulação de veículos, dificuldade de áreas 

para estacionamento, aumento da poluição sonora, maior demanda de serviços públicos, 

entre outros. Outra peculiaridade é que a avenida Getúlio Vargas por muito tempo 

emec 
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serviu de “circuito” para a micareta local, considerada um dos maiores festejos 

carnavalescos fora de época do País, quando então a unidade tinha que conciliar a 

continuidade dos seus serviços com todo a agitação do seu entorno. 

6.1.3 Serviço e Porte da Unidade Hospitalar  

A unidade é do tipo hospital geral, oferecendo serviços nas mais diversas 

modalidades de atenção à saúde, de baixa a alta complexidade, nas áreas clínicas, de 

pronto atendimento, intervenções cirúrgicas, e em grande variedade de especialidades 

médica: clínica geral, pediatria, obstetrícia, ginecologia, ortopedia, pneumologia, 

cardiologia, neurologia, angiologia, proctologia, entre outros. 

A unidade é o maior hospital privado do município de Feira de Santana em 

termos de número de leitos, apresentando ao todo 61 (sessenta e um) leitos entre leitos 

de apartamentos, enfermaria e tratamento intensivo. 

O número de leitos (61) enquadra o hospital no porte médio, faixa compreendida 

entre 50 e 100 leitos, segundo parâmetros normativos regulamentados pelo Anexo III do 

Decreto nº. 11.235, de 10 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado da 

Bahia em 11 e 12 de outubro de 2008, que aprovou o Regulamento da Lei nº. 10.431, de 

20 de dezembro de 2006, que instituiu a Política de Meio Ambiente e de Proteção à 

Biodiversidade do Estado da Bahia. 

O referido anexo da Lei apresenta cinco grandes grupos para classificação de 

unidades hospitalares quanto ao porte (micro, pequeno, médio, grande e excepcional). A 

caracterização da localização, natureza, porte e características da obra ou atividade, do 

empreendimento são os principais critérios adotados para seu enquadramento no 

processo de licenciamento ambiental e na definição dos procedimentos a serem 

adotados.  

6.1.4 Expansão Física e Estrutura Física Atual  

O complexo arquitetônico sede do hospital é resultado do processo de expansão 

física da unidade, viabilizado por meio do reuso de seu espaço físico e pela 

incorporação de novas áreas após a compra de imóveis vizinhos. Esta expansão 

demandou uma série de demolições, ampliações, reformas e adaptações das instalações 
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existentes e adquiridas. Esta dinâmica do espaço físico da unidade foi orientada para 

atender ao seu planejamento estratégico e aos parâmetros regulatórios dos órgãos de 

controle e fiscalização. 

Considerando o período compreendido entre 1999 e 2005 a unidade ampliou sua 

área construída de 3.746m² para 4.416m², um aumento de quase 20%. Adotando como 

parâmetro comparativo o conjunto de serviços de construção, ampliação, reforma e 

adaptação foram feitas intervenções que totalizam mais 1.800m² ou 48% sobre a área 

construída original. 

Atualmente, a unidade já iniciou a construção de novo prédio que abrigará as 

unidades de farmácia hospitalar e os serviços de nutrição e dietética.   

6.1.5 Organização Administrativa 

A estrutura administrativa do hospital (Figura 8) apresenta uma série de setores 

coordenados e dispostos hierarquicamente segundo as atribuições e funções 

desempenhadas. 

A gestão do negócio fica a cargo do Conselho Administrativo, composto pelo 

presidente e seu membros, onde de forma conjunta definem as estratégias da unidade 

hospitalar.  

Diretamente subordinados à Presidência e responsáveis pela planificação e 

implementação das ações estratégicas da unidade estão a Diretoria Técnica e a Diretora 

Administrativa e Financeira. A Presidência conta ainda com assessoria de consultor em 

economia. 
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Figura 8 - Organograma do Hospital (Fonte: PGRSS 2008 EMEC) 

6.1.6 Estrutura Física e Funcional 

Segundo Carramenha (2005, p.45), “o projeto físico interfere na otimização do 

consumo de recursos naturais, em função do partido arquitetônico adotado, colabora 

com a redução da geração de resíduos, facilita a segregação na origem e o 

encaminhamento de seu descarte”. 

Atualmente, o hospital EMEC, segundo levantamento cadastral realizado em 

junho de 2006, ocupa uma área de terreno de 4.416m² e apresenta área construída de 

4.732,90m², distribuída em três pavimentos: térreo com 2.839,45m²; primeiro andar, 

com 1.864,45m² e segundo andar, com 29,00m². 

A tipologia do espaço físico com forte tendência horizontal influenciou também 

na dinâmica das operações da unidade, em especial na distribuição das suas diversas 

áreas, necessidade de soluções para circulação horizontal, resultando em corredores 

interligando as diversas compartimentações e impactando, particularmente sobre 

aspectos de tempo e movimento, os diversos serviços prestados. 
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A organização física e funcional da unidade está diretamente relacionada com as 

suas atribuições. A RDC ANVISA nº. 50, de 21 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre 

o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de 

projetos físicos de estabelecimentos assistenciais reconhece a unidade de saúde como 

passível de apresentar 8 (oito) grupos de atribuições (Figura 9). Algumas destas 

atribuições são obrigatórias para qualquer unidade de saúde e outras são determinadas 

em função da sua natureza (consultório, clínica, policlínica, hospital especializado, 

hospital geral, etc.). 

                Figura 9 - Atribuições de Estabelecimentos Assistenciais (RDC ANVISA nº. 50/02) 

 

 

O conjunto de atribuições apresentado pelo hospital em estudo, qualifica-o como 

hospital geral, prestando serviços nas quatro grandes áreas: ambulatorial, pronto 

atendimento, internação e apoio ao diagnóstico e terapia. O hospital também possui as 

atribuições de apoio e participa indiretamente com ações de ensino e pesquisa. Os 

serviços correlatos às diversas atribuições diferenciam-se em termos de localização 

espacial e grau de intensidade entre as dependências da unidade (Figura 10).  
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Figura 10 - Diagrama da Distribuição Setorial do Hospital 

 

Setores de atendimento em regime ambulatorial 

O hospital conta com 2 (dois) ambulatórios distintos, denominados Ambulatório 

A e Ambulatório B, que agregam diversas especialidades. O “Ambulatório A” localiza-

se no trecho mais à frente do hospital cujo acesso, por meio de escada, é feito pela sala 

de espera da recepção principal no pavimento térreo. O “Ambulatório B” localiza-se no 

trecho ao fundo da unidade e tem acesso pela recepção lateral junto ao estacionamento 

principal.  

Os ambulatórios prestam serviços eletivos de atendimento médico, consulta, em 

horários previamente agendados ou por ordem de chegada, em diversas especialidades: 

ginecologia, obstetrícia, gastroenterologia, hemoterapia, nefrologia, urologia, ortopedia, 

oftalmologia, etc. Os usuários deste serviços são pacientes externos.  
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Algumas especialidades médicas (tomografia computadorizada, ortopedia e 

cardiologia) contam com estrutura de atendimento clínico ao paciente individualizada, 

organizadas em unidades funcionais com espaço e equipes próprios, porém 

compartilhando com o hospital alguns de seus serviços de apoio (administrativo, técnico 

e logístico). Estas unidades funcionais são espaços autônomos ocupados por empresas 

terceirizadas, as quais podem dispor destes espaços para atendimento a pacientes 

externos e a pacientes internos do hospital.  

A unidade de tomografia tem acesso pela Rua Visconde de Cairu, conta com 

sala de espera, sala de exame (com vestiário) e sala de laudos. A unidade de cardiologia, 

denominada Ultracor, também tem acesso pela Rua Visconde de Cairu e conta com duas 

salas de exames (ergometria e eco-cardiograma), recepção, sala de laudos e três 

consultórios. A unidade de ortopedia tem acesso pela Avenida Getúlio Vargas, conta 

com recepção, consultórios, sala de exames, sala de gesso e sanitários.  

O hospital não conta com unidade tipo hospital dia, sendo que as pequenas 

cirurgias e cirurgias ambulatoriais que não necessitam de internamento são realizadas 

no centro cirúrgico. 

Setores de atendimento imediato 

O Pronto Socorro (PS) para atendimento das urgências e emergências está 

estrategicamente localizado na parte frontal da unidade com dois acessos pela Avenida 

Getúlio Vargas, o primeiro pela recepção principal e o outro pelo corredor lateral 

externo, que também serve de acesso para pacientes transportados por ambulâncias. 

Segundo a administração da unidade, durante o período noturno é fechado o acesso 

principal e mantido apenas o acesso lateral, como forma de promover uma maior 

segurança patrimonial e pessoal, mantendo-se os demais serviços de apoio ao PS. 

O PS em função das suas atribuições de pronto atendimento é o serviço mais 

impactado pelas condições de acesso ao hospital, segundo variáveis espaciais e 

temporais. Se por um lado a localização geográfica do hospital, no centro da cidade, no 

cruzamento de duas de suas principais avenidas, facilita o acesso para pacientes que 

procuram o hospital em horário noturno, finais de semana e feriados, por outro dificulta 

o acesso à outros que procuram a unidade no período diurno em dias comerciais, com 

maior fluxo de veículos e dificuldade de vagas de estacionamento.  
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Setores de atendimento em regime de internação. 

Os leitos de internação estão agrupados em blocos, formando unidades 

funcionais denominadas Clínica I, Clínica II e Clínica III. A unidade conta também 

U.T.I com 6 (leitos) separados por divisórias, com macas médicas e utilidades especiais 

para atendimento. 

As enfermarias são do tipo quarto coletivo para pacientes adultos separadas por 

sexo (enfermarias masculinas e enfermarias femininas) e enfermaria diferenciada para 

atendimento pediátrico, sendo que cada quarto coletivo apresenta sanitário próprio com 

lavatório, bacia sanitária, box para banho e acessórios. 

Os apartamentos são do tipo quarto, sem ante sala, com sanitário, dispenser para 

álcool gel e maca médica. O sanitário apresenta lavatório, bacia sanitária, box para 

banho e acessórios. 

A Clínica I atende a 10 (dez) leitos individuais tipo apartamento, 1 (uma) 

enfermaria com 4 (quatro) leitos coletivos. A Clínica II atende a 12 (doze) leitos de 

apartamento, berçário com três leitos infantis e 3 (três) quartos de enfermarias com 16 

(dezesseis) leitos coletivos ao todo. A Clínica III atende a 3 (três) leitos de apartamento 

adulto, 3 (três) leitos de apartamento pediátrico, 1 (uma) enfermaria adulta (3 leitos) e 

uma enfermaria pediátrica ( 3 leitos). A área de neonatologia apresenta berçário e 

serviços de apoio como lactário.  

Setores de apoio ao diagnóstico e terapia 

A unidade apresenta uma série de serviços de apoio ao diagnóstico e à terapia, 

realizados pela equipe própria ou por unidades funcionais terceirizadas.  

Os serviços de análise clínicas de material biológico e de análise de anatomia 

patológica são realizados por unidade funcional terceirizada. A unidade localizada na 

esquina da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida Maria Quitéria, presta serviços de 

diagnóstico e emissão de laudos tanto ao público externo (pacientes externos), no 

horário comercial, quanto ao hospital (pacientes internos, em pronto atendimento, 

terapia, ou internado), em regime de 24 horas (plantão). 
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Os serviços de diagnóstico por radiologia são realizados pela unidade funcional 

de radiologia, que possui recepção, sala de exames com barreira e sala escura para 

revelação. 

Os procedimentos cirúrgicos e endoscópicos, não ambulatoriais, de maior 

complexidade e que necessitem de internação de mais de 24 horas são realizados no 

Centro Cirúrgico do hospital que conta com duas salas cirúrgicas e uma sala para parto 

(normal ou cirúrgico). A unidade funcional está em processo de conclusão de obra de 

ampliação das suas instalações e adaptação da sala de expurgo para melhoria do fluxo. 

Os médicos cirurgiões contam com área de apoio contígua ao C.C., separados por 

barreira física, com estar e dormitório. 

Os serviços de hemoterapia são realizados de forma compartilhada. Os 

procedimentos que envolvem triagem de doadores, coleta, controle, processamento e 

análise de sangue doado e coletado e de hemocomponentes são externos a unidade 

hospitalar, por empresa contratada como prestadora de serviços. Os procedimentos 

internos de coleta e transfusão são realizados por equipe interna do quadro da unidade 

hospitalar. 

 Setores de apoio técnico 

O hospital conta com as seguintes unidades específicas para suporte às 

atividades de terapia e internação: cozinha, lanchonete, farmácia e central de 

esterilização. 

A unidade funcional formada pela cozinha e lanchonete, localiza-se na parte 

central da unidade sendo responsável pelo armazenamento, preparação e distribuição de 

alimentos na unidade, na forma de refeições, lanches e dietas especiais para via oral ou 

enteral, sendo responsável também pelo recolhimento dos resíduos e higienização dos 

utensílios utilizados. A cozinha atende prioritariamente a pacientes internos e a 

lanchonete atende à pacientes externos, seus acompanhantes e visitantes. 

A farmácia do hospital compreende o almoxarifado e sala para procedimentos, 

sendo de forma integrada responsáveis por todos os processos de assistência 

farmacêutica compreendendo o recebimento, armazenamento, preparação e distribuição 

de medicamentos. A farmácia também é responsável pela preparação das nutrições 

parenterais, controle de medicamentos e suporte farmacêutico.  
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O hospital conta com central de esterilização de materiais de diagnóstico e 

terapêutica, responsável pelo recebimento, desinfecção e distribuição de material 

esterilizado. A esterilização é feita por método físico, por calor úmido em autoclaves, e 

método químico. 

 Setores ensino e pesquisa 

O hospital mantém um programa interno de educação continuada para promoção 

do ensino e capacitação de seus colaboradores internos e eventualmente externos. Os 

treinamentos, palestras e seminários são realizados, geralmente, no auditório e abordam 

temas diversos relacionados aos serviços de assistência médica, administrativos e de 

apoio. O hospital também é um importante espaço para formação da prática profissional 

por meio de estágios. 

Setores de apoio administrativo 

Os setores administrativos da unidade englobam diretoria, gerência 

administrativa, contabilidade, faturamento, contas a pagar e a receber, arquivo e 

documentação, recepções, serviços de portaria, compras, etc. 

A unidade conta também com setores responsáveis pela gestão dos serviços de 

enfermagem e técnico, com atribuições de planejamento, execução e controle 

(supervisão): gerência de enfermagem, gerência de manutenção. 

A gestão dos serviços de apoio da unidade conta ainda com um conjunto de 

comissões e programas internos: Segurança no Trabalho, PGRSS, PPRA, PCMSO, 

CCIH. 

Setores apoio logístico 

Os setores de apoio logístico na unidade compreendem lavanderia, 

almoxarifado, manutenção, necrotério, limpeza e higienização, segurança e vigilância, 

manutenção e infra-estrutura. 

Os serviços de lavanderia são terceirizados. O processo compreende etapas 

internas, realizadas pela equipe do hospital, e externas realizadas pela equipe da 

empresa contratada. O processo interno consiste na coleta da roupa suja pela equipe de 
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higienização que a armazena em dependência interna do hospital exclusiva para este 

fim, posteriormente com a chegada dos carros de coleta, os volumes são pesados e 

transportados para a lavanderia, onde são realizadas as etapas de lavagem e 

acondicionadas, quando retornam para o hospital. A sala de roupa suja está localizada 

próxima à área de estacionamento e tem acesso pelo fundo da rampa. A sala de roupa 

limpa foi criada recentemente na ampliação da área administrativa no fundo da unidade 

Ultracor. A existência de sala de roupa suja e sala de roupa limpa, individualizadas e 

localizadas em áreas distintas do hospital atende aos requisitos da RDC ANVISA nº. 

50/02 para evitar cruzamentos de fluxos e minimizar riscos de contaminações. O 

processo externo de lavagem pela empresa contratada é feito por sistema lavadoras de 

barreira, com separação das áreas sujas e limpas.  

O almoxarifado está localizado junto à farmácia, sendo responsável pelo 

armazenamento e distribuição dos produtos e equipamentos armazenados.  

Os serviços de segurança e vigilância são terceirizados. 

O necrotério para guarda e conservação de cadáveres está localizado junto a 

rampa e tem acesso direto pela circulação lateral junto a Portaria 2, facilitando a retirada 

pelos serviços de funerária. 

Os serviços de manutenção são realizados por equipe própria, subordinada a 

gerência de manutenção. A equipe é composta por eletricistas, encanadores, pedreiros e 

auxiliares, sendo responsável pela manutenção dos prédios, de suas instalações e dos 

equipamentos, bem como pelo fornecimento e qualidade das utilidades (água, gases 

medicinais, ar comprimido, etc.) e pela rede de coleta de efluentes líquidos (esgoto 

sanitário e águas pluviais).  

O serviço de limpeza/higienização é responsável pelas condições de assepsia das 

áreas (internas e externas), instrumentos e equipamentos. O serviço também é 

responsável pela coleta, transporte e guarda dos resíduos sólidos nos abrigos, limpeza e 

higienização dos acondicionadores, carros e demais equipamentos relacionados. 
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6.1.7 Utilidades  

O abastecimento de água potável no hospital é do tipo sistema misto, com fonte 

de abastecimento por poço tubular e também da rede de abastecimento de água da 

concessionária local, Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA).  

O sistema atendido pelo poço artesiano compreende o poço tubular, conjunto 

moto-bomba para elevação (sucção e recalque), sistema de tratamento com filtro de 

carvão ativado e rede de distribuição. Segundo relatório da empresa responsável pela 

manutenção do sistema, o poço tem profundidade de 45 metros, com vazão de 6m³/h, o 

tratamento da água é feito por leito de quartzo, seguida de filtração por carvão ativado e 

desinfecção por meio de dosador de cloro. 

O sistema atendido pela concessionária local compreende ponto de entrada 

reservatório inferior, sistema de sucção e recalque, reservatório superior e rede de 

distribuição.  

Os chuveiros dos apartamentos contam com sistema de água quente por 

aquecedor a gás. 

A água é consumida de diversas formas na unidade segundo grandes grupos: a) 

serviços hospitalares: procedimentos cirúrgicos, laboratórios, ambulatórios); b) 

esterilização de instrumentos e vasilhames utilizados; b) higiene dos pacientes, corpo 

clínico, funcionários e visitantes : lavatórios (lavagem de mãos e assepsia), vasos 

sanitários e chuveiros (banhos); c) água potável: água para consumo direto (beber) que 

sofre tratamento auxiliar e em alguns casos é utilizada água mineral engarrafada. Os 

bebedouros elétricos internos foram recentemente substituídos por bebedouros mais 

modernos e eficientes, com tratamento usando carvão ativado; c) preparo de alimentos: 

preparo de refeições para pacientes e funcionários e de dietas especiais para pacientes 

específicos; d) serviços administrativos, limpeza e manutenção: limpeza dos quartos dos 

pacientes, lavagem de pisos, limpeza das dependências do hospital, etc. 

O controle da qualidade da água é realizado por meio de coleta de amostras e 

análise (físico-química e bacteriológica) e limpeza periódica dos reservatórios. As 

análises físico-químicas e bacteriológicas apresentam uma periodicidade de 4 (quatro) 

meses e são realizadas em laboratórios locais. A higienização dos reservatórios é 

realizada em intervalos de 6 (seis) meses. 
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A rede de coleta de esgoto compreende as peças sanitárias, seus ramais de 

descarga (aparelhos), ramais de esgoto, caixas de inspeção (CI) e tubulações em PVC 

soldável para esgoto sanitário.  

O hospital EMEC conta com ligação a rede de coleta de esgoto sanitário mantido 

pela concessionária local, EMBASA, e já desativou grande parte do sistema de 

tratamento anterior, composto por fossa e sumidouro. 

O suprimento de energia elétrica é feito pela concessionária local de energia 

elétrica, COELBA. A unidade também conta com sistema auxiliar de fornecimento de 

energia, tipo gerador de emergência, visando garantir o funcionamento de energia aos 

procedimentos vitais de atendimento aos pacientes. O sistema compreende gerador 

elétrico de emergência com potência 250kVA, fabricado pela STEMAC, alimentador 

por tanque de combustível e acionado por quadro automático de transferência, tubulação 

e fiação de distribuição de energia.  

6.1.8 Serviços  

Segundo dados fornecidos pela administração, o hospital apresenta uma média 

diária de 16 internações, 200 visitas e 188 atendimentos clínicos. Na maioria dos 

serviços os parâmetros variabilidade e volume sofrem forte influência do período 

(manhã, tarde ou note) e do dia da semana.  

Os setores têm horários de funcionamento diferenciados em função da natureza 

do serviço prestado. Os setores administrativos funcionam em horário comercial, exceto 

as portarias e a recepção principal que funcionam 24 horas em regime de plantão. Os 

ambulatórios (A e B) também funcionam apenas no horário comercial. Os setores de 

pronto atendimento (emergência e urgência) e de atendimento ao paciente internado 

funcionam ininterruptamente em horário de plantão 24 horas. 

6.1.9 Quadro Funcional  

No final do ano de 2007, a unidade apresentava um quadro de 177 funcionários 

fixos, distribuídos em área assistenciais fim e áreas de apoio e logística. 

A distribuição dos funcionários por classe específica: 18 enfermeiras; 70 

técnico/auxiliar enfermagem; 1 nutricionista; 1 técnico em segurança no trabalho; 1 
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farmacêutica; 23 pessoas na limpeza e higienização; 4 profissionais de manutenção; 1 

médico do trabalho; 58 profissionais em áreas diversas. 

O Hospital também conta com um corpo clínico de 185 médicos associados 

distribuídos nas diversas especialidades para atendimentos clínicos, de diagnóstico e 

terapia.  

6.2 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PGRSS  

6.2.1 Antecedentes históricos - Manejo e PGRSS 2003  

O primeiro Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde do 

hospital foi elaborado em 2003, com participação direta do pesquisador em associação 

com a bióloga Ana Claudia Borja Paim. 

Um dos fatores determinantes para a elaboração do PGRSS da unidade foi a 

ação impetrada pelo Ministério Público da Bahia que preconizava a elaboração e 

apresentação pelas unidades de seus Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 

de Saúde conforme determinações legais da RDC ANVISA n.º283/03 e da Resolução 

CONAMA n.º 5/93 vigentes à época. Esta ação foi restrita aos hospitais. 

Para elaboração do seu PGRSS, o hospital optou por contratação de profissionais 

externos. A escolha pela consultoria externa foi fundamentada pela limitação de seu 

quadro interno, sobrecarregado pelas atividades fins da unidade hospitalar, e pela busca 

de agilidade do processo. 

A metodologia utilizada para a elaboração do PGRSS 2003 seguiu modelo 

proposto pelo termo de referência do então Centro de Recursos Ambientais (CRA), 

hoje, IMA, para o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde versão 

2001, e dentro das determinações da Resolução CONAMA nº. 5 e da RDC ANVISA nº. 

283 vigentes na época. 

O planejamento das ações buscou atender, além dos aspectos técnicos-

organizacionais, aspectos comportamentais para a promoção das mudanças pretendidas, 

em especial por meio da criação de comissão específica para condução da elaboração e 

futura implementação do PGRSS. A composição da comissão interna do PGRSS foi 
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definida a partir de solicitação junto à administração do hospital que indicasse 

representantes para algumas áreas específicas do hospital: corpo médico, administração, 

enfermagem, higienização, nutrição e manutenção.  

Entre as funções da comissão interna caberia: 

• Servir de agente de informação privilegiado para a consultoria, em função do 

seu conhecimento da organização ou do setor do qual participa ou é 

responsável. 

• Identificar junto com a consultoria de forma induzida ou espontânea as 

interfaces do seu setor com os outros setores e os problemas e as facilidades 

destas interfaces. 

• Ter acesso, pela consultoria, à legislação pertinente ao gerenciamento de 

resíduos da unidade. 

• Participar de discussões a cerca de temas relevantes à ação proposta, como: 

minimização, riscos associados, técnicas e equipamentos de proteção, etapas 

do manejo (segregação, acondicionamento, coleta, tratamento, disposição 

final).  

• Apontar os principiais problemas quanto ao manejo dos resíduos, participar 

na elaboração de proposições e na implementação das mesmas. 

• Acompanhar e avaliar as ações da consultoria quanto aos prazos e resultados 

esperados.  

A comissão também teria papel importante nas ações após a elaboração do 

PGRSS, especialmente na coordenação e apoio a implementação das ações propostas e 

na avaliação dos resultados. 

A elaboração do PGRSS compreendeu a caracterização (física e técnica-

organizacional), o diagnóstico do manejo interno de resíduos, a identificação da 

legislação pertinente e, finalmente, o planejamento, com definição das diretrizes, 

recursos necessários, ações a serem implementadas e instrumentos de controle. 

A unidade até então já apresentava algumas ações de reutilização e reciclagem 

dos resíduos gerados. Estas ações, na maioria dos casos, aconteciam de forma isolada 

não obedecendo a uma solução integrada ou sistematizada. 
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As ações de minimização até então estavam concentradas mais na redução do 

risco do que na redução do volume gerado. Entre os exemplos, pode-se citar a 

substituição de parte dos termômetros clínicos de coluna de mercúrio por termômetros 

digitais.  

Entre as ações de reutilização e reciclagem, constatou-se a reutilização do papel 

tipo sulfite quando descartados após impressão, em especial os provenientes das áreas 

administrativas. Parte deste papel e caixas de papelão, descartados pelo almoxarifado, 

eram recolhidos e comercializados para pessoas ou empresas de reciclagem. 

O levantamento dos resíduos sólidos, dos efluentes líquidos e das emissões 

gasosas gerados na unidade foi realizado em duas etapas. Na primeira etapa foi 

realizada a caracterização dos diversos setores da unidade (unidades geradoras) e 

identificação dos tipos de resíduos por setor. A segunda etapa compreendeu o 

levantamento quantitativo dos resíduos sólidos, propriamente dito.  

A identificação dos resíduos seguiu a classificação proposta pela RDC ANVISA 

n.º 283/03. Esta identificação tinha como objetivos principais levantar os riscos no setor 

e avaliar os contentores disponíveis, corrigindo possíveis incompatibilidades e faltas, e 

assim facilitar a segregação.  

Cabe destacar que o levantamento quantitativo não foi feito por unidade 

geradora e sim por grupo de resíduos coletados, pelas limitações técnicas. 

Os resíduos na medida em que chegavam ao abrigo externo, trazidos pela equipe 

de coleta interna, eram pesados por grupos em balança tipo plataforma durante o 

período de 7 (sete) dias. Os pesos auferidos eram registrados em formulários 

previamente elaborados para tal, indicando a data, o grupo e o peso. A pesagem foi 

realizada por pessoal da equipe de limpeza e o serviço foi supervisionado pela equipe 

montada para elaboração do PGRSS e pela equipe do SCIH. 
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Tabela 6 - Levantamento quantitativo dos RSS na elaboração do PGRSS 2003 

TIPO DE RSS PESAGENS (kg) 

 1 dia 2 dia 3 dia 4 dia 5 dia 6 dia 7 dia Média /dia 

A (infectante) 106,0 101,0 122,0 138,0 163,0 89,0 197,0 131,8 

B (químico) 9,0 3,0 8,0 3,0 6,0 5,0 3,0 5,3 

C (radioativo) 
A Unidade não realiza procedimentos que envolvam radiofármacos ou 

material radioativo. 

SND (1) 56,0 81,0 91,0 88,0 95,0 100,0 126,0 91,0 

D 

(comum) 

ADM. (2) 31,0 38,0 41,0 31,0 61,0 12,0 7,0 31,6 

TOTAL 202,0 223,0 262,0 260,0 325,0 206,0 333,0 259,6 

Fonte: PGRSS EMEC, 2003. 

(1) Serviço de Nutrição e Dietética                 (2) Setor Administrativo 

 

Também foi feita a caracterização das condições ambientais da unidade 

hospitalar, quanto à geração de efluentes líquidos (esgoto sanitário e drenagem), 

emissões gasosas (vapor d´água e gases da queima de GLP).  

Entre as emissões gasosas produzidas foram identificadas as provenientes da 

autoclave (vapor de água) utilizada na central de material esterilizado, e da queima de 

GLP na cozinha. 

A unidade hospitalar apresentava efluentes líquidos de esgotos sanitários e 

drenagem da lavagem de pisos e da área de manutenção (óleos e graxa).  

A rede de esgoto sanitário recebia contribuições dos diversos pontos de 

utilização de água como vasos sanitários, lavatórios, chuveiros, pias de cozinha, pias de 

serviços, pias de áreas de assistência e lavatórios de higienização. Os efluentes das pias 

de cozinha do Serviço de Nutrição e Dietética antes da ligação à rede passam por caixas 

de gordura. 

Em 2004, com a ampliação da rede pública de esgotamento sanitário a unidade, 

que até então utilizava o sistema fossa-sumidouro, pôde interligar seus efluentes 

sanitários diretamente à rede de esgotos. 

O PGRSS 2003 da unidade apresentou a seguinte estrutura: segregação, 

acondicionamento, coleta interna, transporte e armazenamento em abrigo de resíduos, 

para posterior coleta externa e disposição final. 
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O diagnóstico para o PGRSS realizado em 2003, verificou que a segregação e o 

acondicionamento já eram feitos na fonte, com acondicionadores e recipientes nos 

locais de geração. Os resíduos segregados eram acondicionados em sacos plásticos e 

posteriormente em recipientes (contentores) com tampa acionada por pedal. Em casos 

específicos utilizavam-se recipientes sem tampa (área cirúrgica), caixas rígidas 

(perfurocortantes) ou recipientes com tampa roscável (líquidos). As ações de segregação 

e acondicionamento eram realizadas pelos próprios agentes envolvidos nos 

procedimentos de atenção à saúde, administrativos, de nutrição ou apoio. Os resíduos 

considerados de maior risco (biológicos, químicos e perfurocortantes) eram manuseados 

pela equipe de enfermagem e médicos, e em alguns casos por técnicos específicos, 

como farmacêuticos e equipe de higienização. 

A coleta interna dos resíduos, previamente acondicionados, era realizada pela 

equipe de limpeza e higienização, sob a supervisão do SCIH, distribuída em 9 (nove) 

roteiros com horários específicos por tipo de resíduos. 

Os resíduos coletados eram transportados internamente em carros com tampa e 

com rodízios. Os carros maiores, a partir de 400litros, possuíam ponto de dreno no 

fundo do carro para facilitar a limpeza dos mesmos. Finalmente, os resíduos coletados 

junto as unidades geradoras eram transportados até o abrigo de resíduos para coleta 

externa e então acondicionados em carros (contentores) maiores, com capacidade de até 

1.200 litros, com rodízios e sistema de adaptação ao carro de coleta externa. 

A coleta externa dos resíduos e seu encaminhamento para a destinação final era 

feita pela Divisão de Limpeza Pública vinculada ao Departamento de Limpeza Pública 

da Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. 

A implantação do PGRSS da unidade apresentou dificuldades de diversas 

naturezas, algumas inerentes ao processo de mudança na gestão de uma organização, 

entretanto após um período inicial, a comissão do PGRSS passou a observar resultados 

positivos na sua implantação. 

a) Dificuldades observadas na elaboração 

• Falta de dados anteriores sobre os resíduos gerados. 

• Falta de cronograma e registro das ações e reuniões das comissões internas 

(CIPA, CCIH, PCMSO). 



 

 115 

• Falta de ações sistemáticas de promoção de integração entre as comissões 

internas. As ações eram divulgadas informalmente, pela participação, em 

função do número reduzido de profissionais, em mais de uma comissão. 

• Falta de um conhecimento pelos agentes da unidade como um todo, 

geralmente restritos ao setor em particular estendendo para aqueles aos quais 

tinha contato direto em função de suas atividades. 

• Acumulação de atividades funcionais o que foi um complicador, por 

exemplo, para definir o responsável pelo PGRSS. 

b) Fatores facilitadores 

• Conhecimento prévio da realidade da unidade, suas instalações físicas e da 

administração da unidade, o que facilitou a caracterização preliminar da 

unidade e o acesso aos agentes sociais envolvidos, em particular à diretoria, 

administração e o setor de manutenção. 

• Perfil dos agentes participantes (gerente administrativa, chefe da 

enfermagem e o responsável pelo setor de compras e manutenção) com 

conhecimento mais aprofundado da unidade em seus múltiplos aspectos o 

que contribuiu no desenvolvimento.  

• O aspecto multidisciplinar da comissão formada. 

6.2.2 Caracterização e Análise da Gestão Interna Atual  

Atualmente o hospital não conta com uma gestão ambiental ou gestão integrada 

de resíduos sólidos formalmente estruturadas, que integre as ações e as interfaces entre 

os setores, serviços, programas e comissões em meio ambiente e saúde. A integração 

geralmente acontece no plano informal, por meio de ações compartilhadas ou pela troca 

de experiência na participação de agentes em mais de uma comissão. Um exemplo 

observado encontra-se no modelo adotado para exercício da coordenação do PGRSS 

compartilhada entre duas profissionais de enfermagem, a coordenadora formal do 

PGRSS e da CCIH e a coordenadora da enfermagem e da CIPA.  

Entretanto, apesar de inexistência desta estrutura formal, a unidade apresenta 

uma série de instrumentos de políticas internas, planejamento e operação relacionados 

ao manejo de seus resíduos. Os instrumentos e comissões internas do hospital 
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apresentam natureza (política, administrativa ou técnica) e finalidades (planejamento, 

execução e controle) específicas. A grande maioria destes tem origem na 

obrigatoriedade de atendimento a dispositivos legais junto a Vigilância Sanitária ou ao 

IMA (ex CRA). 

Quanto à regularidade do atendimento aos documentos ambientais junto aos 

órgãos de fiscalização em saúde e meio ambiente a situação do hospital é a seguinte: 

• O Alvará Sanitário Municipal está em processo de renovação, pois o mesmo 

expirou em 22 de dezembro de 2007; 

• A Licença de Operação do hospital junto ao IMA (antigo CRA) também está 

em processo de renovação. A licença anterior foi expedida Pelo Cepram, por 

meio da Resolução nº. 3.195/2003, conforme processo nº. 2002-

002039/Tec/Lo-0040.  

Entre os instrumentos relacionados à licença ambiental da unidade destaca-se: 

• Política Interna de Meio Ambiente do Hospital EMEC. 

• Termo de Responsabilidade Ambiental (TRA 2007-EMEC). 

• Auto Avaliação para o Licenciamento Ambiental (exercício 2003/2007). 

• Avaliação dos Condicionantes da Licença Ambiental (exercício 2003/2007). 

• Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS 2008). 

Os instrumentos ambientais citados fazem parte do conjunto de condicionantes 

que compreendem o processo de licenciamento ambiental e recentemente revisados para 

atender ao processo de renovação da licença ambiental do hospital junto ao IMA (antigo 

CRA), cuja licença anterior expirou em dezembro de 2007.  

Esta situação ampliou um dos objetivos preliminares da pesquisa de 

caracterização dos instrumentos ambientais. O pesquisador foi convidado pela direção 

da unidade a acompanhar a equipe montada por profissionais do hospital na revisão dos 

documentos ambientais e formação do processo de renovação da licença. A comissão 

indicada pela unidade era formada pela enfermeira responsável pelo PGRSS, a 

enfermeira chefe da SCIH, a técnica de segurança e o chefe da manutenção. 

A equipe trabalhou na revisão e adequação dos documentos e instrumentos no 

período compreendido entre agosto de 2007 e janeiro de 2008. 
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A política ambiental anterior (PGRSS 2003) foi revista com a ampliação da 

responsabilidade ambiental, agora socioambiental, promoção da educação ambiental e 

incorporação de princípios da produção limpa, substituindo a hierarquia das diretrizes 

centrada no controle dos riscos (fim de tubo) para uma orientada à redução na geração. 

O Relatório de Auto Avaliação, resultou da análise do seu desempenho frente 

aos desafios ambientais do hospital, quanto às questões de educação ambiental, 

tecnologias empregadas e processo de gestão. 

O Termo de Responsabilidade Ambiental formalizou o compromisso ambiental 

com a sociedade via Instituto de Meio Ambiente, ao mesmo tempo em que pretende 

desenvolver a maturidade organizacional frente a questão ambiental ao reconhecer sua 

responsabilidade como utilizadora de recursos ambientais e os impactos causados pela 

sua atividade.  

O Balanço Ambiental contemplou o desempenho da unidade sobre aspectos 

ambientais específicos segundo a Resolução CEPRAM n.º 2933/02, com apresentação 

obrigatória e publicação facultativa junto ao pedido de renovação de licença. Entre os 

resultados obtidos pelo hospital durante o período de sua licença (2003-2007): a 

implementação do PGRSS, a realização de ações educativas e a implementação de 

programas, como o Programa de Coleta Seletiva, melhoria da infra-estrutura com a 

criação de sala de recicláveis, racionalização do uso de energia com substituição de 

lâmpadas por outras de maior durabilidade e eficiência. O documento também 

relacionou as projeções para o novo período após a renovação da licença pretendida, 

destacando-se a integração dos seus programas ambientais, a incorporação de 

tecnologias limpas e a implantação de sistema de controle ambiental baseado em 

indicadores internos. 

Quanto ao relatório de “Avaliação dos Condicionantes” sobre o cumprimento 

dos condicionantes relacionados pela Resolução CEPRAM nº. 3.195 em 26/09/2003 que 

concedeu a sua licença ambiental, (ver anexo A), a unidade conseguiu cumpri-los 

mesmo que parcialmente, excetuando-se o condicionante XIV, pois não encaminhou o 

pedido de renovação de licença dentro do prazo, o que a obrigou a remontar todo o 

processo de licenciamento.  

Este conjunto de instrumentos e documentos complementa os programas e 

comissões internas de saúde, segurança e qualidade, existentes no hospital e 
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responsáveis pela proposição de melhorias e controle das condições ambientais, de 

saúde e ocupacionais (Quadro 10).  

Quadro 10 - Comissões e programas internos já implantados até 2003  

Comissão Técnica de Garantia Ambiental (CTGA), instituída em 21 de março de 2003, 
registrada em cartório como determina a Norma Técnica NT-002/02, aprovada pela 
Resolução CEPRAM nº. 2.933/02. 

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), instituída em 24 de setembro de 
1987. 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) instituída em 1º de abril de 1998. 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), instituído julho de 1998. 

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), instituído em 10 de 
agosto de 1998. 

Programa Interno de Coleta Seletiva compreendendo acondicionadores (sacos e 
contentores), coleta e armazenamento diferenciados. 

 

6.2.3 Estrutura do Gerenciamento do RSS no hospital 

O gerenciamento dos resíduos de saúde do hospital é norteado pelo Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Saúde interno da unidade. Atualmente o Plano está na 

sua segunda versão, com a recente elaboração do PGRSS EMEC 2008, que revisou e 

substituiu o plano anterior de 2003. A revisão visou, sobretudo, atender aos órgãos de 

controle e fiscalização ambiental e de saúde, como documento integrante dos processos 

de renovação da licença de operação da unidade junto ao IMA (antigo CRA) e de 

renovação do seu Alvará junto a Diretoria Regional de Saúde do Estado da Bahia 

(Dires).  

Os serviços de gerenciamento de resíduos são executados pela equipe de 

higienização, responsável pela manutenção da assepsia do hospital.  

Observou-se que planejamento e supervisão dos serviços são claramente 

assumidos pela Coordenação de Enfermagem. Esta estrutura fica evidenciada no 

modelo de coordenação adotado para o PGRSS, exercida de forma compartilhada pelas 

enfermeiras Ana Mary Franco Freitas e Caline Lizânia Moraes de Santana.  

O PGRSS da unidade conta ainda com uma equipe multidisciplinar envolvida 

diretamente na sua execução e controle e formada pelos seguintes membros: 

Coordenadora e responsável técnica pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde do EMEC (PGRSS) e pelo Serviço de Controle de Infecção 
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Hospitalar (SCIH); Enfermeira responsável pela Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) e pela Coordenação da Enfermagem; Responsável pelo setor de 

manutenção do hospital EMEC; Técnica de segurança do trabalho responsável pelo 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; e Farmacêutica. 

A distribuição das responsabilidades no gerenciamento dos resíduos segue 

modelo proposto no PGRSS interno, estendida aos seus vários setores e agentes, de 

formas diferenciadas, quanto a grau e tipo (Quadro 11). 

Quadro 11 – PGRSS – Nível de responsabilidade por Setor/Área, adaptado do Manual de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (BRASIL, 2006). Fonte: PGRSS EMEC 2008. 

NÍVEL  RESPONSABILIDADES SETOR 

OU ÁREA 

ESTRATÉGICO Definir as prioridades estratégicas da Unidade quanto ao tipo de 
serviços a serem prestados a comunidade. 

Viabilidade econômica, das condições físicas (instalações, 
materiais e equipamentos) e do quadro funcional necessário para 
a operacionalização do serviço, compatível com as exigências 
legais e com o crescimento do volume de serviços prestados; 

Direção 

ESTRATÉGICO 
/TÁTICO 

Responsável pela implementação e manutenção do PGRSS, as 
ações necessárias e a integração entre os diversos setores 
envolvidos para promover o adequado manejo e destino dos 
resíduos de saúde da unidade. 

Coordenação do 
PGRSS 

ESTRATÉGICO 
/TÁTICO 

Fazer chegar a Comissão do PGRSS e a administração as 
recomendações para a prevenção de infecções relacionadas com 
os RSS, fazendo com que as normas e os procedimentos sejam 
aplicados de acordo com estas recomendações. Participar da 
aprovação dos métodos de manejo dos RSS. 

Comissão de Controle 
de Infecção Hospitalar 
– CCIH. 

ESTRATÉGICO 
/TÁTICO 

Fazer chegar a Comissão do PGRSS e a administração as 
recomendações para a prevenção dos riscos ocupacionais 
(físicos, ergonômicos, químicos e bacteriológicos) relacionadas 
com os RSS, fazendo com que as normas e procedimentos sejam 
aplicados de acordo com estas recomendações. Participar da 
aprovação dos métodos de manejo dos RSS. 

Serviço de Segurança e 
Medicina do Trabalho 
(SESMT). 

ESTRATÉGICO 
/TÁTICO 

Normatização interna, planejamento e acompanhamento das 
ações de manejo dos resíduos; 

Comissão do PGRSS e 
as comissões de 
segurança de saúde 

OPERACIONAL Responsáveis pela geração, segregação ou separação e 
acondicionamento ou tratamento e armazenamento dos resíduos 
sólidos enquanto permaneçam nas instalações onde são prestados 
os serviços. 

Chefes dos serviços 
especializados e sua 
equipe 

OPERACIONAL Responsáveis pela coleta dos resíduos e sua transferência até o 
armazenamento externo, para tratamento, reciclagem ou coleta 
pelo serviço de coleta externa e disposição final municipal ou 
particular, conforme o caso. 

Chefe do serviço da 
limpeza e sua equipe 

TÁTICO/ 

OPERACIONAL 

Responsáveis pelas tecnologias empregadas, equipamentos e 
infra-estrutura da Unidade. 

Chefe de engenharia e 
manutenção e sua 
equipe 
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O gerenciamento conta também, com estrutura física própria ou compartilhada 

com as demais dependências do hospital, destacando-se: 

• Sala de coordenação compartilhada com a Coordenação da Enfermagem. 

• Depósito de materiais de consumos do gerenciamento de resíduos (sacos, 

acondicionadores, saneantes, etc.). 

• Abrigo para resíduos do Grupo D (resíduos comuns) recicláveis.  

• Abrigo de resíduos do grupo D (resíduos comuns) não recicláveis. 

• Área para armazenamento dos resíduos do Grupo A em bombonas. 

• Área coberta para lavagem de carros, recipientes e utensílios. 

6.2.4 Educação Ambiental e Capacitação 

O hospital apresenta programas internos de capacitação técnica e treinamento de 

seus agentes internos e de educação ambiental para agentes e usuários dos seus serviços. 

As ações e campanhas são coordenadas pelas comissões internas de saúde e 

meio ambiente (CTGA, SCIH e CIPA), destacando-se: cursos, palestras, reuniões 

(coletivas e setoriais), cuja divulgação é feita em murais informativos e material 

impresso, incentivando a adesão e participação. 

O hospital também promoveu qualificação de agentes internos, por meio do 

financiamento e flexibilização de horários para participação de cursos de 

aperfeiçoamento e especialização (PGRSS 2008, 2007). 

Entre os cursos realizados por colaboradores da unidade pode-se destacar:  

• 2005, curso de especialização em MBA Administração Hospitalar realizado 

pela responsável pelo RH. 

• Curso de especialização em Gestão Hospitalar realizado pela gerente 

administrativa. 

• 2003, curso de especialização em Administração Hospitalar, realizado pela 

coordenadora da SCIH, tendo como tema: Manual de Prevenção e Controle 

de Infecção Hospitalar: Ferramentas e Acessórios para uma Administração 

Segura. 
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• 2003, curso de especialização em Enfermagem em UTI realizado pela 

enfermeira auditora, abordando o tema de Acidentes com Material 

Perfurocortante na Equipe Multidisciplinar. 

6.3 MANEJO DE RESÍDUOS NA UNIDADE HOSPITALAR 

6.3.1 Caracterização Qualitativa e Quantitativa dos Resíduos Gerados  

A caracterização dos resíduos gerados nos diversos setores (unidade geradora) está 

sintetizada no Quadro 12.  

 

Quadro 12 - Resíduos por Grupo e por Unidade Geradora. 

ÁREA SETOR DE GERAÇÃO RESÍDUOS GERADOS 
Diretoria Adm/Financeira D  
Gerência Administrativa D  
Contabilidade D 
Contas e receber D  
Contas a pagar D  
Setor de custos D  
CPD D  
Recepção D  
Almoxarifado D  
Estoque  D  
Departamento de convênios D  
Compras D  
Comunicação e telefonia D 
Manutenção B D 
Setor Pessoal D  

ADMINISTRATIVOS 

Farmácia D 
UTI A B D E 
Pronto Socorro A B D E 
Centro Cirúrgico A B D E 
Clínica I  A B D E 
Clínica II A B D E  
Berçário A B D E 

SERVIÇOS MÉDICOS 
ASSISTENCIAIS 

Enfermagem A B D E 
Tomografia A B D E 
Radiologia B D 
Ultrassonografia A B D E  

SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS 

Laboratório A B D E 
Lavanderia  B D  SERVIÇOS APOIO E 

LOGÍSTICA Nutrição D  
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A etapa de caracterização quantitativa dos resíduos incorporou os valores 

obtidos na caracterização para revisão do PGRSS 2008 interno da unidade, realizado no 

mês julho de 2007, caracterização esta realizada pelos agentes internos da unidade.  

O procedimento adotado foi a pesagem sistemática dos resíduos provenientes da 

coleta diária, exceto os resíduos do Grupo B. A caracterização quantitativa dos resíduos 

do Grupo B (resíduos químicos) adotou metodologia diferenciada em função do seu 

baixo volume diário, com armazenamento em local específico e pesagem única ao final 

de sete dias. 

A pesagem utilizou balança de plataforma, durante um intervalo de 07 (sete) 

dias, sendo os resíduos, após a coleta interna e encaminhamento para armazenamento 

temporário, pesados e posteriormente encaminhados para os seus respectivos abrigos 

(abrigo de resíduos comuns recicláveis, resíduos comuns não recicláveis e resíduos com 

risco biológico). Os valores em cada pesagem foram registrados em formulário próprio 

para acompanhamento.  

O inventário registrou 1.947,9kg de resíduos coletados no período de sete dias, 

distribuídos, segundo ordem decrescente de participação no peso registrado, 1.734,6kg 

de resíduos comuns (Grupo D); 186kg com risco biológico (Grupo A); 22,4kg de 

resíduos perfurocortantes (Grupo E) e 4,9kg com risco químico (Grupo B). O que 

representa médias diária de 278,3kg/dia de resíduos totais, sendo 247,7kg/dia de 

resíduos comuns (Grupo D), 26,6kg/dia de resíduos com risco biológico (Grupo A), 

3,2kg/dia de resíduos perfurocortantes (Grupo E) e 0,7 kg/dia de resíduos com risco 

químico (Grupo B).  

Entre os resíduos comuns, uma fração importante é recolhida de forma 

diferenciada pelo programa de coleta seletiva. Os resíduos de papel, papelão, vidro e 

plástico, passíveis de reciclagem, são comercializados junto à empresa de reciclagem. 

Segundo o sócio da empresa é recolhida uma média mensal de 1.400kg, representado 

um média de 46,7kg/dia.  

As lâmpadas fluorescentes queimadas e descartadas são doadas pelo próprio 

hospital para empresa recicladora de lâmpadas. Segundo o responsável pela 

manutenção, o hospital apresenta uma média de 35 lâmpadas entre fluorescentes 

compactas e fluorescentes tubulares. 
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6.3.2 Análise da geração e comparativo com o PGRSS 2003 

Constatou-se a forte participação dos resíduos do Grupo D, denominados 

resíduos comuns, responsáveis por 89% dos resíduos gerados, distribuídos entre comuns 

orgânicos dos serviços de nutrição e dietética, comuns não recicláveis e comuns 

recicláveis, reforçando a tese da semelhança entre os RSS e os resíduos urbanos 

domiciliares (EIGENHEER, 2005; SISINNO, 2005; FERREIRA, 1995) .  

 Os resíduos com risco biológico, segundo grupo em peso registrado, 

representaram 9% do peso total de resíduos. Os demais resíduos (perfurocortantes e 

químicos) representaram juntos menos de 2% do peso registrado dos resíduos totais. 

Entre os resíduos do Grupo A foram observados resíduos recorrentes em 

unidades de saúde (ANDRADE, 1999; ENGENHEER, 2005), como: materiais 

descartáveis (algodão, gaze, atadura, esparadrapo, equipo de soro, luvas, máscaras, etc.); 

materiais perfurocortantes; descarte de vacinas e meios de cultura; bolsas transfusionais; 

kits de linhas arteriais endovenosas; resíduos gerados em procedimentos de terapia 

(cirúrgicos e obstétricos). 

Clínica I, Clínica II, PS e UTI é o mesmo tipo de resíduo. O único 
resíduo que a gente gera diferenciado é o do Centro Cirúrgico, 
porque no C.C. a gente trabalha com peças anatômicas, membros, 
etc. Coordenadora do PGRSS. 

A geração dos resíduos do Grupo A também apresenta características próprias 

em função da unidade geradora. Os serviços ambulatoriais, de pronto atendimento e de 

internamento apresentam geração difusa ao longo de todo o dia. O centro cirúrgico e de 

obstetrícia apresenta gerações concentradas e fortemente influenciadas pelos 

procedimentos. Segundo os agentes internos, a variação da geração nos serviços é 

também influenciada pelo período do ano, como aumento de casos de gripe e outras 

doenças de contexto epidemiológico.  

Entre os resíduos do Grupo B merecem destaque os resíduos de medicamentos e 

resíduos de saneantes e desinfetantes. 

Entre os problemas apontados entre os agentes internos destacam-se: as dúvidas 

geradas quanto ao conceito de resíduos com risco químico e o manejo das sobras de 

medicamentos. 
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Até hoje gera esta dúvida, porque na época que a gente estava 
fazendo os estudos... ficou aquela dúvida ... o que é, então, resíduo 
químico?... só resto de antibióticos, neoplásicos? [...]que é o que está 
na portaria... aí vem uma pessoa aqui dizer... não... eu fiz uma 
consulta pública na Anvisa e qualquer medicamento é resíduo 
químico.... aí a gente fica sem saber – Farmacêutica..  

As dúvidas quanto à classificação dos resíduos do Grupo B, merece algumas 

considerações preliminares. A complexidade da classificação é diferenciada entre os 

resíduos de medicamentos e os resíduos de saneantes e domissanitários. Quando 

comparados os resíduos de medicamentos aos saneantes e domissanitários apresentam 

uma variedade de produtos definida e a sua formulação geralmente é mais simples com 

menos substâncias e com rótulos mais explicativos. Os medicamentos, por sua vez, 

possuem uma ampla variedade e também o crescente desenvolvimento de novas 

formulações.  

Outra questão importante apontada foi a dificuldade em definir o 

encaminhamento a ser dado às sobras dos medicamentos líquidos.  

Não temos estoque, o estoque é pequeno, vencido é pouco.O problema 
só são os restos dos medicamentos que ficam nos frascos... como 
restos de antibióticos... – Farmacêutica. 

O hospital adota medidas especiais sobre os medicamentos para programação de 

compra ajustada com a demanda, diretamente junto a distribuidores, manutenção de 

estoques mínimos, controle das condições de armazenamento e controle informatizado 

dos prazos de validade para minimizar a geração dos resíduos gerados de sobras e 

medicamentos vencidos (Figura 11 e Figura 12). As ações para minimizar o volume e 

risco dos resíduos do grupo iniciam-se na compra programada do mesmo, junto à 

distribuidores. 
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Figura 11 - Farmácia  

 

 

 

Figura 12 - Farmácia – 
almoxarifado 

  

Outra estratégia importante adota é a padronização de medicamentos e reserva 

terapêutica. O programa de padronização condiciona a prescrição de medicamentos 

dentro de uma relação pré-estabelecida e promove campanhas para a sua adoção. A 

prescrição de medicamento fora desta relação deve ser precedida de justificativa pelo 

médico e individualizada por paciente. Esta padronização certamente teria maiores 

dificuldades de aplicação tratando-se de hospitais e demais unidades de saúde da rede 

pública.  

Como aqui é padronização de medicamentos e reserva terapêutica,... 
por exemplo... se ela tem um medicamento para comprar, 
quimioterápico, por exemplo, ela só compra para aquele paciente, 
para a quantidades de dias.. para reduzir o índice de não usar... 
mesmo porque estes medicamentos são caros todos consignados 
...então a gente já tem uma previsão e como tem a padronização a 
gente não tem muita sobra, Coordenadora do PGRSS.  

O controle na compra também se estende aos saneantes, adquiridos apenas em 

fornecedores cadastrados e verificando a licença dos produtos. A minimização da 

geração de embalagens é feita adotando-se a compra em bombonas e posterior 

fracionamento no próprio hospital. 

Entre os resíduos do Grupo D, resíduos comuns, é evidente o alto volume de 

papel sulfite, papelão, plástico e matéria orgânica, situação observada também em 

outros serviços de saúde (ANDRADE, 1999). Os resíduos de papel na maioria das vezes 
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é resultado das atividades administrativas e os resíduos de papelão das embalagens 

secundárias de produtos diversos são provenientes do almoxarifado ou farmácia da 

unidade. Os plásticos provêm dos resíduos de descartáveis (copos, pratos e talheres). Os 

grandes geradores de matéria orgânica são os serviços de nutrição e dietética e, em 

menor, os serviços internos de poda e manutenção de jardins. 

A unidade não mantêm uma sistemática de realização de inventários de resíduos 

o que não permitiu uma comparação da evolução da geração dos mesmos. A única 

referência encontrada diz respeito ao inventário de resíduos de 2003 realizado para 

subsidiar informações para elaboração do PGRSS 2003.  

 

Tabela 7 - Comparação entre o Inventário de RSS em dois períodos – 2003 e 2007 

Grupo PGRSS 2003 

(kg/dia) 

PGRSS 2007/2008 

(kg/dia) 

Variação % 

A e E (1) 131,8 29,8 - 77% 

B 5,3 0,7 - 86% 

D 122,6 247,8 + 102% 

Resíduos Coletados 259,6 230,2 - 11% 

(1) As médias dos Grupos A e E foram agrupados para permitir uma melhor 
comparação dos dados de 2003, quando os perfurocortantes não possuíam classe 
distinta sendo classificados junto com os resíduos com risco biológico.  

 

Comparativamente entre o período 2003 e 2007 (Tabela 7), observa-se: 

• redução de 77% (em peso) nos resíduos do Grupo A e E; 

• redução de 86% nos resíduos do Grupo B; 

• aumento de 102% nos resíduos do Grupo D; 

• redução de 11% (em peso) no total de resíduos. 

Foi consenso entre os principais agentes entrevistados que os números 

apresentados de redução em 77% nos resíduos do Grupo A e E e o aumento de 102% 

nos resíduos comuns estão diretamente relacionados. Em 2003, a coleta externa dos 

resíduos não era diferenciada, sendo feita pelo serviço de coleta de RSU, por meio do 

agente público e, internamente, a maioria era classificados como resíduos com risco 

biológico, excetuando-se apenas os resíduos comuns dos setores administrativos. 
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A redução (em peso) dos resíduos com risco químico não pode apresentar uma 

análise conclusiva. O que foi observado que alguns resíduos químicos como vidros de 

medicamentos anteriormente classificados como resíduos químicos são descartados 

como perfurocortantes. Mudanças no modelo de aquisição de saneantes passando para a 

compra de bombonas e posterior fracionamento para distribuição também reduziu o 

número de embalagens com risco químico. 

6.3.3 Segregação, Identificação e Acondicionamento.  

Observou-se que a segregação dos resíduos da unidade, em geral, segue as 

recomendações da Resolução CONAMA nº. 358/05 e RDC ANVISA nº306/04, sendo 

realizada ainda no local de geração, por tipo de resíduo e pelos próprios agentes 

envolvidos. 

A segregação do hospital contempla os seguintes grupos de resíduos:  

• Resíduos comuns (Grupo D) recicláveis. 

• Resíduos comuns (Grupo D) não recicláveis. 

• Resíduos com risco biológico (Grupo A). 

• Resíduos com risco químico (Grupo B). 

• Resíduos perfurocortantes (Grupo E). 

A unidade não segrega o óleo comestível utilizado na copa, sendo descartado na 

pia e coletado pela rede interna e desta encaminhado para a rede de coleta de esgotos 

sanitários operada pela concessionária.  

O acondicionamento adotado para os resíduos está descrito no Quadro 13, 

segundo o tipo de resíduos (grupo), o estado físico e a compatibilidade com o 

acondicionador. Os resíduos líquidos, com exceção daqueles passíveis de descarte na 

rede de coleta de esgotos, são acondicionados em recipientes rígidos com tampa 

roscável, considerando a compatibilidade entre resíduo e acondicionador. Os resíduos 

perfurocortantes são acondicionados em caixas rígidas de papelão normatizadas. Os 

demais resíduos sólidos são acondicionados em sacos de polietileno com cores e 

espessuras em função do volume e tipo do resíduo a conter. 
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O hospital adota o seguinte padrão de cores: saco na cor azul para papel e 

papelão classificados como resíduos comuns; saco vermelho para vidros classificado 

como resíduo comum; saco na cor preta para resíduos comuns (Grupo D) não 

recicláveis, inclusive orgânicos; e saco brando leitoso para resíduos com risco biológico 

(Grupo A). Este padrão de cor também é adotado, quando aplicável, nos 

acondicionadores da coleta seletiva da unidade (Figura 13).  

 
Figura 13 - Coleta seletiva - posto de enfermagem Clínica I 

Segundo a coordenadora da higienização, o hospital adota a cor preta para 

resíduos comuns orgânicos e resíduos comuns não recicláveis pela dificuldade de 

aquisição no mercado local da cores marrom e cinza, respectivamente.  

Os sacos são fechados dando dois nós no próprio saco, antes mesmo de alcançar 

o limite normatizado de 2/3 do seu preenchimento. O procedimento para fechamento 

dos sacos ainda gera dúvidas na unidade. Segundo a coordenação do PGRSS, este 

cuidado de fechamento antes mesmos dos 2/3 é adotado para evitar ruptura ou 

derramamento do conteúdo e minimizar o risco de contato do agente coletor. A 

coordenadora citou que já avaliou o uso de barbante e estuda a possibilidade de usar 

lacre de sacolas com fita adesiva, semelhante ao usado nos supermercados, para agilizar 

o processo e reduzir o contato.  

O gerenciamento do fornecimento e estoque dos sacos para o acondicionamento 

é feito pela equipe de higienização. Cabe a equipe de higienização solicitar ao setor de 

compras o material a ser adquirido, especificando a quantidade de saco por cor, 

capacidade e espessura. O estoque compartilha o mesmo espaço da área de diluição dos 
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saneantes, com os sacos dispostos por cor (Figura 14). O serviço não conta com 

controle do estoque específico apenas o controle visual e o inventário semanal.  

 
Figura 14 – Vista do local de estoque dos sacos de coleta 

A coordenadora da higienização relata que ainda acontecem algumas falhas no 

fornecimento dos sacos para resíduos comuns, onde algumas vezes, pela falta de saco na 

cor preta (não recicláveis), foi obrigada a usar saco azul (papel reciclável). No uso e 

fornecimento dos sacos brancos leitosos para o acondicionamento de resíduos com risco 

biológico estas ocorrências são raras. Possivelmente esta menor ocorrência esteja 

relacionada ao modelo, com foco nos resíduos com risco biológico, tipo fim-de-tubo, e 

dificuldades de adesão às políticas de valorização de resíduos como a da coleta seletiva. 

O serviço trabalha com uma reserva maior, em termos proporcionais, para os 

sacos de acondicionamento de resíduos com risco biológicos e as áreas e 

acondicionadores tem localização e identificação privilegiados, além de serviços mais 

concentrados o que permite supervisão mais atuante da coordenação da enfermagem e 

SCIH. O fornecimento e usos dos sacos comuns são mais difusos, os acondicionadores 

são considerados em segundo plano em relação aos reservados para o Grupo A, e 

finalmente a supervisão da conformidade do uso acontece apenas na etapa de 

armazenamento nos abrigos de resíduos. 
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Quadro 13 - Acondicionamento interno por grupo e resíduo. Adaptado do PGRSS EMEC 2008. 

 GRUPO DO 
RESÍDUO 

RESÍDUOS ACONDICIONAMENTO  

INTERNO  

Tecidos, membros, órgãos e fetos Armazenamento em vasilhame rosqueado fixados em 
formol para encaminhamento à anatomia patológica 
ou sepultamento.  

A 

RESÍDUOS 

COM RISCO 
BIOLÓGICO 

 

Demais resíduos sólidos balde em aço inoxidável com tampa acionada por 
pedal, revestidas de saco plástico branco leitoso 
(classe II) com identificação de resíduo infectante, 
distribuídos nos postos de enfermagem, pronto 
socorro, centro cirúrgico, UTI, berçário 

Resíduos de Medicamentos 
utilizados não perigosos 

Diluição e descarte na rede de coletor de esgoto 
sanitário e encaminhamento à rede pública.  

Resíduos de medicamentos com 
características de periculosidade 
ou controlados. 

Caixa rígida identificada com o termo risco químico. 

Medicamentos interditados  Embalagens (secundárias e primárias) acondicionadas 
em caixa em papelão lacrada e identificada. 

B 

RESÍDUOS 

COM RISCO 
QUÍMICO 

 

Líquido revelador e fixador para 
chapas em raio X. 

Vasilhame plástico tipo bombona, com tampa 
enroscável para encaminhamento para reciclagem. 

C 

REJEITOS 
RADIOATIVOS 

A Unidade não realiza 
procedimentos que envolvam 
radiofármacos ou outro tipo de 
material radioativo. 

 

SND  

 

Recipiente plástico com tampa acionada por pedal, 
revestida de saco plástico na cor preta. 

Resíduo comum não reciclável  Recipiente para resíduo comum, revestido de saco 
plástico na cor preta, distribuídos nas diversas salas de 
serviços administrativos, área de circulação, 
recepções salas de espera.  

 

D 

RESÍDUO 
COMUM 
(RECICLÁVEL/ 
NÃO 
RECICLÁVEL) 

Resíduo comum não reciclável Recipiente para resíduo comum reciclável na cor azul 
(papel) revestido de saco plástico azul, distribuídos 
nas diversas salas de serviços administrativos, área de 
circulação, recepções salas de espera. Recipientes de 
coleta seletiva nas cores azul, vermelho, amarelo 
e verde.  

E 

RESÍDUO 

PERFURO 

CORTANTES 

Material perfurocortante Caixa em papelão rígido, com identificação de 
resíduo infectante/perfurocortante. 

 

Os contentores estão distribuídos nos locais de geração. Em sua maioria são em 

recipientes cilíndricos, sem bordas e com tampa articulada acionada por pedal. O uso de 

tampa acionada não é encontrada nos coletores das áreas de procedimento cirúrgico e 

obstétrico, pois os resíduos são coletados imediatamente após a conclusão dos 

procedimentos. O material escolhido é aço inoxidável ou polietileno (Figura 15, Figura 

16, Figura 17, Figura 18 e Figura 19). Estas características buscam facilitar a retirada 
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dos sacos e a limpeza, como também minimizar os riscos de rompimento dos sacos no 

momento de coleta. Segundo a coordenação do PGRSS, o hospital vem substituindo, 

gradativamente, os contentores de polietileno existentes por contentores em aço 

inoxidável, pela maior durabilidade, facilidade de assepsia e estética (Figura 15).  

Os acondicionadores para segregação dos resíduos perfurocortantes (Figura 18) 

são em caixa de papelão normatizadas e são dispostos junto aos locais de geração 

(internamento, centros cirúrgicos e postos de enfermagem). 

 

Figura 15 – Coletor inox para RSS comum 
não reciclável com saco preto 

 

Figura 16 – Coletor de polietileno para RSS comum não 
reciclável com saco preto. 

 

 

Figura 17 - Coletor UTI - RSS infectante 

 

Figura 18 - Coletor perfurocortante – 
UTI 

  

Figura 19 - Coletor aço inox UTI 
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A distribuição nos locais de geração e o tamanho (volume) dos contentores na 

unidade sofrem influência, além das características dos resíduos a conter, do arranjo 

(layout) e do espaço físico disponível. Esta condição segundo a coordenação do PGRSS 

ainda é um entrave à ampliação do programa interno de coleta seletiva, limitando o 

tamanho e algumas vezes até a instalação de contentores, por questões de espaço ou por 

dificuldade de acesso para segregação e coleta (Figura 20). A limitação da capacidade 

de armazenamento no local de geração obriga a unidade a aumentar a frequência e os 

roteiros da coleta interna, reduzindo a eficácia do sistema de coleta, com maiores custos 

e tempo na coleta diária e também um maior número de coletas. 

 
Figura 20 - Vista do posto de enfermagem da Clínica II 

O hospital, atendendo as recomendações do seu PGRSS anterior (PGRSS 2003), 

promoveu a identificação dos contentores com fixação dos símbolos e texto associado a 

tipo de resíduo e ao risco associado, como estratégia de facilitar e induzir a eficiência na 

segregação. A unidade também utiliza o recurso de diferenciação por cores (policromia) 

com os sacos plásticos em cores específicas para o tipo de resíduo. Quanto aos 

contentores tal recurso é utilizado apenas naqueles destinados a coleta seletiva. 

Os recipientes/contentores são identificados com a simbologia por tipo de 

resíduo, segundo a NBR 7.500 (Quadro 6). 

O PGRSS da unidade apresenta procedimento para casos de rompimento de 

sacos, liberação de líquidos ou contaminação do ambiente. Estes procedimentos serão 

descritos nas seções seguintes. 
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6.3.4 Coleta e Transporte Internos 

A coleta interna e transporte dos resíduos são realizados pela equipe de 

higienização, sob supervisão da SCIH e de acordo com o manual de higienização 

interno que padroniza seus procedimentos. Os serviços funcionam em regime de 24 

horas, contando para isso com equipes por turnos. 

A coleta interna atende a todos os setores (geradores) do hospital, sendo 

utilizados carros coletores em PEAD, com tampa acionada por pedal, com cores e 

tamanho diferenciados em função do tipo de resíduo a coletar (Figura 21 e Figura 22). 

 

Figura 21 – Carro de coleta para resíduos 
SND. 

 

Figura 22 – Carro de coleta de resíduos 
com risco biológico (Grupo A). 

 

O PGRSS do hospital adota o planejamento de roteiro, horários e freqüência de 

coleta para os diferentes tipos de resíduos. A planificação da coleta foi feita com o 

objetivo de padronizar o processo, reduzindo o cruzamento de fluxos, evitar o acúmulo 

de resíduos nos contentores internos e minimizar os transtornos para pacientes e 

usuários. Ao todo são 8 (oito) coletas programadas por dia conforme apresentado no 

Quadro 14.  

Segundo a coordenação do PGRSS, a equipe de coleta também é diferenciada, 

com agentes específicos para a coleta dos resíduos com risco biológico. 

A coleta interna dos resíduos comuns não recicláveis acontece 4 (quatro) vêzes 

ao dia. A coleta que inicia às 4h30 horas da manhã recolhe os resíduos gerados durante 

a madrugada. A escolha do horário da 10h30 foi feita para atender boa parte dos 

resíduos gerados pela manhã e para acabar até as 11h00 e não incomodar os internos no 
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horário de almoço. O horário das 17h00 foi escolhido para que pudesse ser coletado o 

máximo de resíduo do dia até o horário da coleta pública que acontece a partir das 

18h00. 

Os resíduos comuns recicláveis são coletados duas vezes ao dia às 8h00 e 17h00. 

Os resíduos com risco biológico são coletados em dois horários, às 9h00 e às 

16h00. O horário das nove horas foi escolhido pela proximidade do horário de coleta 

externa que acontece pela manhã de segunda à sábado, exceto aos domingos, à partir 

das 10h00 pela Qualix Engenharia. 

 

Quadro 14 - Distribuição do número de coleta, horários, tipo e quantidade de carros e/ou recipiente 
por tipo de RSS no Hospital Emec. 

Tipo de resíduo Nº. de coletas 
(*) 

Horário(s) Meio de transporte Nº. carros 
/recip. 
 

 
A 

02 
 
9h00 / 16h00  

Carro de fibra fechado com tampa, 
acionada por pedal (200 litros). 

04 

 
B  

- 
- 

Recipiente plástico, tipo bombona, 
identificado. 
Embalagem rígida com 
identificação de risco químico  

02 
 
01 
 

 
RCNR e 
SND 

04 
4h30 / 10h30 
17h00 /22h00 

Carro em polietileno com tampa 
(120 litros) 01 

 
D 

RCR 
02 8h00 / 17h00 

Carro em fibra fechado com tampa 
acionada por pedal (200 litros) 

01 

(*) OBS.: o número de coleta pode variar em função da demanda de atendimento. 
RCNR – resíduo comum não reciclável  
RCR – resíduo comum reciclável 
SND – Serviço de Nutrição e Dietética; ADM – Resíduos Administrativos. 

 

Os carros de coleta para transporte dos resíduos são em PEAD, providos de 

tampa basculável, rodízios, e dreno no fundo para limpeza. A frota é de 4 carros, sendo 

2 com capacidade de 250 litros cada e na cor branca, 1 (um) com capacidade de 200 

litros também na cor branca e 1 (um) com capacidade de 120 litros em tom de marrom. 

O carro de 200 litros faz a coleta dos resíduos comuns recicláveis.  

O carro em tom marrom atende aos resíduos dos serviços de nutrição e dietética 

(SND). Os carros de 250 litros com identificação “HIGIENIZAÇÃO” fazem a coleta do 

resíduo com risco biológico e do resíduo comum não reciclável, exceto os resíduos da 

SND. Apesar de compartilhar os mesmos carros o fluxo de coleta é individualizado por 

tipo de resíduo e o carro é higienizado ao final de cada roteiro. Os agentes de coleta 
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levam junto aos carros conjunto de sacos na cor compatível com a coleta que está sendo 

realizada. 

Segundo a coordenadora da higienização, o serviço necessita da aquisição de 

pelo menos mais dois carros, para adequar o número de carros ao número de coletas 

necessárias. Um dos problemas apontados é a necessidade de coletas não programadas, 

para casos onde foi preenchida a capacidade de algum dos contentores interno, antes do 

horário da próxima coleta ou então para procedimentos de pronto atendimento ou 

cirúrgicos que por sua natureza necessitam de coleta imediata.  

Os agentes coletores fazem uso de equipamentos de proteção individual (EPI) 

obrigatórios como fardamento, luvas, gorro e botas. Em casos específicos, em função do 

risco ou das condições ambientais, os agentes utilizam outros equipamentos como 

protetor auricular, óculos, máscara descartáveis. Cuidados especiais também são 

promovidos para garantir a imunização atendendo ao programa de vacinação interna. 

O contato do agente coletor com os sacos acontece apenas na retirada do saco do 

acondicionador interno para o carro de coleta interna e do carro de coleta interna para o 

contentor no abrigo de resíduos, depois todo o processo de deslocamento do saco do 

local de geração até os abrigos (intermediários e finais) é feito em carros de coleta. O 

procedimento só é alterado no roteiro de coleta dos resíduos do pavimento superior do 

Ambulatório A, que não possui rampa tendo acesso apenas pela escada, o agente de 

coleta é obrigado a estacionar o carro no térreo junto à escada para manualmente coletar 

os sacos nos locais de geração e descer com os mesmos para então acondicioná-los no 

carro. 

O fluxo da coleta é do tipo contínuo, começando do ponto mais próximo a área 

de guarda dos carros de coleta até o respectivo abrigo de resíduos. Apenas os resíduos 

comuns recicláveis contam com abrigo de resíduos temporários.  

Segundo a coordenadora do PGRSS, e, como citado anteriormente (ver 

Segregação e Acondicionamento), uma das maiores dificuldades para melhoria da 

eficiência da coleta é a pequena capacidade e acessibilidade dos acondicionadores 

internos, conseqüência do espaço e arranjo físico da unidade e a existência de 

corredores longos com largura reduzida.  

Quanto questionada sobre o número de recipientes para acondicionamento dos 

resíduos no local de geração, a coordenadora deu a seguinte resposta:  
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Hoje satisfaz, porque o meu espaço é pequeno, a gente só tem mais 
coleta, porque enche rápido, não tem espaço físico para ele, que é um 
agravante mesmo, como no posto de enfermagem. 

A coordenadora complementa a afirmação em outro momento, agora 

questionada sobre a adequação da quantidade de carros de coleta:  

Não tenho problema...o número de carros é satisfatório para o fluxo 
aqui dentro...... o problema é os corredores que eu acho estrutural 
para o EMEC.. é que o EMEC.. aqui foi uma casa... não foi projetada 
para ser um hospital, só tem esse inconveniente ... a gente tem que ter 
cuidado para não cruzar....somente... mas isso é uma coisa que eu não 
posso dar jeito, esta fora da gente, e eu não posso ter muito carro 
porque não tem onde guardar nem como transitar, porque se eu 
pudesse colocaria dois ao mesmo tempo... só que eu não posso.... .  

O estado de conservação dos carros é satisfatório, mantido com manutenção 

periódica dos rodízios, sistema de abertura das tampas e da pintura. Em um dos 

momentos de coleta de dados foi observado que um dos carros estava em manutenção 

com os rodízios desmontados e aguardando pintura. Estes serviços são realizados pela 

equipe de manutenção do próprio hospital.  

6.3.5 Armazenamento dos Resíduos 

A infra-estrutura e os procedimentos dos serviços de armazenamento de resíduos 

sofreram diversas adaptações no período compreendido entre o diagnóstico da situação 

para elaboração do PGRSS em 2003 e a sua última revisão em 2007. 

O armazenamento externo que anteriormente apresentava apenas um abrigo de 

resíduos onde os resíduos de grupos diferentes eram armazenados sem serem 

segregados foi substancialmente melhorado, com ampliação das áreas de 

armazenamento e sua diferenciação por tipologia. Um dos aspectos que merece 

destaque foi aplicação de dispositivos que permitem a valorização de alguns dos 

resíduos gerados.  

O sistema compreende áreas e abrigos reservados para armazenamento dos RSS: 

• Área de armazenamento de resíduos com risco biológico (RSS-A). 

• Abrigo de resíduos comuns não recicláveis (RSS-NR). 

• Abrigo de resíduos comuns recicláveis (RSS-CR). 
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Cabe destacar que os resíduos com risco químico, não passíveis de descarte na 

rede coletora de esgoto por suas características de periculosidade, não contam com local 

de armazenamento externo, sendo ainda acondicionados em pontos específicos da 

unidade. Os resíduos de saneantes são armazenados na sala de diluição, sob o controle 

da coordenação da higienização. Os resíduos farmacêuticos são armazenados em 

acondicionador da própria farmácia do hospital, sob o controle da farmacêutica. Esta 

situação é fruto, sobretudo, da inexistência na cidade de serviços de coleta externa de 

resíduos do Grupo B e a complexidade de classificação do grau de periculosidade que 

precede a definição das etapas seguintes do seu manejo, como compatibilidade 

acondicionador x resíduo, necessidade e escolha do tratamento e avaliação da 

possibilidade de descarte na rede coletora de esgotos. 

As áreas e abrigos para armazenamento externo dos demais resíduos estão 

distribuídos em pontos específicos do hospital, todas com acesso aos logradouros, pela 

Avenida Maria Quitéria ou pela Rua Visconde de Cairu.  

O armazenamento dos resíduos comuns recicláveis é feito em abrigo externo ao 

prédio principal do hospital, localizado no estacionamento na Rua Visconde de Cairu 

(Figura 23). O abrigo possui duas salas para armazenamento diferenciado (Figura 24), 

uma das salas armazena plástico, vidro e metais e a outra sala armazena papel e papelão.  

 

 

Figura 23 – Vista externa do abrigo de resíduos recicláveis 

 

Figura 24 – Detalhe do abrigo de 
resíduos recicláveis 

 

A coleta e armazenamento dos resíduos recicláveis conta também com abrigo de 

armazenamento temporário (Figura 25), localizado sob a rampa de acesso a 

Ambulatório B. 
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Figura 25 - Vista do armazenamento temporário dos resíduos comuns recicláveis  

 

O armazenamento dos resíduos não recicláveis é feito em abrigo específico. As 

instalações físicas do abrigo apresentam cobertura em laje revestida com argamassa, 

paredes com acabamento em azulejo, piso cerâmico. O acesso é feito por meio de 

portões de entrada e saída para evitar o contra-fluxo de resíduos, em tubo metálico com 

fechamento em chapa para não permitir acesso de roedores e com controle de acesso 

(Figura 26). 

 
Figura 26 - Vista do acesso interno ao abrigo de resíduos não recicláveis  

 

O armazenamento no abrigo é feito em contentores com capacidade de 400 litros 

cada e na cor branca (Figura 27). Os contentores foram reaproveitados após a mudança 

do sistema de coleta externa, quando a coleta externa passou a ser realizada pelo agente 

contratado, após o fim da prestação do serviço pelo agente público. 
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Figura 27 – Vista dos contentores do Grupo D não recicláveis 

 

O armazenamento externo dos resíduos com risco biológico (Grupo A) e 

perfurocortantes (Grupo E) é feito em área contígua ao abrigo de resíduos comuns não 

recicláveis. A área de armazenamento ainda é improvisada e não conta com cobertura e 

sinalização própria, sendo os resíduos provenientes da coleta interna acondicionados em 

bombonas fornecidas pela empresa contratada para coleta externa, tratamento e 

destinação final dos resíduos do Grupo A, a Qualix Engenharia. A área de 

armazenamento também é compartilhada com bombonas contendo resíduos com riscos 

biológico dos serviços terceirizados (ultrassom e laboratório de análises clínicas) e de 

clínica médica associada. 

Ao todo são 6 (seis) bombonas (Figura 28 e Figura 29), identificadas com a 

marca da empresa de coleta, das quais, três bombonas de 200 litros para o hospital, um 

bombona de 50 litros para o serviço de ultrassom, uma bombona de 200 litros para o 

laboratório de análises clínicas e uma bombona de 200 litros para a clínica de 

gastroenterologia. As bombonas são de termoplástico (polietileno de alta densidade), 

providas de tampa roscável e sistema de lacre metálico com abertura para cadeado 

(Figura 30). 
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Figura 28 – Vista geral da bombona fornecida 
pela empresa coletora dos resíduos com risco 

biológico  

 

Figura 29 – Vista das bombonas de 
armazenamento dos resíduos Grupo B 

 

Figura 30 – Detalhe do sistema de fechamento 
das bombonas 

 

A transferência dos resíduos provenientes da coleta interna para as bombonas de 

armazenamento é feita pelos agentes internos. Inicialmente o carro da coleta interna 

com os resíduos com risco biológico é estacionado junto às bombonas, o funcionário da 

higienização devidamente paramentado com luva e máscara procede, a abertura da 

bombona, retirando o cadeado e desenroscando sua tampa, a tampa é colocada ao lado, 

os sacos são retirados dos carros coletores, com cuidado para evitar que rasguem ou que 

ocorra vazamento, e acondicionados diretamente na bombona até a capacidade prevista, 

sendo então a bombona lacrada e recolocada em seu lugar. 

6.3.6 Higienização dos Abrigos e dos Equipamentos do Manejo 

O hospital conta com área junto ao abrigo de resíduos não recicláveis para 

higienização do abrigo de resíduos, dos carros de coleta e dos equipamentos e utensílios 

do manejo e da higienização, como recipientes acondicionadores, baldes, vassouras, 

mops, etc. (Figura 31). O local é coberto com acabamento das paredes em revestimento 

cerâmico, conta com ponto de água para mangueira e bancada, lavatório para 

higienização e lavagem de mãos (Figura 32). A drenagem é feita por ralo sifonado 
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interligado diretamente à rede pública coletora de esgotos. Segundo informações da 

higienização periodicamente é feito o controle de roedores e vetores. 

 

Figura 31 – Vista da área de higienização de 
contentores e carros de coleta  

 

Figura 32 – Detalhe da pia da área de 
higienização  

 

A higienização do abrigo de resíduos comuns não recicláveis (RCNR) é feita 

diariamente logo após o procedimento de coleta externa pela concessionária. Os carros 

de transporte (coleta interna) são lavados a cada 4 (quatro) dias. 

6.3.7 Coleta externa de resíduos passíveis de reciclagem.  

Os serviços de coleta externa e disposição final são diferenciados em função do 

tipo de resíduo, do risco associado e da possibilidade de valorização.  

Os resíduos de papel, papelão, vidro e latas são comercializados junto à empresa 

do mercado de reciclagem (Figura 33 a 34).  

 



 

 142 

 

Figura 33 - Vista do local de armazenamento 
externo de papelão  

 

Figura 34 – Vista dos sacos de colete externa do 
papelão 

 

 

 

Figura 35 - Vista interna da sala de resíduos 
(latas acondicionadas em saco azul) 

 

Figura 36 - Vista interna da sala de resíduos 
(vidro em sacos vermelhos) 

 

As lâmpadas fluorescentes descartadas por quebra ou mau funcionamento são 

recolhidas pelo próprio hospital e entregues ao fornecedor local que a encaminha junto 

com lâmpadas recolhidas de outras empresas para reciclagem (Figura 37 e Figura 38). 
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Figura 37 – Vista 1 do armazenamento das lâmpadas 
descartadas 

 

Figura 38 - Vista 2 do armazenamento 
das lâmpadas descartadas 

 

Os resíduos da radiologia são recolhidos e encaminhado para recuperação e 

neutralização (Figura 39). 

 
Figura 39 - Detalhe do acondicionador para resíduos da radiologia. 

 

6.3.8 Coleta externa e disposição final dos resíduos comuns não recicláveis  

A coleta dos resíduos comuns não recicláveis faz parte do sistema de coleta de 

resíduos domiciliares do Município, operação realizada pela concessionária do serviço 

público sob a gestão da Secretaria de Serviços Públicos do Município. A concessionária 

detentora do serviço é a mesma que presta os serviços de coleta, tratamento e disposição 

final dos resíduos com risco biológico.  

O procedimento de coleta externa começa com a equipe de higienização 

transferindo previamente os resíduos acondicionados no contentores do abrigo para a 

área externa do hospital, sendo depositados sobre o passeio da Avenida Maria Quitéria. 
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A unidade ainda enfrenta problemas com esta disposição antes da coleta, problemas de 

natureza estética pelo acúmulo de sacos de lixo no passeio em avenida de grande 

movimentação, expondo-os observação dos transeuntes e também problemas com 

rompimento de sacos, agravando a situação (Figura 40). Para minimizar este problema a 

unidade promove a retirada dos sacos do abrigo para a área externa apenas na iminência 

da coleta às 17 horas, reduzindo para o mínimo o seu tempo de disposição sobre o 

passeio. O hospital pretende solicitar a Prefeitura Municipal a autorização para 

instalação de contêiner, porem verificou-se que o local apresenta restrições pela 

dimensão do passeio e pelo fato de também ser ponto de táxi. 

 

 
Figura 40 – Vista do local depositado para a coleta externa dos resíduos de usos comum 

6.3.9 Coleta externa, tratamento e disposição final dos resíduos com risco 

biológico  

A coleta externa, tratamento e disposição final dos resíduos com risco biológico 

são realizados pela Qualix Engenharia, conforme contrato com o hospital. A coleta faz 

parte de roteiro da empresa junto com outras unidades de saúde, feita diariamente em 

horário programado. As bombonas coletadas são acondicionadas e transportadas em 

caminhões, tipo baú, até o aterro sanitário municipal para tratamento e posterior 

disposição.  

A média diária do hospital é de uma bombona de 200 litros. O hospital mantém 

duas bombonas de reserva para atender ao aumento do volume de resíduos coletado na 

segunda-feira, fruto do acúmulo do fim de semana, visto que não é feita coleta no 

domingo. A coleta das bombonas das demais empresas não apresenta periodicidade 
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definida sendo feita quando é alcançada sua capacidade de armazenamento (2/3 do 

volume). 

Segundo a coordenação da higienização, o procedimento para coleta externa 

sofreu modificações recentes, onde a bombona com resíduos passou a ser coletada 

lacrada e substituída por uma bombona vazia. Anteriormente, a empresa abria o lacre e 

transferia os resíduos da bombona utilizada para uma bombona coletora vazia, 

devolvendo a bombona original ao hospital a quem caberia a sua higienização. Este 

procedimento minimizou o contato com os resíduos coletados e, consequentemente, os 

riscos de ruptura dos sacos e de acidente ocupacional. Para atender a esta mudança a 

identificação também sofreu adaptações substituindo-se a identificação em adesivo 

fixado por plaquetas removíveis. 
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7 CONCLUSÃO  

A seguir apresenta-se a síntese das principais conclusões apresentada na análise 

do processo de implantação e implementação do plano de gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde do hospital objeto de estudo. 

7.1 QUANTO AOS OBJETIVOS PROPOSTOS 

7.1.1 Implantação e implementação do PGRSS - aspectos gerais 

Verificou-se que a unidade hospitalar implementou uma série de mudanças 

relacionadas à gestão e gerenciamento dos seus resíduos durante o processo de 

elaboração, implantação e implementação do seu Plano de Gerenciamento de Resíduos 

de Serviços de Saúde, analisado no período compreendido entre 2003 e o primeiro 

semestre de 2008. 

Entre os resultados observados na dimensão da gestão merecem destaque: 

• Melhorias na estrutura organizacional do Plano e na articulação das 

comissões internas com a centralização do espaço e do mobiliário para 

arquivamento dos documentos ambientais e de saúde da unidade, em sala 

compartilhada entre a gerência de enfermagem, a coordenação do PGRSS e 

o SCIH. A unidade também reestruturou a CIPA e os programas internos de 

saúde e segurança ocupacional, inclusive com a contratação de técnica de 

segurança em turno integral em substituição ao contrato de prestação de 

serviços que mantinha. 

• Ampliação do programa de coleta seletiva e de valorização dos resíduos 

recicláveis, com a construção de salas para resíduos recicláveis. 

• Ampliação das ações em educação ambiental, capacitação e treinamento 

como: a) implantação do “DES - Diálogo no Emec de Segurança” para 

treinamento rotineiro sobre Segurança no Trabalho e Gerenciamento de 

resíduos do serviço de saúde; b) integração do tema resíduos de serviços de 

saúde a sua SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho) 
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realizada uma vêz por ano; c) promoção de palestras e seminário, 

capacitação e treinamento e financiamento de cursos de especialização 

relacionados ao tema. 

• Melhoria dos indicadores ambientais do rede interna de coleta de efluentes 

sanitários e de uso de energia: a) interligação dos esgotos sanitários à rede 

pública de coleta e desativação dos antigos sistemas de tratamento (fossa-

sumidouro); b) revisão das instalações elétricas e substituição de luminárias 

por outras mais eficientes e de maior durabilidade. 

• Implantação de sistema de controle de estoque de medicamentos na farmácia 

hospitalar, permitindo acompanhamento da validade e melhor programação 

de compras. 

O estudo da dinâmica da gestão e gerenciamento dos RSS permite concluir que 

as ações e os dispositivos adotados para promoção destas mudanças tiveram naturezas e 

origens diferentes, alguns dos quais fruto do planejamento ou dinâmica natural da 

unidade para a melhoria organizacional e de responsabilidade socioambiental. 

Entretanto, é necessário reconhecer que muitas destas ações ainda foram 

norteadas por modelos tipo comando&controle e fim de tubo, como resposta a pressões 

externas para reprodução do modelo legal vigente. 

Esta constatação pode ser verificada em algumas das ações internas: a) forma 

realizados apenas dois inventários de resíduos nos últimos 4 anos, o primeiro em 2003 e 

outro ao final de 2007; b) elaboração e revisão de instrumentos ambientais para atender 

ao pedido de licença ambiental; c) contratação de empresa para coleta externa e 

disposição final dos RSS para atendimento de exigências municipais. 

Constata-se também que o hospital ainda apresenta alguns desafios e problemas: 

• Dificuldades na aplicação do modelo legal para o manejo dos resíduos com 

risco químico, especificamente os resíduos provenientes de medicamentos, 

em conseqüência da controvérsia sobre a classificação quanto aos riscos 

associados, entre a regulamentação os órgãos de fiscalização e a literatura 

científica. 

• A falta de escolhas para contratação dos serviços de coleta externa, 

tratamento e disposição dos resíduos do Grupo A e B. Até a conclusão da 
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pesquisa havia na cidade apenas com uma prestadora de serviços de coleta, 

tratamento e disposição de resíduos de saúde e restrito aos resíduos com 

risco biológico, portanto, não atendendo aos resíduos com risco químico. 

• A gestão não implantou uma sistemática de controle dos indicadores 

ambientais, que permita relacionar os diversos registros, como importante 

instrumento da análise da aplicabilidade do PGRSS, do volume de resíduos 

gerados e do uso de recursos ambientais (água e energia) e recursos 

econômicos. O processo de análise acontece nas reuniões das comissões 

(SCIH e CIPA) baseado na percepção dos seus agentes e em registros 

isolados (volume de resíduos coletado, acidentes de trabalho).  

• Aumentar a integração com os serviços terceirizados e contratados internos 

(ultrassonografia, laboratório de análises clínicas, pediatria, e cardiologia) e 

externos (lavanderia, reciclagem, coleta externa), para atender ao princípio 

da co-responsabilidade no controle dos impactos ambientais. 

7.1.2 Metodologia e estrutura disponível 

A metodologia utilizada para o manejo dos RSS, em termos gerais, está de 

acordo com as normas pertinentes do CONAMA e ANVISA, registrando-se ainda 

alguns pontos discordantes. 

Entre os pontos de acordo ao preconizado destaca-se: a) segregação na fonte, 

com identificação de sacos (por cores) e contentores, identificação dos resíduos de 

peças anatômicas, uso de saco branco leitoso para resíduos com risco biológico, caixas 

rígidas normatizadas para perfurocortantes; b) coleta e transporte diferenciados por tipo 

de resíduo evitando-se conflitos, com carros em número satisfatório para o fluxo de 

coleta, a exceção do compartilhamento dos carros de coleta para resíduos comuns e 

resíduos com risco biológico; c) disponibilidade de equipamentos de proteção 

individual; d) salas individualizadas para tipo de resíduos diferentes. 

Entre os pontos que ainda apresentam conflito destaca-se: a) manejo ainda não 

consolidado dos resíduos químicos, carente de padronização de processos para 

segregação, coleta e descarte; b) falta de uso de saco vermelho como preconizado para 

alguns resíduos com risco biológico, registro de ocorrências de falta de sacos para 

recicláveis, obrigando o uso de sacos de outra cor; c) necessidade de maior integração 



 

 149 

entre as ações de manejo e o setor de compras; d) dificuldades em escolha da 

metodologia de fechamento dos sacos. 

7.1.3 Estrutura formal x estrutura estabelecida no PGRSS  

A gestão dos RSS no hospital é uma ação conjunta das suas comissões internas 

SCIH e CIPA, conduzida pela coordenação do PGRSS e pela gerência de enfermagem e 

com colaboração dos serviços de proteção à segurança ocupacional (PPRA). A gestão é 

supervisionada pela gerência e pela direção da unidade hospitalar.  

Fica evidente a importância das comissões SCIH e CIPA na implementação das 

ações propostas. A escolha pelas comissões para execução da política de resíduos na 

unidade parece um processo natural, justificado, principalmente, pelas suas interfaces 

como o tema. Estas comissões “tutelam” o PGRSS, emprestando-lhes suas estruturas, já 

relativamente consolidadas, e sua força política dentro da tomada de decisão na 

organização.  

Esta “tutela” bem vinda, em um primeiro momento, acaba também gerando 

alguns conflitos. Um dos problemas é o esvaziamento da ação da Comissão de Técnica 

de Garantia Ambiental, retardando a sua efetiva implementação; o outro diz respeito à 

sobrecarga sobre os agentes internos pela acumulação de funções de gestão e de 

execução. 

Os serviços de higienização e manutenção têm suas ações voltadas para a 

execução do PGRSS, atuando muito mais como colaborador do que como condutor do 

processo.  

A participação na distribuição de responsabilidades, poder de decisão e execução 

do PGRSS dos agentes internos reproduz a estrutura citada, destacando-se a 

participação da enfermeira coordenadora do SCIH, da enfermeira chefe da equipe de 

enfermagem e da técnica de segurança. 

7.1.4 Percepção sobre os problemas estruturais e operacionais. 

A pesquisa permitiu a identificação dos principais problemas estruturais e 

operacionais internos e externos, tomando como base a percepção dos agentes da 

unidade hospitalar, entres os quais destacam-se:  
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• Problemas de instalações físicas como a excessiva compartimentação, o 

arranjo físico (distribuição espacial e relação entre os setores) e a limitação 

de espaço apresentado por algumas áreas/setores do hospital, ocasionando 

problemas de localização, capacidade e acesso a contentores e problemas de 

fluxo em função da distribuição e dos longos e estreitos corredores.  

• Existência de apenas uma empresa prestadora de serviços de coleta, 

tratamento e destino final de RSS, o que restringe a escolha e limita a 

capacidade de negociação do hospital. 

• Problemas relacionados à localização no centro urbano em local de grande 

fluxo de veículos e de difícil estacionamento, dificultando as ações de coleta 

externa.  

7.2 RECOMENDAÇÕES 

 

O descompasso entre o modelo legal instituído, a literatura científica, a tecnologia 

disponível e as condições das comunidades e das unidades de saúde afetadas apontado 

pela produção técnica-científica sobre RSS, faz necessário a ampliação e o 

aprofundamento das discussões sobre sua aplicabilidade, em especial quanto à 

classificação segundo a periculosidade dos resíduos e, consequentemente, sobre a 

metodologia a ser adotada sobre o seu manejo.  

Face ao exposto apresentam-se algumas recomendações: 

• Ampliação das pesquisas de diagnóstico do volume do gerado, composição 

gravimétrica e caracterização dos riscos associados aos resíduos de serviços de 

saúde. 

• Levantamento da infra-estrutura e dos custos associados para o manejo externo 

(coleta, tratamento e disposição final). 

• Consolidação dos sistemas de informações sobre meio ambiente, como o 

Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (SISNIMA), e 

integração do mesmo aos sistemas estaduais. Estes sistemas, como aconteceu 

nos moldes da saúde (DATASUS), podem desempenhar importante papel na 

divulgação de informações e conteúdos.  
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•  Calibrar a ação pública entre a regulação das unidades de saúde e a regulação 

dos serviços prestados por terceiros. Muitas vezes a ação pública acontece na 

aplicação da obrigatoriedade das unidades assumirem a sua responsabilidade 

sobre seus resíduos, entretanto não observa-se esta ação, principalmente do 

agente público municipal em promover condições estruturais para regular a 

oferta de serviços de coleta, tratamento e disposição. No caso de Feira de 

Santana e Salvador na ocasião do gerador assumir a responsabilidade do 

gerenciamento dos RSS, os respectivos municípios contavam apenas com uma 

opção de contratação. 

• Criação de dispositivos de integração da ação do PGRSS às ações das comissões 

e serviços internos da unidade, bem como mecanismos de fortalecimento da 

participação e autonomia da Comissão Técnica de Garantia Ambiental.  

• Substituição do modelo de gestão tipo comando&controle por uma gestão 

integrada socioambiental com a promoção da educação ambiental e da 

incorporação de ações ecoeficientes e de produção limpa contextualizado com a 

realidade local e participação da comunidade, adequando a hierarquia 

equivocada centrada na reciclagem, por uma precedida pela redução, e só depois 

a reutilização e a reciclagem, nesta ordem condizente com o conceito de 

sustentabilidade. 
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APÊNDICES  

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL E COMPARAÇÃO COM O 

DIAGNOSTICO REALIZADO EM 2003. 

 

Para elaboração deste formulário foi utilizado o Roteiro proposto pelo Manual de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Ministério da Saúde, 2006). O referido roteiro estabelece as atividades a 

serem executadas para caracterizar a situação atual do manejo dos resíduos na unidade 

de saúde. 

 

ASPECTOS ABORDADOS: 

• nível estratégico: cultura organizacional, educação ambiental. 
• nível tático: condições físicas e operacionais  
• nível operacional: práticas  
 

 

Os formulários são os descritos a seguir 

  

APÊNDICE A - CARACTERIZAÇÃO DA EQUIPE GERENCIAMENTO DO RSS 

APÊNDICE B – SEGREGAÇÃO E ACONDICIONAMENTO  

APÊNDICE C – COLETA INTERNA 

APÊNDICE D – ARMAZENAMENTO EXTERNO  

APÊNDICE E – ABRIGO DE HIGIENIZAÇÃO  

APÊNDICE F – COLETA E TRANSPORTE EXTERNO  

 

 

 



 

 

APÊNDICE A 

CARACTERIZAÇÃO DA EQUIPE DE GERENCIAMENTO DOS RSS  

Descrição: O formulário pretende caracterizar a equipe envolvida com o manejo do RSS 

em seus diversos níveis: estratégicos, administrativos/táticos e operacionais. O cargo, 

função e formação do profissional. 

Materiais e métodos: optou-se pela aplicação de entrevista no local de trabalho do 

entrevistado com utilização de questionário semi-estruturado impresso, com registro em 

gravador de voz e posterior transcrição do conteúdo, dividido em duas partes a primeira 

quanto a sua formação e posição dentro do processo e a segunda com observações 

gerais sobre o sistema de gerenciamento dos resíduos da unidade. 

    

 

Profissional: 

Cargo: 

Função:  

Local de trabalho: 

Descrição das atividades desempenhadas relacionadas o PGRSS: 

 

 



 

 

APÊNDICE B  

SEGREGAÇÃO E ACONDICIONAMENTO – ASPECTO LOCAL (GERADOR) 

Descrição: O formulário pretende caracterizar a segregação e acondicionamento. Como as 

etapas de segregação possuem particularidades e acontecem no local gerador, optou-se por 

realizar esta caracterização para cada ponto de geração identificado. Em termos gerais buscou-

se, por local gerador, identificar as atividades desenvolvidas, os agentes envolvidos, o resíduos 

gerados, os procedimentos adotados para a segregação, as condições físicas, os recipientes e 

acondicionadores envolvidos, a identificação dos contentores e sacos,  

Materiais e métodos: optou-se pela utilização de formulário impresso, cujo preenchimento foi 

realizado pelo pesquisador em observação in situ, com informações complementares prestadas 

pelo responsável pelo setor, quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos relacionados. 

    

Local / Setor: 

Localização na unidade: 

Responsável: 

Descrição das atividades geradoras: 

Agentes envolvidos: 

Resíduos gerados: 

Descrição das instalações físicas e layout: 

Caracterização do tipo de acondicionadores: 

Notas sobre a adequação dos acondicionadores (material, capacidade, disposição, identificação, 

funcionamento, frequência de substituição, risco, obs.): 

• Qual o material utilizado para os acondicionadores (sacos, plásticos, bombonas, caixa 
de papelão, caixa para perfurocortantes etc.)?  

• O material é adequado ao resíduo a acondicionar?  
• O acondicionador está devidamente identificado? 
• O fornecimento é suficiente para a demanda? 
• Respeita-se a capacidade (2/3)? 
• Outras observações: 

Caracterização dos Contentores: 

• Qual o material utilizado para os contentores/recipiente (plástico, inox, metal pintado, 
papelão etc.)? 

• O material é adequado ao resíduo a conter?  
• O contentor está devidamente identificado? 
• O tipo de contentor é funcional e seguro: quanto ao tombamento, vazamento, acidente, 

disposição? É funcional para a etapa seguinte (coleta interna)? 
• A quantidade é suficiente para a demanda? 
• Respeita-se a capacidade (2/3)? 
• Como é feita a higienização e substituição dos contentores? 
• O contentor é feito de material lavável? 
• O contentor e resistente a punctura, ruptura e vazamento? 
• Possui tampa provida de sistema de abertura e cantos arredondados? 



 

 

Quanto a controle do processo:  

• Existem procedimentos para registro de incompatibilidades e ocorrências? Como é feito 
este registro? A quem são encaminhados estes registros? 

 

Outras observações sobre a adequação dos contentores (material, capacidade, disposição, 

identificação, funcionamento, risco, obs.): 

Descrição dos procedimentos adotados para o acondicionamento e coleta interna. 

 

Funcionário que acompanhou a observação: ____________________________________ 

Cargo e função: _________________________________________________ 

 



 

 

APÊNDICE C  

COLETA INTERNA – ASPECTO DE FLUXO (GERADOR A ABRIGO 

EXTERNO) 

Descrição: O formulário pretende caracterizar a etapa da coleta interna do ponto gerador até a 

disposição no abrigo externo. Em termos gerais buscou-se analisar a etapa em seu aspecto local 

(no local de geração) e os aspecto de fluxo no interior da unidade, identificando as atividades 

desenvolvidas, agentes envolvidos, resíduos, os procedimentos adotados desde a retirada e 

substituição dos sacos e o transporte até o abrigo externo, as condições físicas, os carros de 

coleta e sua identificação.  

Materiais e métodos: optou-se pela utilização de formulário impresso, cujo preenchimento foi 

realizado pelo pesquisador em observação in situ, com informações complementares prestadas 

pelo responsável pelo setor, quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos relacionados. 

   

Quanto a coleta interna: 

Descrever as coletas abordando sua forma em função do grupo de resíduos, tipos de 

recipientes, carros de coleta, equipe, quantidade, freqüência, fluxos de resíduos, etc. 

• Está sendo feita separadamente de acordo com o grupo de resíduos e em recipientes 
específicos a cada grupo?  

• O dimensionamento da coleta está adequado ao volume gerado?  
• O número de funcionários disponíveis, número de carros de coletas, equipamentos de 

proteção individual (EPIs) estão compatíveis com a demanda? .  
• Existe padronização de turnos, roteiro, horários e freqüência de coleta para os diferentes 

tipos de resíduos?  
 

Quanto a técnica do manuseio da coleta:  

• Como é feito o fechamento dos sacos e colocação no carro de coleta?  
• Quais EPIs são utilizados? Estes são compatíveis com o risco?  
• O tipo de resíduo está compatível com a cor do saco?  
• No caso de transporte manual, os recipientes estão adequados?  
• Como é feito o transporte mecânico e uso de carro de coleta? 
• Os carros de coleta estão devidamente identificados com símbolos de segurança? 
• Qual o estado de conservação dos carros de coleta? 
• Qual o procedimento adotado em caso de rompimento de sacos, liberação de líquidos ou 

contaminação do ambiente? 
 

Quanto a controle do processo:  

• Existem procedimentos para registro de incompatibilidades e ocorrências? Como é feito 
este registro? A quem são encaminhados estes registros?  

• Existem procedimentos definidos para os casos de rompimento de sacos, liberação de 
líquidos ou contaminação do ambiente?  

 

Funcionário que acompanhou a observação:  

Cargo e função: _______________________________________________________________ 



 

 

APÊNDICE D  

ARMAZENAMENTO EXTERNO.  

Descrição: O formulário pretende caracterizar a etapa de armazenamento dos resíduos da 

unidade,. Em termos gerais buscou-se analisar as condições de acesso (localização), os aspectos 

de layout “arranjo físico” do abrigo (disposições dos contentores, separação por tipo de resíduos 

etc.) e as condições de segurança e controle, identificando também as atividades desenvolvidas, 

agentes envolvidos, os procedimentos adotados, as condições físicas, os contentores e a 

identificação dos diversos dispositivos. 

 

Materiais e métodos: optou-se pela utilização de formulário impresso, cujo preenchimento foi 

realizado pelo pesquisador em observação in situ, com informações complementares prestadas 

pelo responsável pelo setor, quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos relacionados. 

 

Armazenamento interno e externo 

• Em seus aspectos gerais quais as condições de armazenamento existentes? 
• O local de armazenamento externo é exclusivo para resíduos? 
• O abrigo prevê segregação por tipo de resíduo? Como é feita esta separação?  
• Quais os contentores utilizados? Possuem tampa articulada? Estão tampados? Qual a 

quantidade e capacidade dos contentores existentes?  
• A quantidade e tipo de contentores estão compatíveis com a quantidade e tipos de 

resíduos gerados? 
• Quais as características do abrigo quanto a dimensões, acabamentos, ventilação? 
• Quais as características do abrigo quanto as instalações elétricas, hidrossanitárias e 

equipamentos e segurança? 
• Como é efetuada a limpeza do ambiente de armazenamento externo? Existe 

procedimento definido para esta operação?  
• Como é realizado o processo de coleta externa? 
• O abrigo possui símbolo de identificação, em local de fácil visualização, de acordo com 

a natureza do resíduo? 
• Como é feito o armazenamento dos resíduos do Grupo B? 
• Existem resíduos sem identificação? 
• O abrigo possui dispositivos de controle de acesso? 
• O abrigo e higienizado periodicamente? Em que periodicidade? Possui drenagem para a 

sua higienização? Como é recolhido este efluente? 
 

 

Funcionário que acompanhou a observação: _________________________________________ 

Cargo e função: ________________________________________________________________ 



 

 

APÊNDICE E  

ABRIGO DE HIGIENIZAÇÃO  

Descrição: O formulário pretende caracterizar a etapa de higienização dos carros de coleta e 

demais equipamentos envolvidos nas etapas de manejo. Em termos gerais buscou-se analisar as 

condições de acesso (localização), os aspectos de layout “arranjo físico” do abrigo de 

higienização, as instalações e utilidades existentes e as condições de segurança e controle, 

identificando também as atividades desenvolvidas, agentes envolvidos, os procedimentos 

adotados, as condições físicas e a identificação dos diversos dispositivos. 

 

Materiais e métodos: optou-se pela utilização de formulário impresso, cujo preenchimento foi 

realizado pelo pesquisador em observação in situ, com informações complementares prestadas 

pelo responsável pelo setor, quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos relacionados. 

 

Abrigo de higienização  

 

• Em seus aspectos gerais quais as condições do abrigo de higienização existente quanto a 
ventilação, cobertura e iluminação artificial? 

• O abrigo possui ponto de água?  
• O piso é impermeável? O abrigo e higienizado periodicamente? Existe procedimento 

definido para esta operação? Em que periodicidade? Possui drenagem para a sua 
higienização? Como é recolhido este efluente? 

• Possui sistema de drenagem (descrever)?  
• As dimensões são compatíveis com a atividade? 
• Possui simbologia para identificações? 
• O abrigo possui dispositivos de controle de acesso? 

 

 

Funcionário que acompanhou a observação: _________________________________________ 

Cargo e função: ________________________________________________________________ 



 

 

APÊNDICE F  

COLETA E TRANSPORTE EXTERNO  

Descrição: O formulário pretende caracterizar a etapa de higienização dos carros de coleta e demais equipamentos 

envolvidos nas etapas de manejo. Em termos gerais buscou-se analisar as condições de acesso (localização), os 

aspectos de layout “arranjo físico” do abrigo de higienização, as instalações e utilidades existentes e as condições de 

segurança e controle, identificando também as atividades desenvolvidas, agentes envolvidos, os procedimentos 

adotados, as condições físicas e a identificação dos diversos dispositivos. 

 

Materiais e métodos: optou-se pela utilização de formulário impresso, cujo preenchimento foi realizado pelo 

pesquisador em observação in situ, com informações complementares prestadas pelo responsável pelo setor, quanto 

aos aspectos quantitativos e qualitativos relacionados. 

 

Coleta e Transporte Externo dos Resíduos do Grupo A e E 

• Em seus aspectos gerais como é feita a coleta e transporte externo? Qual a empresa coletora? 
• Como é feita a coleta? A retirada dos coletores é feita de forma manual ou mecanizada? Existe 

procedimento padronizado para verificação dos lacres, volume/capacidade etc.? 
• Qual a frequência da coleta? 
• Qual o veículo utilizado para transporte? É adequado quanto a segurança e vazamento de líquidos? É 

devidamente identificado? Possui dimensões adequadas ao acondicionamento e transporte das embalagens? 
• Os funcionários usam EPIs? Os mesmos estão compatíveis com os recomendados pela legislação? 
• Existem procedimentos padronizados em caso de rompimento, vazamento ou contaminação do ambiente? 
• A empresa possui licença ambiental para transporte? De qual natureza? 
• Existe registro para recebimento dos resíduos? Como é feito e quais informações são registradas? 
• A empresa emite registro de conformidade com os órgãos de limpeza urbana? 
 

 Coleta e Transporte Externo dos Resíduos do Grupo D 

• Em seus aspectos gerais como é feita a coleta e transporte externo? 
• A coleta é feita por concessionária de serviço público? Qual a secretaria responsável? 
• Como é feita a coleta? A retirada dos coletores é feita de forma manual ou mecanizada? Existe 

procedimento padronizado para verificação dos lacres, volume/capacidade etc.? 
• Qual a frequência da coleta? 
• Qual o veículo utilizado para transporte? É adequado quanto a segurança e vazamento de líquidos? É 

devidamente identificado? Possui dimensões adequadas ao acondicionamento e transporte das embalagens? 
• Os funcionários usam EPIs? Os mesmos estão compatíveis com os recomendados pela legislação? 
• Existem procedimentos padronizados em caso de rompimento, vazamento ou contaminação do ambiente? 
• A empresa possui licença ambiental para transporte? De qual natureza? 
• Existe registro para recebimento dos resíduos? Como é feito e quais informações são registradas? 
• A empresa emite registro de conformidade com os órgãos de limpeza urbana? 

 

Coleta e Transporte Externo dos Resíduos do Grupo B 

• Em seus aspectos gerais como é feita a coleta e transporte externo? Qual a empresa coletora? 
• Como é feita a coleta? A retirada dos coletores é feita de forma manual ou mecanizada? Existe 

procedimento padronizado para verificação dos lacres, volume/capacidade, etc.? 
• Qual a frequência da coleta? 
• Qual o veículo utilizado para transporte? É adequado quanto a segurança e vazamento de líquidos? É 

devidamente identificado? Possui dimensões adequadas ao acondicionamento e transporte das embalagens? 
• Os funcionários usam EPIs? Os mesmos estão compatíveis com os recomendados pela legislação? 
• Existem procedimentos padronizados em caso de rompimento, vazamento ou contaminação do ambiente? 
• A empresa possui licença ambiental para transporte? De qual natureza? 
• Existe registro para recebimento dos resíduos? Como é feito e quais informações são registradas? 
• A empresa emite registro de conformidade com os órgãos de limpeza urbana? 

 

Funcionário que acompanhou a observação: _________________________________________________ 

Cargo e função: _______________________________________________________________________ 



 

 

ANEXO A - RESOLUÇÃO CEPRAM 

RESOLUÇÃO Nº 3195 DE 26 DE SETEMBRO DE 2003. O CONSELHO 
ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CEPRAM, no uso de suas atribuições e, tendo 
em vista o que consta do Processo nº 2002-002039/TEC/LO-0040, com Pareceres 
Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1.º - Conceder LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, válida pelo prazo de 4 (quatro) anos, à EMEC 
EMPREENDIMENTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
14.074.546/0001-00, com sede no(a) Avenida Getulio Vargas, nº 1186, Ponto Central, 
no município de Feira de Santana, para operar o empreendimento hospitalar, em 2.623 
m2 de área construída, com cinqüenta leitos (seis leitos de UTI, dois berçários, dois 
leitos de pediatria, vinte leitos de enfermaria e vinte apartamentos), compreendendo 
serviços de centro cirúrgico, UTI, pronto socorro, diagnósticos, enfermagem e nutrição, 
no(a) Rodovia Br-324, Av. Getulio Vargas nº 1.168, Centro Industrial Subae, nesse 
mesmo municipio, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. acondicionar os resíduos sólidos em saco branco leitoso, atendendo a 
NBR 9.191/02 - ABNT - sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e 
métodos de ensaio; II. apresentar e implantar, programa de minimização de embalagens 
de resíduos não contaminadas. Prazo: 90 dias. III. apresentar e implantar, programa de 
treinamento e capacitação dos funcionários, incluindo cronograma de execução, quanto 
ao manejo de resíduos de serviços de saúde, desde a segregação, descarte, 
acondicionamento, coleta, transporte, armazenamento, tratamento e disposição final, 
compreendendo a responsabilidade de higiene pessoal e de materiais. Prazo: 90 dias. IV. 
atender as exigências da Portaria nº 1.469/00 do Ministério da Saúde, quanto ao 
controle e vigilância da qualidade da água proveniente do poço; V. descartar os 
materiais pérfuro-cortantes, imediatamente após o uso, em recipientes estanques, 
rígidos, com tampa e identificados, no local de sua geração, sendo expressamente 
proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu reaproveitamento; VI. enviar os 
resíduos coletados para o aterro sanitário municipal, dispondo-os em valas sépticas de 
forma ordenada. As práticas da adição de cal virgem ou hidratada aos resíduos, bem 
como a queima dos mesmos, ficam terminantemente proibidas; VII. fiscalizar os 
serviços executados por empresas terceirizadas, pois aos contratantes dos serviços cabe 
a aplicação do princípio da co-responsabilidade que não o exime de qualquer dano 
causado ao meio ambiente e à saúde coletiva; VIII. fornecer e fiscalizar o uso 
obrigatório dos equipamentos de proteção individual – EPI’s, específicos a cada 
atividade, no manuseio dos resíduos hospitalares, bem como mantê-los em perfeita 
higiene e estado de conservação; IX. identificar as embalagens, os coletores internos, os 
contêineres e os locais de armazenamento, utilizando-se símbolos baseados na NBR 
7.500/03 - ABNT - identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e 
armazenamento de produtos; X. implantar plano de limpeza e desinfecção diária, 
contemplando a destinação final das embalagens geradas, bem como plano de controle 
integrado de pragas, periódicos e extraordinários; XI. interligar a rede coletora do 
sistema de esgotamento sanitário do empreendimento à rede coletora do sistema 
EMBASA; após a interligação, deverá ser desativado o sistema atualmente existente, 
composto por fossa séptica e sumidouro; XII. promover a substituição de artigos e 
equipamentos contendo mercúrio, sempre que possível, por similares isentos deste 
metal; XIII. realizar serviço de manutenção preventiva sistemática nos equipamentos 
hospitalares; XIV. requerer previamente ao CRA, a competente Licença no caso de 



 

 

alteração do empreendimento ora licenciado, conforme Art. 1°, inciso II, do Decreto n° 
8.169 de 22/02/02, que altera o Regulamento da Lei n° 7.799/01; Art. 2.º Estabelecer 
que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização do CRA e aos 
demais órgãos do Sistema Estadual de Administração dos Recursos Ambientais – 
SEARA. Art. 3.º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  
JORGE KHOURY - Presidente. 



 

 

ANEXO B – NOTÍCIAS EM JORNAIS LOCAIS  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO C – LICENÇAS SIMPLIFICADAS 

RESOLUÇÃO Nº 3327 DE 24 DE SETEMBRO DE 2004.O CONSELHO 
ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – CEPRAM, no uso de suas atribuições e, 
tendo em vista o que consta do Processo n.º 2004-000305/TEC/LO-0003, com 
Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1.º -Conceder 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, válida pelo prazo de 06 (seis) meses, à QUALIX 
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.592.658/00015-60, 
com sede à Rua Ponte do Rio Branco, nº 200, bairro de Nova Esperança, no município 
de Feira de Santana, para operação da célula 1 do Aterro Sanitário, nesse mesmo local e 
município, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. opera a célula 1 de acordo com o disposto no plano de operação do 
aterro; II. manter permanentemente desobstruída a rede de drenagem de águas pluviais, 
de maneira a possibilitar o livre fluxo das águas; III. promover o umedecimento do solo 
nas frentes de serviço, quando este se encontrar excessivamente seco, reduzindo os 
impactos negativos causados pelas emissões de poeira e/ou material particulado; IV. 
implantar sistema de segurança e de sinalização na área do aterro; V. atender aos 
seguintes aspectos relacionados à saúde e segurança dos trabalhadores: a) elaborar e 
implantar programa de saúde do trabalhador e segurança do trabalho que priorize 
medidas preventivas de caráter coletivo (envolvendo treinamento e capacitação), 
conforme normas definidas pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e Emprego; b) 
adotar, nas situações em que se fizerem necessárias, medidas de correção na seguinte 
ordem de prioridade: eliminação da fonte de risco; controle do risco na fonte; controle 
do risco no meio ambiente de trabalho; adoção de medidas de proteção individual, 
incluindo diminuição do tempo de exposição e utilização de equipamentos de proteção 
individual (EPI), estes contemplados, quando as medidas de proteção coletiva forem 
tecnicamente inviáveis ou não oferecerem completa proteção contra os riscos de 
acidentes e doenças relacionadas ao trabalho; VI. implantar programa de educação 
ambiental com o objetivo de criar um canal de comunicação contínuo entre o 
empreendedor e as comunidades localizadas no entorno do aterro, facilitando o processo 
de integração da população às novas condições criadas pelo empreendimento, bem 
como o seu envolvimento na mitigação dos impactos negativos; VII. apresentar, 
mensalmente, relatório de monitoramento dos poços atestando as qualidades físicas, 
químicas e biológicas da água subterrânea, através dos seguintes parâmetros: nível 
estático do lençol, pH, aspecto, cor, odor, condutividade específica, alcalinidade total, 
dureza total, turbidez, detergentes, óleos e graxas, cianetos, fenóis, carbono orgânico 
total, cloretos, sulfatos e sulfetos, amônia não ionizável, nitratos, nitritos, fósforo total, 
ferro, fluoreto, zinco, chumbo, manganês, mercúrio, cádmio, níquel, cromo total, 
coliformes totais e fecais, cobre, cromo hexavalente, estreptococos, sólidos totais, 
dissolvidos e voláteis, oxigênio dissolvido, arsênio, bário, DBO e DQO; VIII. 
apresentar, mensalmente, análises físico-químicas e biológicas de amostras coletadas na 
caixa de acumulação de percolado, antes e após o tratamento do chorume, dos seguintes 
parâmetros: temperatura, vazão, pH, turbidez, condutividade elétrica, carbono orgânico 
total, cloreto, detergentes, óleos e graxas, cianetos, fenóis, amônia não ionizável, 
nitratos, nitritos, fosfato, fósforo total, sulfatos, sulfetos, ferro, chumbo, mercúrio 
cádmio, cromo total, coliformes totais e fecais, sólidos totais, suspensos e voláteis, 
oxigênio dissolvido, DBO e DQO; IX. apresentar, trimestralmente, análise de amostras 
das águas superficiais para os seguintes parâmetros: pH, cor, odor, turbidez, detergentes, 



 

 

óleos e graxas, cianetos, fenóis, cloretos, cloro residual, sulfatos e sulfetos, amônia não 
ionizável, nitratos, nitritos, ferro, fluoreto, zinco, chumbo, mercúrio, cádmio, cromo 
hexavalente, manganês, coliformes totais e fecais, cobre, cromo hexavalente, selênio, 
sólidos totais, oxigênio dissolvido, arsênio, bário, DBO e DQO; X. apresentar, no prazo 
de 30 (trinta) dias, plantas do aterro, em escala adequada, com a localização dos marcos 
superficiais, dos piezômetros e do pluviômetro, bem como as planilhas de 
monitoramento geotécnico para os deslocamentos horizontal e vertical, as planilhas de 
leituras piezométricas e planilhas de leituras pluviométricas, todas com periodicidade 
diária, durante a operação da célula; XI. apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, plano 
de fechamento da célula 1; XII. fica terminantemente proibida a disposição de resíduos 
industriais no aterro sanitário; XIII. apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, autorização 
da Embasa para disposição final em sua estação de tratamento de esgoto, do lodo 
acumulado nas fossas sépticas e dos efluentes resultantes da lavagem de veículos; XIV. 
apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, a ART do projeto do aterro, emitida pelo 
CREA-BA; XV. apresentar, em planta, no prazo de 30 (trinta) dias, a localização da 
área selecionada para disposição provisória de resíduos de serviços de saúde em valas 
sépticas, até o início da operação do autoclave; XVI. apresentar, de imediato, o projeto 
de tratamento preliminar do chorume, bem como proposta para sua destinação final. 
Fica proibida a disposição do percolado no antigo lixão, atualmente denominado Parque 
Eco-social Princesa do Sertão, vizinho ao aterro; XVII. executar, de imediato, o plantio 
das espécies vegetais eucalipto e sansão do campo, conforme apresentado em projeto; 
XVIII. apresentar, de imediato, a caracterização qualitativa e quantitativa de todos os 
resíduos recebidos no aterro; XIX. apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, descrição, 
em língua portuguesa, do sistema de aproveitamento do biogás para geração de energia. 
Art. 2º - Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao 
cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à 
fiscalização do CRA e aos demais órgãos do Sistema Estadual de Administração dos 
Recursos Ambientais – SEARA. Art. 3.º - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação. 
JORGE KHOURY 
Presidente 



 

 

RESOLUÇÃO Nº 3701 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2006. O CONSELHO 
ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CEPRAM, no uso de suas atribuições e, tendo 
em vista o que consta do Processo nº 2006-000678/TEC/LO-0018, RESOLVE: Art. 1.º - 
Conceder LICENÇA DE OPERAÇÃO, válida pelo prazo de 1 (um) ano, à QUALIX 
SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.592.658/0015-60, com 
sede no(a) Rua Ponte do Rio Branco, nº 200, Nova Esperanca, no município de Feira de 
Santana, para operar a célula 03 (três) do aterro sanitário de Feira de Santana, nas 
coordenadas geográficas em décimo de grau Lat./Long.: -12,24567 / -38,9932, nesse 
mesmo local e município, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I. apresentar ao CRA: a) relatório de monitoramento dos 
poços atestando a qualidade física, química e biológica da água subterrânea, através dos 
seguintes parâmetros: nível estático do lençol, pH, aspecto, cor, odor, condutividade 
específica, alcalinidade total, dureza total, turbidez, detergentes, óleos e graxas, 
cianetos, fenóis, carbono orgânico total, cloretos, sulfatos e sulfetos, amônia não 
ionizável, nitratos, nitritos, fósforo total, ferro, fluoreto, zinco, chumbo, manganês, 
mercúrio, cádmio, níquel, cromo total, coliformes totais e fecais, cobre, cromo 
hexavalente, estreptococos, sólidos totais, dissolvidos e voláteis, oxigênio dissolvido, 
arsênio, bário, DBO e DQO; b) as análises físico-químicas e biológicas de amostras 
coletadas na caixa de acumulação de percolado, antes de ser encaminhado para o 
tratamento na ETE-Subaé, contemplando os seguintes parâmetros: temperatura, vazão, 
pH, turbidez, condutividade elétrica, carbono orgânico total, cloreto, detergentes, óleos 
e graxas, cianetos, fenóis, amônia não ionizável, nitratos, nitritos, fosfato, fósforo total, 
sulfatos, sulfetos, ferro, chumbo, mercúrio cádmio, cromo total, coliformes totais e 
fecais, sólidos totais, suspensos e voláteis, oxigênio dissolvido, DBO e DQO; c) as 
análises de amostras das águas superficiais contemplando os seguintes parâmetros: pH, 
cor, odor, turbidez, detergentes, óleos e graxas, cianetos, fenóis, cloretos, cloro residual, 
sulfatos e sulfetos, amônia não ionizável, nitratos, nitritos, ferro, fluoreto, zinco, 
chumbo, mercúrio, cádmio, cromo hexavalente, manganês, coliformes totais e fecais, 
cobre, cromo hexavalente, selênio, sólidos totais, oxigênio dissolvido, arsênio, bário, 
DBO e DQO. Prazo: 90 dias ; Freqüência: trimestral. II. apresentar ao CRA as planilhas 
de leituras pluviométricas, todas com periodicidade diária, durante a operação da célula. 
Freqüência: trimestral. III. requerer ao CRA, a competente licença para alteração que 
venha a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Art. 1º, inciso II do Decreto nº 
8.169/02, que altera o Regulamento da Lei nº 7.799/01; IV. proibir a disposição de 
resíduos industriais no aterro sanitário; V. promover o umedecimento do solo nas 
frentes de serviço quando este se encontrar excessivamente seco, reduzindo os impactos 
negativos causados pelas emissões de poeira e/ou material particulado; VI. apresentar ao 
CRA documentação definitiva da Embasa para tratamento do percolado oriundo do 
aterro na ETE de Subaé. Prazo: 60 dias. VII. atender o disposto na Portaria CRA nº 
4.404/04, referente ao processo de autoclave, ressaltando que o Resíduo Sólido de 
Serviço de Saúde, após tratamento, deverá atender à classificação da Resolução 
CONAMA nº 283/01 para resíduos Classe D, para que seja disposto na célula 03; VIII. 
manter permanentemente desobstruída a rede de drenagem de águas pluviais, de 
maneira a possibilitar o livre fluxo das águas; IX. operar a célula de acordo com o 
disposto no plano de operação do aterro sanitário; Art. 2.º Esta Licença refere-se a 
análise de viabilidade ambiental de competência do Centro de Recursos Ambientais - 
CRA, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras instâncias 
no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais. Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 



 

 

mantidos disponíveis à fiscalização do CRA e aos demais órgãos do Sistema Estadual 
de Administração dos Recursos Ambientais – SEARA. Art. 4.º Esta Resolução entrará 
em vigor na data de sua publicação. VLADIMIR ABDALA NUNES - 
Presidente. 



 

 

PORTARIA Nº 8941 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007. A Diretora Geral do 
CENTRO DE RECURSOS AMBIENTAIS - CRA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada pela Lei Estadual nº 10.431/06, e pelo Regulamento da Lei Estadual nº 
7.799/01, aprovado pelo Decreto Estadual nº 7.967/01 no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo nº 2006- 002881/TEC/LS-0382, RESOLVE: Art. 1.º - Conceder 
LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, à QUALIX 
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.592.658/0015-60, com 
sede no(a) Rua Ponte do Rio Branco, nº 200, Nova Esperanca, no município de Feira de 
Santana, para a atividade de transporte de resíduos dos serviços de saúde, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I. sanar, de 
imediato, os danos à saúde humana e ao meio ambiente causados por acidentes durante 
a movimentação dos resíduos perigosos de serviços de saúde; II. realizar a desinfecção, 
limpeza, lavagem e vaporização dos veículos, além de outros serviços que venham 
ocasionar derrame de óleo, produtos, resíduos ou emissão de gases para a atmosfera, em 
instalações com Licença Ambiental, devendo ser mantidos comprovantes contemplando 
datas e locais das lavagens, para fins de fiscalização e de renovação desta licença; III. 
atender as Normas Técnicas pertinentes quanto ao manuseio, coleta e transporte de 
resíduos de serviços de saúde (Resolução RDC 306/2004 da ANVISA, Resolução 
358/2005 do Conama e Normas Técnicas NBR 12.810, NBR 14.652 e NBR 7.500 da 
ABNT); IV. dispor da cópia da respectiva ATRP – Autorização de Transporte de 
Resíduos Perigosos, requerida pela fonte geradora de resíduos perigosos, durante o 
transporte dos mesmos; V. acondicionar adequadamente os resíduos perigosos de 
serviços de saúde, Grupos A, B e E, gerados em conseqüência de acidentes envolvendo 
os resíduos movimentados e encaminhá-los para destinação final, em instalações 
adequadas, com a devida autorização prévia do CRA; VI. manter em seus arquivos 
documentação comprobatória dos resíduos movimentados, contemplando relação, 
quantidade, origem e destino, para fins de fiscalização e renovação desta licença; VII. 
realizar o transporte dos resíduos perigosos de serviços de saúde apenas com motoristas 
devidamente qualificados e treinados para esse fim; VIII. atender a Resolução nº 420 da 
ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), no tocante às Prescrições Gerais 
para o Transporte de Produtos Perigosos, bem como as Prescrições Particulares para 
cada Classe desses Produtos; IX. comunicar imediatamente ao CRA sobre qualquer 
acidente no transporte de substâncias perigosas e infectantes, conforme estabelecido no 
Art. 142 do Regulamento da Lei Estadual nº 7.799/01, aprovado pelo Decreto Estadual 
nº 7.967/01. O não cumprimento da mesma se constitui infração grave; X. comunicar 
previamente ao CRA quaisquer inclusões de produtos a serem transportados, bem como 
alteração da frota; XI. manter o veículo sinalizado e equipado com o kit de segurança 
para o transporte de resíduos perigosos de serviços de saúde, adequado à classificação 
definida pela ONU; XII. requerer previamente ao CRA, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Art. 1º, inciso II do 
Decreto nº 8.169/02, que altera o Regulamento da Lei nº 7.799/01; Art. 2.º Esta Licença 
refere-se a análise de viabilidade ambiental de competência do Centro de Recursos 
Ambientais - CRA, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que a 
mesma alcance seus efeitos legais. Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como 
cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, 
sejam mantidos disponíveis à fiscalização do CRA e aos demais órgãos do Sistema 
Estadual de Administração dos Recursos Ambientais – SEARA. Art. 4.º Esta Licença 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
 



 

 

PORTARIA Nº 8953 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007. A Diretora Geral do CENTRO 
DE RECURSOS AMBIENTAIS - CRA, no exercício da competência que lhe foi 
delegada pela Lei Estadual nº 10.431/06, e pelo Regulamento da Lei Estadual nº 
7.799/01, aprovado pelo Decreto Estadual nº 7.967/01 no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo nº 2007-001025/TEC/LS-0064, RESOLVE: Art. 1.º - Conceder 
LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à QUALIX 
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.592.658/0015-60, com 
sede no(a) Rua Ponte do Rio Branco, nº 200, Nova Esperanca, no município de Feira de 
Santana, para tratamento de 660 kg/h de Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde em 
autoclave, nas coordenadas geográficas em décimo de grau Lat./Long.: -12,24574 / -
38,99321, nesse mesmo local e município, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I. apresentar ao CRA, Relatório contendo os 
resultados dos testes biológicos realizados no condensado gerado no processo de 
autoclavagem. Prazo: 30 dias ; Freqüência: mensal. II. encaminhar para as células do 
aterro, somente os resíduos sólidos de saúde tratados no autoclave, bem como os 
efluentes liquidos após esterilização; III. manter os procedimentos de segurança e operar 
adequadamente o sistema de combate a incêndio, com sinalizações e equipamentos em 
perfeito estado de uso e promover treinamentos periódicos de combate a incêndio e 
explosões a todos os funcionários; IV. requerer previamente ao CRA, a competente 
licença para alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Art. 1º, 
inciso II do Decreto nº 8.169/02, que altera o Regulamento da Lei nº 7.799/01; Art. 2.º 
Esta Licença refere-se a análise de viabilidade ambiental de competência do Centro de 
Recursos Ambientais - CRA, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização 
das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para 
que a mesma alcance seus efeitos legais. Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem 
como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima 
citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização do CRA e aos demais órgãos do 
Sistema Estadual de Administração dos Recursos Ambientais – SEARA. Art. 4.º Esta 
Licença entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 


