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RESUMO 

O elevado consumo de produtos aliado a geração cada vez maior de descartáveis, faz com que 

a quantidade de resíduos produzidos seja, todavia, excessiva tornando-se um dos grandes 

problemas a serem gerenciados na atualidade. Dentre os resíduos sólidos urbanos, estão os 

Resíduos de Serviço de Saúde (RSS), estes, são destacados por suas características peculiares, 

no qual num mesmo local gerador de RSS, podem ser encontrados resíduos com a presença de 

microorganismos patogênicos, componentes químicos e radioativos, que além das questões de 

poluição ambiental, ainda oferecem riscos inerentes à saúde pública. O presente estudo 

apresenta a avaliação das práticas de manejo dos RSS no Hospital Municipal de Ji-

Paraná/RO, o único hospital público da cidade, que realiza em torno de 8500 consultas e mais 

de 850 internações ao mês e para qual o PGRSS é inexistente. Para o levantamento dos dados 

da pesquisa foram utilizadas duas técnicas de coleta: a primeira consistiu na observação 

sistematizada in loco das práticas realizadas em cada etapa do manejo dos RSS desde o 

momento de sua geração até a sua disposição final e a segunda, resumiu-se na aplicação de 

questionários e a realização de entrevistas informais aos funcionários que manuseiam os 

resíduos no hospital. Após a coleta e tabulação dos dados, houve a apresentação e discussão 

dos resultados através da descrição detalhada das mencionadas práticas, além de registros 

fotográficos e gráficos resultantes dos dados obtidos, comparando-os com os documentos 

normativos e outras pesquisas relacionados ao manejo dos RSS no Brasil. O estudo revelou 

que as falhas nas práticas de manejo dos RSS se estendem a todos os setores do hospital, 

assim como a todas as etapas de manejo intra e extra-estabelecimento.  Os resíduos são 

segregados e acondicionados inadequadamente, os locais de armazenamento dos resíduos 

apresentam infra-estrutura precária ou inexistente e o conhecimento dos funcionários 

responsáveis pelos RSS relativas ao assunto são insuficientes, visto que diversos 

procedimentos de manejo estão irregulares. O panorama apresentado exige medidas de 

regularização imediatas, visto que o mesmo expõe a população e o meio ambiente aos riscos 

envolvidos aos RSS.   

Palavras-chave: Resíduos sólidos, plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, 

riscos à saúde e ao meio ambiente.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Although the trend of economic growth is declining in some countries have developed in 

Brazil, the technological and economic development are increasing. Advances are occurring 

in proportion to the solid wastes generated. The high consumption coupled with increasingly 

production of disposable causes the amount of waste generated is, however, too. The sum of 

these is so high that it became a major problem to be managed today. Among MSW, are the 

residues Health Service (RSS), these are highlighted by their peculiar characteristics, which in 

one place RSS generator, waste can be found with the presence of pathogenic 

microorganisms, chemicals and radioactive that beyond the issues of environmental pollution, 

even offer inherent risks to public health. Hospitals are examples of businesses that generate 

RSS. The difficulties of managing RSS hospital within a given prominence by the concern to 

provide health care to patients, as they are generated in the same environment, waste that can 

worsen the health of ourselves, through contamination. This study presents an evaluation of 

the management practices of the RSS Ji-Paraná/RO Municipal Hospital, the only public 

hospital in the city, which holds around 8,500 consultations and more than 850 admissions per 

month and which is nonexistent PGRSS . To survey research data were used two techniques: 

the first consisted of systematic observation spot of the practices performed at each stage of 

the handling of RSS from the moment of its generation to its final disposal. After collecting 

and tabulating the data, there was a presentation and discussion of the results from the 

detailed description of the practices mentioned, plus graphics and photographic records 

resulting from data, comparing them with normative documents and other research related to 

the management of the RSS Brazil. The study revealed that the faults in the RSS management 

practices extend across all sectors of the hospital, as well as in all stages of handling intra and 

extra-establishment. Waste is segregated and poorly packaged, the waste storage sites have 

poor infrastructure or nonexistent and the level of training of officials responsible for the RSS 

on the matter are insufficient, since many management procedures are irregular. The picture 

displayed is very worrying and regularization measures should be implemented immediately 

in order to avoid public exposure and environmental risks related to waste health service 

when they are mishandled. 

 

Keywords: solid waste, environmental pollution, health risks 
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INTRODUÇÃO 

 

A geração de resíduos oriundos das atividades humanas aumenta aceleradamente. O 

sistema econômico capitalista difundido em quase todo mundo, aliado ao crescimento 

populacional e ao o consumismo exagerado praticado pelas populações modernas, expandidos 

paralelamente às inovações tecnológicas que permitem a fabricação de produtos em massa 

num curto intervalo de tempo, são alguns dos principais fatores que favorecem a mencionada 

situação. 

Durante muitos anos as preocupações referentes à produção de resíduos foram 

negligenciadas no Brasil. Na década de 40, segundo Lopes (2003), surgiram às primeiras 

indagações acerca do assunto, subsidiadas pela busca de alternativas que suprissem a grande 

demanda por recursos naturais. O aproveitamento dos resíduos sólidos passou a ser estudado 

na possibilidade de servirem como matéria prima/subproduto para a fabricação de outros 

produtos, frente às previsões de déficit de alguns insumos no mercado. 

Hoje, no entanto, é sabido que os resíduos descartados pela sociedade, quando geridos 

inadequadamente, podem trazer prejuízos de ordem ambiental e social, sendo este assunto, 

foco de inúmeras pesquisas no país ( MARANGONI, 2006;  SILVA, 2008). 

O panorama dos resíduos sólidos no Brasil, divulgado pela Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Públicas e Resíduos Especiais (ABRELPE), aponta que o Brasil gerou 

em torno de 62 milhões de toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no ano de 2011, 

número este que aumentou em 1,8% entre os anos de 2010 e 2011, superando até mesmo a 

taxa de crescimento populacional urbano do país, que foi de 0,9 % durante o mesmo período. 

Do montante gerado, quase 42% do resíduo teve destinação inadequada em lixões a céu 

aberto e aterros controlados (ABRELPE, 2011). 

Incorporados ao montante de Resíduos Sólidos Urbanos, estão os Resíduos de Serviço 

de Saúde (RSS) que são resíduos resultantes dos serviços relacionados com o atendimento à 

saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de 
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campo que, por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo 

(CONAMA 358/05). 

A preocupação relativa aos RSS teve início no fim da década de 80, época que 

coincidiu com o auge da disseminação da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), 

quando foram encontrados diversos resíduos de serviços de saúde boiando próximos a 

algumas praias da Flórida. Desde então, uma série de documentos relacionados aos RSS e 

regidos por leis em todo o mundo, têm sido criados com o intuito de preservar a saúde pública 

e a qualidade do meio ambiente (RECESA, 2008). 

Quando comparados ao total de resíduos sólidos gerados, os RSS representam apenas 

uma parcela menor que 2%, porém, os mesmos merecem destaque pelo alto grau de 

periculosidade apresentado devido à presença de microorganismos patogênicos e toxinas, que 

intensificam a possibilidade de contaminação de seres humanos e do meio ambiente 

(SCHNEIDER, 2004; MAEDA, 2010). 

Os problemas relacionados aos RSS podem ser divididos em dois âmbitos: O primeiro 

diz respeito ao local de geração deste tipo de resíduo, que expõe ao risco a saúde dos 

trabalhadores, pacientes e visitantes que se deparam próximos aos mesmos dentro do próprio 

estabelecimento de saúde. O outro é a destinação final dada aos RSS, que quando inadequada, 

proporciona riscos ao meio ambiente, através da contaminação do solo, da água e do ar, além 

de riscos à saúde pública, acarretando, como consequência, problemas na gestão sócio-

ambiental e sanitária de uma localidade (TAKADA, 2003; SCHNEIDER, 2004; MARTINS, 

2004; MARANGONI, 2006). 

Mesmo com os riscos evidentes apresentados pelos RSS, muitos estabelecimentos 

geradores desse tipo de resíduo, displicentemente, não realizam o gerenciamento e 

consequentemente o manejo adequado de seus resíduos.  

O manejo dos RSS é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos 

intra e extra-estabelecimento, desde a geração até a disposição final, incluindo as etapas de 

segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno e externo, armazenamento, 

tratamento e disposição final (RDC ANVISA, 306/04). A RDC ANVISA n. 306/04, 

estabelece ainda, que todo gerador de RSS deve elaborar o Plano de Gerenciamento dos 

Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS).  

O Hospital Municipal de Ji-Paraná não possui o PGRSS. A hipótese central desta 

pesquisa é que sem o PGRSS para nortear o gerenciamento dos RSS na unidade de saúde, a 

gestão dos mesmos encontra-se comprometida. 
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 Desta maneira, o objetivo deste trabalho é avaliar as atuais práticas de manejo dos 

RSS do Hospital Municipal de Ji-Paraná, Rondônia, englobando os processos de gestão dos 

resíduos intra e extra-estabelecimento, desde sua geração até sua disposição final. Da mesma 

forma pretende-se avaliar a execução do trabalho dos funcionários envolvidos com o manejo 

dos RSS e relacioná-las com o conhecimento relatado pelos mesmos em relação ao assunto, 

para finalmente elaborar propostas de melhoria para o estabelecimento em estudo.      

Compreender o passo a passo do manejo dos RSS no hospital em estudo propiciará a 

verificação e constatação das possíveis falhas que ocorrem dentro do estabelecimento de 

saúde pesquisado, favorecendo, além da busca de alternativas que podem ajudar a adequar o 

gerenciamento/gestão dos RSS, a fomentação de iniciativas que conduzam a implantação do 

PGRSS. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 RESÍDUOS SÓLIDOS – CONCEITOS, CLASSIFICAÇÃO E PANORAMA NO 

BRASIL 

O avanço das pesquisas, a disseminação dos conhecimentos científicos e a 

conscientização da sociedade, vêm acarretando, ao longo dos anos, a mudança de paradigma 

em relação ao que se define como resíduos sólidos ou popularmente lixo. Os resíduos gerados 

que antes eram descartados pela sociedade sem a preocupação com a destinação final ou o 

reaproveitamento, hoje, no entanto, são passíveis de técnicas, tais como, o coprocessamento, a 

reciclagem ou até mesmo a reutilização que possibilitam o controle de sua disposição de 

forma que se minimizem os riscos de contaminação envolvidos aos mesmos. 

A ideologia do pesquisador Tinôco (2007, p.2), é moderna em relação ao assunto. Ele 

define Resíduos Sólidos como “uma massa heterogênea resultante das atividades humanas, os 

quais podem ser reciclados e parcialmente utilizados, gerando, entre outros benefícios, 

proteção à saúde pública, economia de energia e de recursos naturais”. Essa mudança de 

paradigma relacionada aos resíduos fomenta a criação de novas idéias e técnicas de gestão, 

contribuindo desta forma para a minimização da sua geração e dos impactos por eles 

causados.  

Em relação aos documentos regulamentadores referentes aos resíduos no Brasil, a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por intermédio da Norma Brasileira 

Reguladora (NBR) 10.004/04 define os Resíduos Sólidos como:  

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 técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível (NBR 10.004/04 p. 1). 

 

 Segundo a norma supracitada, os resíduos são classificados em perigosos (Classe I) e 

não perigosos (Classe II), sendo o segundo grupo subdividido em (A) e (B), conforme 

exemplificado no Quadro1.  
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Quadro 1 - Classificação dos Resíduos Sólidos quanto ao risco à saúde pública e ao meio 

ambiente, de acordo com a NBR 10.004 /04. 

RESÍDUOS CLASSE I 

PERIGOSOS 

RESÍDUOS CLASSE II 

NÃO PERIGOSOS 

 

Características: 

• Inflamabilidade 

• Corrosividade 

• Reatividade 

• Toxicidade 

• Patogênicidade 

 

* Apresentam riscos à saúde pública 

e/ou ao meio ambiente. 

Classe II A – Não Inertes 

Características: 

• Combustibilidade, 

• Biodegradabilidade 

• Solubilidade 

* Existente a possibilidade de acarretar 

riscos à saúde pública e/ou ao meio 

ambiente. 

Classe II B – Inertes  

São resíduos que após serem submetidos a 

um contato dinâmico com água destilada à 

temperatura ambiente, não tiverem nenhum 

de seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de 

qualidade da água, conforme Anexo G da 

norma. 

Fonte: NBR 10.004/04 

 

 Quanto à geração dos resíduos sólidos no Brasil, estima-se que foram produzidas 62 

milhões de toneladas no ano de 2011 (ABRELPE, 2011), destas, 50,8% são dispostas 

inadequadamente em lixões e aterros controlados (IBGE, 2008). Os lixões são áreas nos quais 

os resíduos são depositados a céu aberto, exalando mau cheiro, atraindo vetores, 

contaminando solos e águas subterrâneas, sendo assim, responsáveis por inúmeros problemas 

de degradação ambiental e de saúde pública.  

Com relação ao Estado de Rondônia, geraram-se em torno de 435 mil toneladas de 

resíduos sólidos urbanos no ano de 2011, sendo que deste total, 93% é disposto em lixões ou 

aterros controlados (ABRELPE, 2011). Os aterros controlados embora diminuam os aspectos 

visuais negativos e a proliferação de vetores, não dispõem de técnicas de impermeabilização e 

de sistemas de tratamento de lixiviado e de gases que são gerados na decomposição da 

matéria orgânica, considerado, portanto, como disposição final inadequada de resíduos 

(ANVISA, 2006). A Figura 1 representa a situação da disposição final dos resíduos sólidos 

urbanos em Rondônia.  
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Figura 1 - Situação da disposição final dos Resíduos Sólidos Urbanos em Rondônia  

Fonte: ABRELPE (2011). 

 Percebe-se, dessa maneira, uma situação preocupante com relação à destinação final 

dos resíduos sólidos no Brasil e mais ainda no Estado de Rondônia, devido à alta porcentagem 

de resíduos inadequadamente destinados, aumentando os riscos à saúde pública, 

principalmente aos catadores dos lixões que se deparam mais próximos aos resíduos, além dos 

riscos ao meio ambiente.  

1.2 RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE 

 A relevância dos problemas relacionados aos resíduos que são gerados mundialmente 

é intensificada com os RSS, principalmente por apresentarem, características de 

heterogeneidade e em parcela de patogenicidade (MARANGONI, 2006). 

 No Brasil, órgãos reguladores, dentre eles a ANVISA e o Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA), têm assumido responsabilidades quanto à orientação, definição de 

regras e regulamentações das condutas referentes à geração e ao manejo dos RSS, com o 

objetivo de preservação da saúde populacional e do meio ambiente, priorizando a 

sustentabilidade (ANVISA, 2006). Apesar dos órgãos supracitados assumirem a 

responsabilidade quanto à orientação das condutas em relação aos RSS, sabe-se que o Brasil é 

carente de fiscalizações, as leis existem, o cumprimento delas, porém, é falho devido à falta 

de recursos humanos e materiais que deveriam fiscalizar o comportamento praticado pelos 

geradores.  

 Os esforços no sentido da correta gestão dos RSS no país, porém, são recentes. Há 

menos de 25 anos, no início da década de 90, surgiram os primeiros documentos 

82%

11%
7%

Lixões Aterro Controlado Aterro Sanitário
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regulamentadores. Um marco histórico no gerenciamento dos RSS no Brasil foi à publicação 

da Resolução CONAMA n. 005 em 1993, que definiu a obrigatoriedade das unidades 

prestadoras de serviços de saúde de elaborarem o Plano de Gerenciamento de seus resíduos. 

Na atualidade, os principais documentos norteadores do gerenciamento dos RSS no país, são 

a RDC ANVISA n. 306/04 e a CONAMA n. 358/05, pois englobam a gestão e manejo dos 

RSS intra e extra-estabelecimento, além das normas técnicas da ABNT (ANVISA, 2006). 

1.2.1 RSS - Definição e Classificação 

Segundo a resolução CONAMA n. 358/05 e a RDC ANVISA n. 306/04, os RSS são 

todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos 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 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 de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; 

importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; 

unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre 

outros similares que, por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu 

manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final. 

É importante ressaltar que, entre os RSS gerados em estabelecimentos de saúde, 

podem ser encontrados componentes químicos, biológicos e radioativos, além de resíduos 

comuns, dada a complexidade das unidades, os serviços e as especialidades ofertadas. A 

classificação dos RSS consiste no agrupamento de resíduos em função dos riscos potenciais à 

saúde pública e ao meio ambiente, para que tenham gerenciamento adequado.  

São diversas as classificações dos RSS no Brasil e no mundo. A RDC ANVISA n. 306/04 e a 

CONAMA n. 358/05 – ambas em harmonia - apresentam a classificação dos RSS em cinco 

grupos, descritos no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Classificação dos resíduos de serviço de saúde. 

GRUPOS DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE 

 

 

 

GRUPO A 

 

RESÍDUOS POTENCIALMENTE INFECTANTES 

 

Resíduos com a possível presença de agentes biológicos, com     

características de maior virulência típicas de riscos de infecção.  

 

 Neste grupo existe ainda, a subdivisão dos grupos A1, A2, A3, A4 

e A5, cada um deles com suas especificidades.  

 

Exemplos: resíduos com presença de microorganismos ou material 

biológico, sangue, carcaças, peças anatômicas, produtos de fecundação, 

órgãos tecidos, fluidos humanos, etc; e qualquer material utilizado nos 

serviços de assistência à saúde que entrem em contato com os resíduos 

supracitados.  

 

 

 

 

 

GRUPO B 

 

 

RESÍDUOS QUÍMICOS 

 

Resíduos químicos perigosos – apresentam características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 

 

Exemplos: resíduos e insumos de farmácias e drogarias, desinfetantes, 

resíduos contendo metais pesados, reagentes laboratoriais, reveladores e 

fixadores, e demais produtos perigosos classificados pela NBR 10.004 

(2004) da ABNT. 

 

 

 

 

 

GRUPO C 

 

 

RESÍDUOS RADIOATIVOS  

 

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação 

especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – 

CNEN e para os quais a reutilização é imprópria. 

 

Exemplos: Materiais resultantes de laboratórios de análises clínicas e 

serviços de medicina nuclear e radioterapia que contenham radionuclídeos 

em quantidade superior aos limites de eliminação.  

 

 

 

GRUPO D 

RESÍDUOS COMUNS 

 

Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à 

saúde e ao meio ambiente, equiparados aos resíduos domiciliares. 

Exemplos: restos de alimentos, papéis sanitários, plásticos, embalagens; 

etc. 

 

 

 

GRUPO E 

 

RESÍDUOS PERFUROCORTANTES 

 

Materiais perfurocortantes e/ou escarificantes. Também são infectantes, 

porém recebem manejo diferente do Grupo A. 

Exemplos: Lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, brocas, 

utensílios de vidros quebrados em laboratório, bisturis, etc. 

Fonte: RDC ANVISA n. 306/04. 

 

 Além das classificações brasileiras, podem ser citadas a classificações realizadas pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados 
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Unidos (USEPA). A OMS classifica os resíduos de serviços de saúde em sete categorias, são 

elas: resíduos patológicos, químicos, perfurocortantes, pressurizados, radioativos, infecciosos 

e farmacêuticos. A USEPA, no entanto, simplifica as classes dadas aos RSS apenas em 

infectantes e não infectantes (PROSAB, 2001). 

1.2.2 RSS - Geração Nacional 

No Brasil foram coletadas no ano de 2011, 237.658 toneladas de RSS. Analisando os 

dados publicados pela ABRELPE (2011) verificou-se que entre os anos de 2008 e 2011, o 

aumento da quantidade de resíduos de saúde gerada foi de 13,55%.   

Souza (2011) associa o aumento da geração de RSS ao crescimento populacional 

aliado à urbanização e à precariedade de saneamento encontrada em grandes centros urbanos, 

pois, a falta de saneamento eleva as internações hospitalares. Da mesma maneira, a autora 

aponta que a quantidade de resíduos de serviço de saúde gerada está estreitamente relacionada 

ao número de atendimentos de saúde prestados. 

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) relaciona a quantidade de resíduos 

de saúde gerados, à complexidade dos atendimentos de saúde, à freqüência dos serviços 

prestados, à tecnologia adotada, e à eficiência no manejo realizado pelos estabelecimentos 

geradoras do resíduo (OPAS, 1997). 

A diminuição dos RSS gerados nos estabelecimentos dependerá primordialmente, da 

adesão de uma gestão que priorize a minimização destes resíduos, aplicando essencialmente a 

correta segregação na fonte geradora.  Com a separação eficiente dos RSS, o percentual de 

resíduos perigosos que necessitam de cuidados especiais diminui para percentagens entre 10 a 

25% (ANVISA, 2006). 

1.2.3 Gerenciamento dos RSS 

 A RDC ANVISA n. 306 (2004, p. 3) define gerenciamento dos RSS como, 

 

um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de 

bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a 

produção de resíduos 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.  

 

  Os estabelecimentos geradores de RSS são responsáveis pelo adequado 

gerenciamento de seus resíduos. O processo de gestão dos RSS deve prever o seu manejo 
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intra e extra-estabelecimento, considerando o trajeto que os resíduos percorrem desde o 

momento em que são gerados, até a etapa de disposição final dos mesmos. Dentro deste 

contexto, é essencial que as estruturas físicas, os materiais e os recursos humanos recebam 

atenção quanto à importância dos mesmos para que o gerenciamento seja bem planejado e 

implementado.  

 Com o intuito de auxiliar as unidades de serviços de saúde no gerenciamento correto 

de seus resíduos, a RDC ANVISA n. 306/04 regulamentou a obrigatoriedade dos geradores 

em elaborar o Plano de Gerenciamento dos RSS (PGRSS).  

 A organização dos RSS através de um plano de gerenciamento possibilita além da 

segurança no manejo, a garantia da qualidade dos serviços oferecidos pela unidade prestadora 

de saúde. Com o gerenciamento é possível reduzir o volume de resíduos gerados, através de 

técnicas simples como a reciclagem, o reaproveitamento e a compostagem (CONFORTIN, 

2001). 

1.2.4 Etapas de manejo 

 O manejo dos RSS deverá preferencialmente ser realizado através de etapas. As etapas 

de manejo auxiliam no aperfeiçoamento do sistema de gerenciamento dos RSS, pois 

descrevem pontualmente o trajeto percorrido pelos resíduos, desde o momento em que são 

gerados. 

1.2.4.1 Segregação 

 Consiste em distinguir e separar os resíduos em diversas frações, no momento e local 

de sua geração, considerando a classificação adotada no estabelecimento de saúde.  É um 

procedimento de gestão utilizado para evitar a mistura e o aumento do volume dos resíduos 

com maior potencial de risco, sendo uma das exigências impostas na legislação vigente. 

Devem ser cogitadas as características físicas, químicas e biológicas dos resíduos, além de seu 

estado (sólido/líquido) e os riscos envolvidos.  

O fluxo de operação do gerenciamento dos RSS deve ter como partida a segregação, a 

mesma é determinante para a eficiência das etapas seguintes, e possui uma peculiaridade: 

requer a participação individual ativa e constante de toda a comunidade hospitalar. Cada 

profissional dentro da unidade de saúde deve estar consciente do seu papel nesse processo, 

para tanto, programas de treinamento e educação continuada são essenciais (SCHNEIDER, 

2004). 



20 

 

A correta segregação apresenta inúmeras vantagens, entre elas a redução da quantidade de 

RSS que necessita de tratamento especializado, racionalizando os custos com os mesmos, 

evita o aumento do volume de resíduos gerados com potencial de risco, permite o manuseio 

com maior segurança, evitando exposição desnecessária dos trabalhadores aos contaminantes 

(TAKAYANAGUI, 1993; SCHNEIDER, 2004). 

1.2.4.2 Acondicionamento 

 Consiste no ato de embalar os resíduos segregados no momento da sua geração, em 

sacos ou recipientes, que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura, sendo 

que a capacidade dos recipientes deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de 

resíduo. As embalagens devem ser fechadas assim que completarem 2/3 do seu volume total, 

e não é admitida a troca de resíduos de uma sacola/recipiente para outra (RDC ANVISA n. 

306/04).  

 O acondicionamento está diretamente relacionado à etapa de segregação, quando não 

há a primeira etapa, é possível que a ação de embalar os resíduos possa estar comprometida, 

visto que, o acondicionamento inadequado tem propiciado o aumento do número de 

funcionários acometidos por acidentes de trabalho, principalmente quando se diz respeito aos 

resíduos perfurocortantes, aumentando, contudo, os riscos de contaminações e de infecções 

hospitalares (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

 A NBR n. 9191/02 fixa os requisitos necessários aos sacos plásticos acondicionadores 

de resíduos, e os dividem em duas classes, a classe I são os sacos de acondicionamento dos 

resíduos domiciliares e a classe II são para os resíduos infectantes. As embalagens utilizadas 

para armazenar os RSS requerem algumas especificações, sua parcela infectante só poderá ser 

acondicionada em sacos da cor branca leitosa, os mesmos devem ser resistentes ao 

levantamento, a ruptura, e a vazamentos. A Figura 2 ilustra os sacos de acondicionamento dos 

resíduos infectantes.  
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Figura 2 - Sacos brancos leitosos para o acondicionamento dos resíduos infectantes. 

Fonte: Stock Soluções (2013). 

 

 Os resíduos perfurocortantes, mesmo com características de infectantes não devem ser 

armazenados em sacos plásticos brancos leitosos, devido aos riscos de ruptura que os mesmos 

apresentam. Para o armazenamento dos RSS perfurocortantes, é necessária a utilização de 

acondicionadores de parede rígida, completamente vedados, com tampa, e devidamente 

identificados com a simbologia de substância infectante e a descrição de “resíduos 

perfurocortantes”, como ilustra a Figura 3. 

 

 
Figura 3 - Acondicionador de resíduos perfurocortantes. 

Fonte: Dr Luvas (2013). 

 

1.2.4.3 Identificação 

 Consiste no emprego de símbolos que facilitam o reconhecimento dos grupos de RSS 

contidos em embalagens de acondicionamento, recipientes, veículos transportadores e locais 

de armazenamento, fornecendo desta forma, informações que possibilitem o correto manejo. 
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A identificação para transporte, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos é 

regulamentada através da NBR n. 7500/03. Conforme a norma, as simbologias empregadas 

para identificação dos cinco grupos de resíduos de serviços de saúde, podem ser observadas 

na Figura 4.  

 
Figura 4 – Simbologia de identificação dos grupos de RSS. 

Fonte: MB engenharia ( 2012). 

 

1.2.4.4 Coleta interna 

 A coleta interna consiste no ato de recolher os resíduos dos locais onde foram gerados. 

Como medida de segurança, os horários de coleta não devem coincidir com a distribuição de 

roupas, alimentos, medicamentos e períodos com maior fluxo de pessoas. É preciso programar 

e seguir um roteiro com horários fixos de coleta, e sempre coletar os RSS separadamente, de 

acordo com os grupos de classificação (RDC ANVISA n. 306/ 04).  

Em algumas situações, a coleta é dividida em duas etapas: A coleta interna I e coleta 

interna II. A coleta interna I prevê o recolhimento dos resíduos das salas de origem, até o 

armazenamento temporário, quando este se fizer necessário na unidade. A coleta interna II 

consiste em recolher o resíduo do local de armazenamento temporário até o local de 

armazenamento externo. 
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1.2.4.5 Transporte interno 

 O transporte interno consiste no translado dos resíduos após o seu recolhimento, até o 

local onde o mesmo será armazenado (armazenamento temporário ou armazenamento 

externo). Os recipientes para transporte interno devem ser constituídos de material rígido, 

lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e 

bordas arredondados e devidamente identificados com o símbolo correspondente ao risco do 

resíduo neles contidos. Os carros para coleta interna necessitam passar por manutenções 

periódicas preventivas e ao final de cada operação precisam ser lavados e desinfetados. As 

rodas dos carros transportadores devem ser revestidas com material que evite o ruído.  

 

 
Figura 5 - Recipientes transportadores de RSS. 

Fonte: Zun (2012). 

 

1.2.4.6 Armazenamento temporário 

 Local que tem por finalidade a guarda temporária dos resíduos coletados. O 

estabelecimento de saúde precisará do armazenamento temporário, apenas quando a distância 

entre os pontos de geração e o armazenamento externo dificultarem a agilidade no 

procedimento de recolhimento e transporte dos resíduos (RDC ANVISA n. 306/04). 

 Os aspectos construtivos do armazenamento temporário devem atender as solicitações 

feitas pela RDC ANVISA n. 306/04. Os pisos e paredes devem ser lisos e laváveis com 

pontos de drenagem e iluminação artificial e área mínima de armazenagem de dois recipientes 

coletores. Este local deverá possuir a identificação de “SALA DE RESÍDUOS”. 
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1.2.4.7 Armazenamento externo 

 Ambiente exclusivo para guarda dos resíduos, até que os mesmos sejam recolhidos 

para coleta externa e disposição final. Os aspectos construtivos prevêem a construção do 

espaço em local de acesso facilitado aos caminhões de coleta, com paredes de material liso, 

lavável e de fácil higienização. O armazenamento externo deve possuir divisórias para que os 

RSS de diferentes grupos sejam armazenados separadamente. A proteção de janelas e frestas 

com telas são necessárias para impedir o acesso de insetos e vetores no ambiente (RDC 

ANVISA n. 306/04). 

1.2.4.8 Coleta e transporte externos 

 Consistem na remoção dos RSS do local de armazenamento externo até a unidade de 

tratamento ou disposição final, utilizando-se de técnicas que garantam a preservação das 

embalagens de acondicionamento, a segurança dos trabalhadores, da população e do meio 

ambiente, devendo estar em conformidade com as orientações dos órgãos de limpeza urbana 

(RDC ANVISA n. 306/04) 

 O veículo coletor deve ser de cor branca, possuir paredes laváveis, não permitir o 

vazamento de líquidos e ser provido de ventilação adequada. Quanto à identificação deverão 

constar em local visível o nome da municipalidade, o nome da empresa coletora e a 

especificação dos resíduos transportáveis. O funcionário responsável pela coleta e transporte 

deverá receber orientações periódicas quanto ao manejo dos resíduos e deverá fazer o uso de 

EPIs, como luvas, botas, coletes, bonés e uniforme de cor clara (NBR 12.810/93). 

1.2.4.9 Tratamento 

 Consiste na aplicação de técnicas que descaracterizam os riscos inerentes aos resíduos 

devido à presença de microorganismos e compostos químicos capazes de causar 

contaminações ambientais e danos à saúde humana (RDC ANVISA n. 306/04). 

 Cabe ressaltar que o tratamento dos RSS também poderá acontecer internamente, no 

próprio estabelecimento de serviço de saúde, desde que com a concessão prévia dos órgãos 

ambientais responsáveis, autorizada através do licenciamento ambiental (IBAM, 2001). 

 As tecnologias de tratamento para desinfecção dos RSS mais conhecidas são: (a) 

autoclavagem, (b) microondas e (c) incineração (ANVISA, 2006). 

 

a) Autoclavagem – nesta técnica o resíduo fica em contato com vapor de água em altas 

temperaturas e sob pressão maior do que a atmosférica. As temperaturas de uma 



25 

 

autoclave convencional gira em torno dos 127
0
C e a pressão exercida é de 150 kPa 

(quilopascal). O tempo de exposição irá depender do material que recebe a esterilização e 

da temperatura, em média a exposição do resíduo é de 30 minutos.  (CANAAN, et al., 

2010).  

 As principais vantagens do processo de autoclavagem são os custos operacionais 

baixos, a não emissão de efluentes gasosos e a manutenção relativamente fácil e barata. 

Em contrapartida, não reduz o volume da massa residuária e não garante que o vapor 

d’água atinja todos os pontos dos resíduos, salvo quando há a trituração dos mesmos. 

(IBAM, 2001). 

b) Microondas – Consiste na descontaminação dos resíduos através da emissão de 

microondas. Primeiramente os resíduos são triturados e umedecidos com vapor a 150
0
C, 

e depois são levados ao forno microondas. A principal vantagem deste processo é que não 

há geração de efluentes de qualquer natureza, porém os custos operacionais são 

relativamente altos e a redução do volume é baixa, pois depende apenas da trituração 

(IBAM, 2001). 

c) Incineração – Consiste no processo de oxidação térmica dos resíduos orgânicos com 

temperaturas do processo variando entre 800 a 1300 °C. Neste processo ocorre a redução 

do volume do resíduo e da toxicidade do material incinerado. Os materiais orgânicos 

combustíveis são gaseificados, num período de tempo prefixado (ANVISA, 2006; MOL, 

2011).  

  Segundo a ABRELPE (2011), 40% dos RSS no Brasil seguem para a incineração 

como técnica de tratamento e disposição final. Embora a incineração, tenha sido 

amplamente utilizada em países industrializados, nos dias atuais esta técnica de 

tratamento de RSS vem sendo substituída, pois, os gases liberados no processo de 

combustão, quando a técnica não é bem operada, emitem dioxinas e outros componentes 

químicos altamente tóxicos à saúde humana (MAVROPOULOS, 2010).  

  Recentemente, com os avanços das pesquisas na área ambiental e a crescente 

conscientização das pessoas, o processo de incineração perdeu espaço no mercado de 

tratamento de RSS, pois, os gases e efluentes líquidos gerados neste processo, elevam os 

riscos de poluição atmosférica e fazem com que o valor de tratamento dos subprodutos 

gerados (gases e líquidos) os torne inviáveis em face de outras técnicas disponíveis 

(IBAM, 2001). 

 A Tabela 1 apresenta os custos operacionais das principais técnicas de tratamento de 

resíduos de serviço de saúde.  
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Tabela 1 - Custos operacionais comparativos das principais técnicas de tratamento de RSS 

em dólares por tonelada. 

Tipo de Processo  Custo Operacional (US$/t) 

Incineração  150 a 180 

Pirólise  120 a 180 

Radiação Ionizante  75 a 90 

Microondas  75 a 85 

Autoclavagem   45 a 75 

Desinfecção química                                      35 a 50 

Fonte: Manual Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, Instituto Brasileiro de Administração 

Municipal - IBAM (2001). 

 

 Os efluentes líquidos gerados em estabelecimentos de saúde são passíveis de 

tratamento. A CONAMA n. 358/05, estabelece que “para serem lançados na rede pública de 

esgoto ou em corpo receptor, devem atender às diretrizes estabelecidas pelos órgãos 

ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes”. 

1.2.4.10 Disposição final 

 Na disposição final os resíduos são depositados em local específico onde 

permanecerão definitivamente. O local de depósito deverá obedecer a regras técnicas 

construtivas e de operação, para que haja o controle dos contaminantes presentes nos RSS 

evitando que os efluentes líquidos e gasosos gerados na decomposição do resíduo, degradem 

o meio ambiente. (RDC ANVISA n. 306/04). 

 Os RSS devem ser encaminhados a aterros sanitários licenciados, ou locais 

devidamente licenciados para a disposição final, que deverão passar pelo processo de 

licenciamento ambiental. (CONAMA n. 358/05) 

 Os resíduos do Grupo A1 e A2 devem necessariamente passar por tratamento prévio 

de redução de carga microbiana antes de serem levados para a disposição final, já os resíduos 

do Grupo A5 devem ser submetidos a tratamento específico orientado pela ANVISA. 

(CONAMA n. 358/05). 

 Em municípios com até 30.000 habitantes e que não dispunham de aterro sanitário 

licenciado admite-se a disposição final no solo, atendendo a critérios mínimos de instalação, 

descritos no Anexo II da resolução Conama n. 358/05. 
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1.2.5 Características Microbiológicas e Riscos Potenciais dos RSS 

 Os primeiros estudos realizados a respeito da caracterização microbiológica dos RSS 

ocorreram no final da década de 70. Os resultados revelaram uma série de microorganismos 

presentes na massa de resíduos, tais como coliformes totais, Salmonella typhi, Shigella sp., 

Pseudomonas sp e Candida Albicans etc., razão pela qual surgiram algumas  preocupações 

quanto ao correto gerenciamento dos resíduos de saúde (MOREL E BERTUSI FILHO, 1997 

apud GUASSÚ, 2007).  

 Ainda há, no entanto, divergências em literaturas quanto aos riscos de doenças 

relacionadas aos microorganismos presentes nos RSS. Alguns pesquisadores defendem que os 

resíduos de saúde são muito semelhantes aos resíduos domésticos e, portanto, não há 

necessidade de tratamento ou outro gerenciamento especial direcionado aos RSS, com 

ressalva aos perfurocortantes, que é unânime a opinião científica sobre o seu potencial de 

contaminação, principalmente com relação aos vírus da hepatite e da síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS) (ZANO, 1990 apud GUASSÚ, 2007), outros asseveram 

sobre a necessidade de manejo e tratamento específico dos RSS.  

 A Organização Mundial da saúde, afirma que existem várias doenças que podem ser 

transmitidas pelo contato com resíduos de saúde infecciosos, dentre elas, as de maior risco são 

as doenças causadas por ferimentos através de objetos perfurocortantes, como a hepatite B, 

hepatite C e a infecção por vírus da AIDS, o  HIV (OMS, 2005). 

 Quanto aos riscos relacionados aos resíduos de serviço de saúde a OMS (2005) aponta 

(a) o risco ocupacional, (b) riscos para a sociedade em geral e (c) riscos ao meio ambiente 

como sendo os principais fatores de riscos relacionados aos RSS.  

a) O risco ocupacional é relativo aos riscos oferecidos aos trabalhadores de saúde no 

momento de execução de suas atividades. O manejo inadequado, a falta de segregação 

e o incorreto acondicionamento podem ocasionar lesões com seringas, agulhas e 

outros materiais cortantes em funcionários que manuseiam os resíduos (OMS, 2005).  

 A RECESA (2008) relata um caso acontecido em Brusque/SC, no qual um gari 

foi contaminado pelo vírus da AIDS, quando fazia a coleta dos resíduos de saúde num 

hospital da cidade. O gari teve o dedo perfurado por uma seringa com restos de 

sangue. Um ano após o acontecido, começaram a aparecer os sintomas da doença. 

Cabe ressaltar que o gari não fazia o uso de Equipamento de Proteção Individual, nem 

ao menos utilizava a luva.  
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b) O risco à sociedade em geral, se diz respeito principalmente a disposição final 

inadequada, que facilita a população a ter acesso a resíduos tais como os 

perfurocortantes e produtos químicos. Uma pesquisa realizada em 22 países em 

desenvolvimento revelou que a proporção de unidades de saúde que não usam 

adequados métodos de eliminação de resíduos varia de 18% a 64% (OMS, 2005). 

 Um grave acidente envolvendo RSS ocorreu no Brasil, justamente pela 

displicência de abandono de equipamento de radioterapia numa clínica em Goiânia. O 

equipamento foi achado por pessoas leigas que o destruíram e espalharam o 

contaminante radioativo (Césio 137) para várias outras pessoas, pela característica 

brilhosa que o material possuía. As pessoas foram altamente contaminadas pelo 

material radioativo e o acidente ocasionou várias vítimas fatais (RECESA, 2008). 

c) O risco ao meio ambiente se diz respeito à contaminação de mananciais superficiais e 

subterrâneos, solos, e ar, devidos ao tratamento e disposição inadequados de resíduos. 

Indiretamente o risco ambiental também gera riscos à saúde humana pela 

disseminação de doenças transmitidas através da água e ar (SHENEIDER, 2004; 

OMS, 2005). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

Nesta seção é descrita a área de estudo e os métodos empregados para a avaliação das 

práticas de manejo dos RSS do estabelecimento de saúde, intra e extra extabelecimento, assim 

como a metodologia de levantamento de dados relativos ao modo como estão sendo 

executados os trabalhos realizados pelos funcionários encarregados pelo manuseio dos RSS.  

2.1 ÁREA DE ESTUDO   

 O Hospital Municipal de Ji-Paraná (HMJP) está localizado no município de Ji-Paraná, 

região central do Estado de Rondônia/ Brasil. O rio Machado divide a cidade em dois 

distritos. As instalações do HMJP se encontram no primeiro distrito, especificamente no 

bairro Dom Bosco (Figura 6). 

Figura 6 - Mapa de Localização do Hospital Municipal de Ji-Paraná/RO. 
Elaborado por: Furtado ( 2013). 
 

 O HMJP atendia, no momento da pesquisa, não só o próprio município, mas também a 

população de 15 municípios vizinhos (PMSB, 2012). A unidade de saúde realizava 

procedimentos nas áreas de pediatria, cirurgia, obstetrícia, traumatologia, geriatria e clínicas 

médicas em geral, além de exames psicológicos, eletrocardiogramas, endoscopias, 

radiodiagnósticos e exames laboratoriais.  
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O HMJP realizava em média 8.500 consultas e 850 internações ao mês. Dispunha de 

144 leitos, sendo que 34 leitos pertenciam à clínica médica, 22 à ala de geriatria, 26 à 

obstetrícia, 34 leitos eram disponíveis para procedimentos cirúrgicos, e 28 leitos atendiam as 

crianças na ala pediátrica. Considerando o número total de leitos, o hospital em questão, 

considera-se um hospital de médio porte (BRASIL, 1983).   

O número total de funcionários do HMJP era de 350 servidores, sendo 30 o número de 

funcionários que realizavam a limpeza do hospital e o manejo dos RSS. Os serviços de 

manejo dos RSS eram terceirizados através de duas empresas: a Planacon Indústria Comércio 

e Serviços de Limpeza Ltda., que realizava o manejo intra-estabelecimento, e a Construtora 

Marquise S/A, responsável pelas etapas extra-estabelecimento dos RSS.  

O HMJP não dispunha do PGRSS, documento técnico científico exigido pelas 

autoridades competentes, o qual norteia o gerenciamento dos RSS. Os procedimentos de 

gestão eram realizados apenas com o que era proposto pelas empresas terceirizadas 

responsáveis pelos serviços de manuseio dos RSS.  Não havia dados referentes à quantidade 

de resíduos gerados na unidade, o contrato feito com a empresa Marquise sobre a quantidade 

de resíduos que receberiam os auxílios de gestão extra-estabelecimentos era baseado apenas 

em estimativas de geração de RSS feitas para o município todo, e não havia nada específico 

apenas para o HMJP.  O último alvará sanitário do estabelecimento de saúde da pesquisa foi 

expedido em 02 de março de 2001, conforme dados do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES, 2013).  

 O abastecimento de água do HMJP era feito através de um poço artesiano e pela 

Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD). Os efluentes líquidos gerados no 

estabelecimento, assim como o esgoto sanitário, eram encaminhados para fossas. Não havia 

informação se as mesmas foram construídas de acordo com as normas técnicas de engenharia 

ou se eram apenas fossas negras.  

2.2 COLETA DE DADOS 

 A pesquisa realizada no HMJP tem caráter descritivo. Gil (1991) relata que neste tipo 

de pesquisa o objetivo principal é descrever as características de determinada população ou 

fenômeno utilizando para tanto técnicas padronizadas para coleta de dados como os 

questionários e a observação sistemática.   

Para alcançar o objetivo de avaliação e descrição das práticas de manejo dos RSS no 

HMJP, a pesquisadora fez o uso de dois procedimentos metodológicos: o primeiro baseou-se 
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na observação sistemática padronizada de todas as etapas do manejo, que se estendeu nos 

pontos de geração, segregação, acondicionamento, coleta interna, armazenamentos, coleta 

externa, tratamento e disposição final. O segundo procedimento consistiu na realização de 

entrevistas e aplicação de questionários aos funcionários envolvidos no manejo dos RSS no 

HMJP. Estas duas técnicas de coleta foram semelhantes às realizadas por diversos autores em 

suas pesquisas, entre eles Barros, (2007); Melo, (2007); Guassú, (2007); Silva, (2008); 

Maeda, (2010).  

2.2.1 Observação Sistematizada das Etapas de Manejo 

 Para a realização desta fase da pesquisa foi elaborado um roteiro observacional pré-

definido para a visita técnica in loco (APÊNDICE A), no qual foi feita uma listagem de tudo 

que deveria ser observado, separado por etapas de manejo e tendo como base técnica 

científica o que regula a RDC ANVISA n. 306/04 e a CONAMA n. 358/05. O roteiro 

observacional permitiu observar, registrar e posteriormente analisar as estruturas físicas, os 

materiais disponíveis e as práticas de manejo dos RSS do HMJP. Com o roteiro em mãos, a 

pesquisadora perfez o mesmo trajeto que os RSS percorrem no hospital, desde o momento de 

sua geração, até a apresentação para a coleta externa e disposição final.  

 Na etapa intra-estabelecimento foram observados os procedimentos de 

acondicionamento, segregação, coleta e transportes internos.  Os setores visitados foram as 

enfermarias, o pronto-socorro, as salas de internação, a sala de armazenamento de 

medicamentos e as salas de armazenamento dos resíduos de serviço de saúde. A pesquisadora 

não teve acesso ao centro cirúrgico e as alas de obstetrícias e pediatria, devido aos regimes de 

organização interna do hospital.  

 Em cada área visitada a pesquisadora checava o que observava e assinalava o roteiro 

em mãos, que possuía respostas de “Sim ou Não”. 

 Na etapa extra-estabelecimento foram observados os procedimentos de coleta e 

transporte externos, assim como os veículos e materiais disponíveis para tais procedimentos e 

as estruturas físicas do local de tratamento e disposição final dos RSS. 

 A etapa de observação foi realizada em conjunto aos registros fotográficos, na medida 

em que se observava o manejo dos resíduos através do roteiro pré-definido, eram realizadas 

também as fotos das práticas de manejo. Esta fase da pesquisa teve a duração de quatro meses 

(de julho a outubro de 2012); durante este tempo foram realizadas 08 visitas, em intervalos de 

aproximadamente quinze dias até o fim da pesquisa observacional. 
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2.2.2 Aplicação de Questionários e Realização de Entrevistas 

 O primeiro momento desta etapa da pesquisa consistiu na elaboração e aplicação de 

dois questionários, o primeiro foi aplicado ao diretor do HMJP (APÊNDICE B) e visou à 

obtenção de dados administrativos e de caracterização do local de estudo. O segundo 

questionário foi aplicado aos funcionários envolvidos com o manejo dos RSS no HMJP, com 

o intuito de captar a execução de suas rotinas de trabalho e identificar possíveis falhas nas 

práticas de manejo dos RSS. (APÊNDICE C) 

 Os questionários foram elaborados com perguntas abertas e fechadas, separadas por 

etapas de manejo e com o devido cuidado na simplificação das palavras para não ocasionar 

problemas de interpretação. No total 25 pessoas responderam aos questionários, sendo 24 

delas pertencentes à equipe que manuseia os RSS internamente no HMJP, e o outro se refere 

ao que foi aplicado ao diretor do HMJP como já descrito anteriormente.   

 A aplicação dos questionários foi anterior à realização das entrevistas e ocorreu em 

novembro de 2012 na ocasião de três visitas realizadas no HMJP. As entrevistas se 

caracterizaram por conversas informais realizadas com alguns funcionários que cuidavam do 

manuseio dos RSS, com a farmacêutica que era responsável pela ala do controle de estoques 

de medicamentos do HMJP e, por último, ao funcionário da empresa Marquise que era 

responsável pela coleta, transporte e disposição final dos resíduos gerados no hospital.  

 A aplicação das entrevistas foi importante para sanar as dúvidas que ficaram apenas 

com a aplicação dos questionários e ajudar na obtenção de dados relativos ao manejo dos RSS 

no HMJP. 

2.3 TRATAMENTO DOS DADOS COLETADOS 

 Os dados com caráter quantitativo foram tabulados em planilhas de Excel e 

trabalhados estatisticamente através de percentuais e gráficos que estão descritos nos 

resultados.   

 Os dados qualitativos, referentes à etapa de observação, aos registros fotográficos e a 

avaliação do manuseio dos RSS no HMJP, foram comparados com as normas reguladoras de 

RSS no Brasil e com estudos científicos semelhantes ao assunto tratado.  

2.4 PROPOSTAS DE MELHORAS NAS PRÁTICAS DE MANEJO DOS RSS 

 Neste momento do trabalho procurou-se, através da identificação das falhas apontadas, 

a busca de alternativas que aprimorassem o manuseio dos RSS no HMJP, de forma que os 
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riscos relacionados aos mesmos fossem minimizados. Para o apontamento das propostas de 

melhorias, a pesquisadora fez o uso das legislações brasileiras vigentes relacionadas aos RSS, 

em especial da RDC ANVISA n. 306/04 e da CONAMA n. 358/05. Procurou-se também 

avaliar e apontar as experiências de manuseio dos RSS realizadas em outros hospitais, obtidas 

em revisões de literatura.  

2.5 DIFICULDADES ENCONTRADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA PESQUISA  

 O maior problema encontrado na realização da pesquisa foi quanto ao acesso ao HMJP 

e aos seus funcionários. Apesar de o trabalho ter sido autorizado pelo diretor do hospital, 

faltou apoio da administração da unidade de saúde para divulgar internamente a pesquisa, 

situação que gerou o receio de muitos funcionários ao responder os questionários e a 

colaborar com o estudo.  

 Num certo momento, durante a coleta de dados, a funcionária da empresa terceirizada 

Planacon, chefe do setor de limpeza e manuseio dos RSS, vetou a aplicação dos questionários 

alegando que a mesma não possuía autorização de seu superior para realização do 

procedimento de coleta.   O prosseguimento da pesquisa só foi possível após explicação das 

reais intenções do estudo com o diretor do HMJP e com a funcionária da empresa Planacon. 

 Outro fator de dificuldade apontado pela pesquisadora também se sucedeu no 

momento da coleta de dados, percebeu-se que apenas a aplicação dos questionários não traria 

respostas fidedignas dos dados necessários para se atingir os objetivos da pesquisa, pois, 

apesar da elaboração dos mesmos ter sido realizada com o uso de palavras simples, quando se 

fez a análise das respostas, foi possível averiguar má interpretação das perguntas, ou omissão 

de respostas. Diante do entrave acontecido, a pesquisadora decidiu reaplicar as perguntas dos 

questionários através de entrevistas realizadas pessoalmente e individualmente com cada 

trabalhador do manejo dos RSS no HMJP. 

 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Serão apresentadas neste tópico as práticas de manejo dos resíduos de serviço de saúde 

realizadas no Hospital Municipal de Ji-Paraná, conforme dados coletados na observação 

sistematizada das etapas de manejo, assim como o apontamento de falhas no sistema de 

gestão dos RSS no HMJP. Será avaliada a execução da rotina de trabalho dos funcionários 
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envolvidos com o manejo dos RSS, por último serão descritas propostas de melhorias na 

gestão dos RSS gerados no HMJP.  

3.1 OBSERVAÇÃO SISTEMATIZADA DAS PRÁTICAS DE MANEJO 

 Neste item será descrito o passo a passo do manejo dos RSS do HMJP, com a 

avaliação realizada através da observação, apontando, quando se fizer necessário, as falhas 

que estão ocorrendo na gestão dos RSS na unidade de saúde pesquisada.  

3.1.1 Segregração e Acondicionamento  

 Durante a execução da pesquisa os resíduos do HMJP eram separados de acordo com 

três configurações básicas em: resíduos infectantes, resíduos comuns e resíduos 

perfurocortantes.  

 Os resíduos do Grupo A (classificação RDC ANVISA n. 306/04), considerados 

infectantes pelo potencial risco à saúde humana e de contaminação ambiental pela presença de 

agentes biológicos e microorganismos patogênicos, tais como vírus, bactérias e fungos, 

(TAKAYNAGUI, 1993; SHENEIDER, 2004) eram embalados em sacos brancos leitosos 

(FIGURA 7). 

 

 

Figura 7 - Sacos acondicionadores de resíduos infectantes do HMJP. 

 

 Os resíduos do Grupo B (classificação RDC ANVISA n. 306/04), compostos por 

produtos químicos e medicamentos vencidos, assim como resíduos de reveladores e fixadores 

fotográficos de Raios-X, não recebiam qualquer separação ou manejo diferenciado apropriado 

para este grupo. Esses resíduos eram armazenados na mesma sala de estoque de 

medicamentos, separados apenas pelo espaço físico do próprio local, e quando não havia mais 
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a capacidade de armazenamento, os mesmos eram encaminhados a empresas terceirizadas que 

faziam a destinação final dos mesmos. Não foi especificado pelo pessoal do HMJP qual seria 

o destino final dos resíduos químicos gerados nos estabelecimentos de saúde.   

 Importante mencionar que o HMJP não gerava, durante a realização da pesquisa, os 

resíduos do Grupo C – rejeitos radioativos (classificação RDC ANVISA n. 306/04), 

determinados na norma CNEN-NE 6.05, os quais necessitariam de gerenciamento específico.  

Os resíduos do Grupo D (classificação RDC ANVISA n. 306/04) que são similares aos 

resíduos domiciliares, eram acondicionados em sacos plásticos pretos e não havia qualquer 

separação dos mesmos para possível reutilização ou reciclagem. As pilhas, baterias, e 

lâmpadas fluorescentes em desuso, seguiam o mesmo caminho dos resíduos comuns, prática 

inadequada, já que estes resíduos são classificados como perigosos pela NBR 10.004/04, 

devendo ter manejo especial. 

Os resíduos do Grupo E (classificação RDC ANVISA n. 306/04) são os que 

apresentam características perfurantes, estes eram acondicionados no HMJP em recipientes 

próprios para este fim (Descarpack ou Descartex), com paredes rígidas, com tampas e com a 

simbologia de material infectante como recomenda a legislação (FIGURA 8- a).  No entanto, 

observou-se em certo período da pesquisa a utilização de caixas de papelão provenientes de 

embalagens vazias de medicamentos que estavam sendo reaproveitadas para o 

acondicionamento de resíduos perfurocortantes (FIGURA 8-b). Funcionários relataram que é 

comum a prática de improvisação das caixas que acondicionavam os perfurocortantes pela 

falta frequente de recipientes apropriados para o acondicionamento destes resíduos no 

HMJP.Silva (2011), constatou em sua pesquisa sobre o gerenciamento dos RSS no município 

de Ji-Paraná que, em praticamente todas as unidades públicas de saúde da cidade faltam os 

recipientes descartex e portanto, improvisam o descarte em caixas de papelão comum.  
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Figura 8 - Acondicionadores de resíduos perfurocortantes do HMJP. a) Embalagens apropriadas, 

observação em julho de 2012; b) embalagens improvisadas, observação em outubro de 2012. 

 

 No momento da observação, várias embalagens improvisadas de resíduos 

perfurocortantes estavam abertas e apresentavam frestas que possibilitavam a saída dos 

objetos pelas laterais. O risco no manejo inadequado dos RSS está principalmente vinculado 

aos acidentes que ocorrem em razão de falhas no acondicionamento e segregação dos 

materiais perfurocortantes (ANVISA, 2006). 

 Embora houvesse a separação para o descarte de três tipos de resíduos (infectantes, 

comuns e perfurocortantes), a segregação dos mesmos não era efetiva no HMJP. Foi 

verificada a mistura de resíduos infectantes com materiais com potencial de reciclagem dentro 

de sacos branco leitosos (FIGURA 9). Isso gera, dentre outros problemas, desperdício de 

materiais, gastos com tratamento em maior quantidade dos resíduos infectantes e riscos de 

manuseio dos RSS.   

 
Figura 9- Sacos brancos leitosos contendo materiais com potencial de reciclagem no HMJP. 
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 A inadequada segregação, porém, acontece em outros hospitais no Brasil, Melo (2007) 

e Pereira (2010) verificaram a mesma falha de gestão dos RSS nos hospitais onde realizaram 

os seus estudos. Em contrapartida, há hospitais com excelência na gestão dos seus resíduos. 

Marangoni (2006), em estudo realizado no hemocentro da UNICAMP, verificou que a 

inadequação na segregação era considerada pequena em relação à eficiência da mesma dentro 

da unidade de saúde pesquisada. 

 Os recipientes utilizados para colocar os sacos plásticos de acondicionamento dos RSS 

no HMJP não possuíam tampa e pedal de abertura e, não eram resistência ao tombamento, 

assim como as simbologias que facilitam a identificação dos resíduos de cada recipiente eram 

inexistentes. As cores recomendadas para cada tipo de resíduo e que são regulamentadas pela 

Resolução CONAMA 275/01, não eram respeitadas.  

  A Figura 10 mostra os recipientes e sacos utilizados na enfermaria do HMJP, estes, 

eram semelhantes aos encontrados em todas as alas do hospital. Ressalta-se que o único 

espaço onde é dispensado o uso de tampas nos recipientes é o bloco cirúrgico (RDC ANVISA 

n. 306/04), porém, averiguou-se que os mesmos eram desprovidos de tampa em todos os 

setores do HMJP. Cabe destacar que o recipiente dos resíduos perfurocortantes está sobre o 

chão (Figura 10), esta prática não é recomendável, pois dificulta o trabalho de quem precisa 

descartar os resíduos aumentando os riscos de acidentes e o risco ergonômico.  

 

 

Figura 10 – Recipientes inadequados utilizados para o acondicionamento de resíduos do HMJP. 

Fonte: autora, 2012.  

   

 As placentas e líquidos corpóreos gerados no hospital eram acondicionados em sacos 

brancos leitosos. Mesmo acondicionando-os em mais de uma sacola, podia ser observado o 
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vazamento do líquido de dentro dos sacos.  Estes líquidos deveriam ser armazenados em 

recipientes resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueante e vedante como recomenda 

a RDC ANVISA n. 306/04.  

   
Figura 11 - Acondicionamento inadequado de líquidos gestacionais/placentas no HMJP. 

 

3.1.2 Coleta e Transporte Internos 

 A coleta e o transporte intra-estabelecimento aconteciam duas vezes por turno, cada 

turno tinha duração de 12 horas, ou seja, num período de 24 horas eram realizadas quatro 

coletas dos RSS, após as principais refeições (café da manhã, almoço e jantar). Os resíduos 

infectantes eram transportados sem auxílio de veículos transportadores, manualmente, já os 

resíduos provenientes da cozinha eram transportados em carrinhos com tampa e rodas 

(FIGURA 12). Os resíduos coletados eram transportados até o armazenamento temporário, 

sendo esta a primeira etapa da coleta (coleta interna I). 

 

   
Figura 12 - Transporte dos RSS no HMJP. a) transporte manual para resíduos infectantes. b) 

transporte por carro para resíduos comuns. 
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 O transporte manual dos resíduos infectantes pode aumentar o risco de acidentes de 

trabalho envolvendo os funcionários da limpeza, caso não haja a correta segregação, 

principalmente dos perfurocortantes, e também, pode acarretar problemas ergonômicos, como 

dores na coluna, devido ao excesso de peso dos sacos (SILVA, 2008). 

 A segunda etapa da coleta (coleta interna II) consiste no translado dos RSS do 

armazenamento temporário até o armazenamento externo. No HMJP esses resíduos eram 

transportados através de um carrinho de mão (FIGURA 13). 

 
Figura 13 - Carrinho de mão utilizado para o transporte da coleta interna II no HMJP. 

 

 O veículo de transporte usado no HMJP, mostrado na Figura 13, era irregular e 

poderia ocasionar acidentes de trabalho devido a sua facilidade de tombamento. Durante a 

fase de observação, constatou-se um acidente no transporte dos resíduos, no qual o veículo 

tombou durante o trajeto entre armazenamento temporário e armazenamento externo. 

 
Figura 14 - Tombamento do carro de resíduos durante o transporte entre o armazenamento temporário 

e o armazenamento externo. 
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 Os RSS de saúde na coleta interna II eram transportados em conjunto, como pode ser 

observado na Figura 14 acima, a não separação no transporte dos RSS poderia estar 

acarretando  a contaminação dos resíduos comuns. A mesma falha foi verificada no estudo de 

Fornaciari (2008) realizado na faculdade de odontologia da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro.  

 Vários foram os fatores que desencadearam o acidente (FIGURA 14), o carrinho 

utilizado além de muito carregado, não era propício para este tipo de atividade e o percurso 

que dava acesso ao armazenamento externo era íngreme e possuia diversos obstáculos 

(FIGURA 15). 

 

   
Figura 15 - Trajeto percorrido no transporte dos resíduos do armazenamento temporário até o 

armazenamento externo. 

3.1.3 Armazenamento Temporário 

 O HMJP realizava o armazenamento de seus resíduos em um determinado local, 

temporariamente, até que os mesmos fossem levados para o armazenamento externo. Este 

procedimento era realizado para acelerar o processo da coleta interna I.  O local era aberto, e 

não havia proteção contra a entrada de pessoas e animais, não possuía identificação, os 

resíduos ficavam sobre o chão, ao relento, e quando chovia sofriam lixiviação pelas gotas da 

chuva (FIGURA 16).  
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Figura 16 – Armazenamento temporário inadequado dos RSS gerados no HMJP, observação da 

presença de gatos no local. 

 

 A RDC ANVISA n. 306/04 regulariza que os locais de armazenamento temporário 

devem ser construídos de forma que evitem contaminação e acidentes de trabalho, 

constituídos de paredes e pisos laváveis, torneiras e mangueiras de fácil acesso, pontos de 

drenagem, identificação e fechamento apropriado que impeçam a entrada de pessoas não 

autorizadas e animais no local. 

A precariedade do armazenamento externo do HMJP expunha ao risco não só as 

pessoas que freqüentavam o hospital, mas sim toda a circunvizinhança de moradores 

residentes próximos a unidade e, ainda, a exposição ao risco recai nos trabalhadores que 

lidavam dia a dia com o manejo dos RSS.  
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3.1.4 Armazenamento Externo 

 O armazenamento externo consiste no local de depósito dos RSS até que os mesmos 

sejam recolhidos para a coleta externa e disposição final.  

 A infra-estrutura do armazenamento externo do HMJP era precária e estava em total 

desconformidade com o que regula a RDC ANVISA n. 306/04. Os resíduos eram colocados 

sobre o chão, o telhado do local estava quebrado, e o acesso era facilitado, visto que, as grades 

que fechavam o espaço estavam danificadas e permaneciam abertas, durante todo o tempo. 

Não havia simbologia ou aviso que identificasse o local como armazenamento de resíduos de 

serviço de saúde. Como foi observado na coleta e transporte internos, no local de 

armazenamento externo os resíduos encontravam-se, também, misturados e, junto a eles, 

armazenavam-se elementos como colchonetes, telhas, equipamentos hospitalares em desuso, 

carcaças de condicionadores de ar, etc. Cabe ressaltar que o armazenamento de RSS deve ser 

exclusivo e que os resíduos dentro do local devem estar separados por tipo, cada um deles 

dentro do recipiente respectivo.    

 
Figura 17 - Armazenamento Externo inadequado dos RSS no HMJP. 

 

 Os resíduos comuns eram “armazenados” a céu aberto, sobre o pátio do HMJP, até que 

fossem recolhidos pela coleta externa. Foi observada grande quantidade de móveis 

hospitalares como macas, cadeiras, colchões etc. dispostos no mesmo lugar que esses 

resíduos, estes objetos poderiam estar servindo como locais de reprodução do mosquito da 
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Dengue. Além disso, a prática ocasionava a exalação de maus odores, a geração de lixiviado e 

a proliferação de outros vetores causadores de doenças.  

   

Figura 18 - Local de armazenamento dos resíduos comuns gerados no HMJP. 

 

3.1.5 Coleta e Transporte Externos 

 A coleta externa dos RSS no HMJP era realizada todos os dias, exceto aos domingos, 

pela parte da manhã. O serviço era terceirizado pela empresa Marquise, que era responsável 

pela coleta, transporte e disposição final dos resíduos provenientes não só do hospital, mas de 

todo o município de Ji-Paraná. Os RSS infectantes e perfurocortantes eram transportados em 

um veículo tipo furgão, por um funcionário que além da função de coletar os RSS, também 

era o motorista do carro coletor. O funcionário estava no mesmo cargo há quatro anos e, 

segundo ele, nunca sofreu acidentes de trabalho. O veículo utilizado para o transporte dos 

RSS do HMJP era de superfícies internas lisas e laváveis, não permitia o vazamento de 

líquidos e ostentava a simbologia de resíduos infectantes previsto na NBR 7500/03.  

 
Figura 19 - Veículo utilizado para o transporte externo dos RSS do HMJP. 
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 De acordo com o funcionário entrevistado o veículo recebia higienização todos os dias 

após o término do expediente, em lava-jato que prestava serviços para a empresa Marquise, 

localizado no segundo distrito do município de Ji-Paraná. Segundo a NBR 12.810/93, que 

prevê os procedimentos para a coleta dos RSS, os efluentes provenientes da lavagem e 

desinfecção do veículo coletor devem ser encaminhados para tratamento, conforme exigências 

do órgão estadual de controle ambiental. Em visita ao local de lavagem, não foi possível 

observar nenhum tipo de tratamento dos efluentes do lava-jato. 

 O funcionário responsável pela coleta e transporte externo fazia o uso de EPIs 

conforme regulamenta a NBR 12.810/93 com exceção apenas ao uso de botas impermeáveis 

resistentes e de cano longo, que, de acordo com o trabalhador, elas não eram utilizadas devido 

ao incômodo causado pelas temperaturas elevadas do município (FIGURA 20). 

  

Figura 20 - Coleta Externa de RSS HMJP, observação da falta de uso de EPI.   

 

3.1.6 Tratamento e Disposição Final 

 O hospital utilizava, até o ano de 2001, um incinerador in loco para o tratamento de 

seus resíduos, porém, de acordo com o diretor do HMJP, o equipamento não foi bem alojado 
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e operado, oferecia riscos de emissão de substâncias tóxicas na atmosfera, pois não havia o 

controle dos gases poluentes que eram lançados, e por isso, a vigilância sanitária do município 

de Ji-Paraná ordenou que fosse feita a desativação do procedimento de incineração na unidade 

de saúde a partir do ano supracitado. 

Durante o estudo, o tratamento dos RSS gerados no HMJP era realizado em conjunto 

com a disposição final. Os resíduos do HMJP eram dispostos em células que foram abertas no 

espaço onde se localiza o aterro controlado da cidade. O tratamento dos RSS consistia no 

recobrimento dos mesmos com uma camada de cal (CaO)  após a disposição nas células. 

Segundo Rego et al. (1993 apud CONFORTIN, 2001), o uso de cal não apresenta 

resultados satisfatórios para eliminação de microorganismos patogênicos. O pesquisador 

comprovou em seu estudo que, mesmo colocando uniformemente a cal sobre todo o resíduo 

triturado, o que não acontece na prática, não houve nenhuma redução significativa dos 

parâmetros analisados, com exceção às pseudomonas que se mostraram mais sensíveis à cal. 

Bertussi Filho (1994 apud BATISTA, 2010), no entanto, recomenda a utilização da cal para 

minimizar os processos de decomposição bacteriana, através da diminuição do metabolismo 

das mesmas, evitando assim a formação de mau cheiro e o aparecimento de vetores.  

Após a disposição dos RSS as células eram recobertas por uma camada de terra, não 

havia, no entanto, a coleta e tratamento de lixiviado e dos gases gerados. O local destas 

células tinha sinalização precária, o isolamento era inexistente, e poderia ser facilmente 

acessado por pessoas e animais (FIGURA 21). 

   
Figura 21 - Sinalização precária do local de disposição dos RSS do HMJP. 
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 No processo de observação averiguou-se que os aspectos construtivos das células eram 

inadequados, e que acontecia o transbordamento dos RSS fora das células (FIGURA 22). 

 

 
Figura 22 - Células de disposição final de RSS em condições inadequadas. 

 

 A disposição final de RSS deve ser realizada em aterros sanitários ou em locais 

devidamente licenciados por órgãos ambientais competentes (CONAMA n. 358/05). É 

provável que o modo como os resíduos do HMJP estavam sendo dispostos estivesse 

acarretando a degradação do meio ambiente, além dos riscos oferecidos aos catadores de lixo 

que poderiam circundar o local. 

3.2 RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE E A EXECUÇÃO DO TRABALHO DOS 

FUNCIONÁRIOS QUE OS MANEJAM NO HOSPITAL MUNICIPAL 

 Neste tópico serão caracterizados os perfis dos funcionários que manejam os RSS no 

HMJP e o modo como os mesmos executam seus trabalhos, diariamente.  

3.2.1 Funcionários que Manejam os RSS no HMJP – Abordagem Geral. 

 Os servidores do HMJP que manejavam os RSS eram funcionários terceirizados 

contratados pela empresa Planacon. No total eram 30 trabalhadores que realizavam a limpeza 

e gestão dos RSS intra-estabelecimento no HMJP. A organização dos horários de trabalho era 
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realizada através de dois turnos, cada turno era contido de 12 horas e dispunha de 15 

funcionários, sendo que 10 trabalhavam no período diurno e 05 no noturno.  

 Com relação às entrevistas, 80% dos funcionários com cargos relacionados ao manejo 

dos RSS foram entrevistados (24 pessoas); dos 20% (06 pessoas) restantes, uns se recusaram 

em responder aos questionamentos, outros estavam de férias ou faltaram no dia. 

Quanto ao grau de escolaridade 75% (18 pessoas) possuíam como grau de 

escolaridade apenas o ensino fundamental, muitas vezes incompleto, destes, era predominante 

a formação escolar até o primeiro grau, que vai até o quarto ano. Apenas 25% (06 pessoas) 

chegaram a entrar no ensino médio, ou concluir o mesmo e nenhum dos servidores do manejo 

dos RSS no HMJP concluíram o ensino superior. 

 Os funcionários do HMJP que realizavam a limpeza do hospital e manuseio dos RSS 

eram contratados como prestadores de serviços gerais, este cargo não exige alta escolaridade, 

no entanto é necessária a orientação quanto à realização das práticas de manejo, para que os 

servidores tenham conhecimento dos riscos derivados da manipulação de RSS.  

 Quanto às orientações referentes aos RSS, 100% dos funcionários relataram receber 

palestras explicativas e educativas em torno de duas vezes ao ano, ministradas por funcionário 

contratado pela Planacon. Porém, quando questionados sobre o que é um PGRSS e a 

obrigatoriedade do HMJP em possuir este documento, regulamentado pela RDC ANVISA 

306/04, nenhum entrevistado soube dizer ao certo do que se tratava e ninguém sabia da 

inexistência do plano no HMJP. Isso revela indícios de que a orientação acerca do assunto era  

superficial pelos funcionários. Silva (2011) em pesquisa realizada em estabelecimentos 

geradores de RSS no município de Ji-Paraná constatou que os profissionais que manuseiam os 

RSS são deficientes quanto ao quesito orientação e conhecimento, em sua pesquisa 90% dos 

pesquisados afirmaram desconhecer as normas e leis vigentes sobre os RSS. 

 Em relação aos exames admissionais, 100% dos pesquisados disseram ter feito exames 

e tomado vacinas antes de assumir o seu cargo, porém nenhum deles realizava exames 

periódicos para acompanhamento do estado de saúde dos mesmos.  

3.2.2 Percepção dos trabalhadores Quanto aos Riscos derivados do manejo dos RSS, uso 

de EPIs e Acidentes de Trabalho. 

 Quanto à percepção de riscos envolvendo os RSS, 100% dos questionados 

responderam que são cientes que existe risco na execução de seus cargos, o dado é 
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contraditório, porém, com o uso de EPIs, pois, nem todos eles realizavam o manejo dos RSS 

portando EPIs, mesmo afirmando saber dos riscos.  

 Os EPIs utilizados e a percentagem de funcionários que faziam o uso de cada um deles 

podem ser visualizados na Figura 23.  

 

Figura 23 - Percentual de funcionários que manuseiam os RSS no HMJP que fazerm o uso de EPIs. 

 É possível verificar pelo gráfico que nenhum funcionário fazia o uso de avental e 

óculos. Estes EPIs são recomendados pela NBR 12.810/93. Além disso, os três servidores que 

eram responsáveis pela Coleta interna II não faziam o uso de botas e gorros. Estes servidores 

alegavam o desuso destes EPIs devido ao desconforto térmico dos mesmos.   

 Quanto aos acidentes de trabalho envolvendo perfurocortantes, dos entrevistados, um 

funcionário que exercia a atividade de coleta interna II e limpeza do pátio do HMJP, relatou 

ter sofrido acidente com a perfuração da pele por agulha. Segundo a descrição feita pelo 

funcionário acidentado, o episódio ocorreu durante o transporte dos resíduos do 

armazenamento temporário até o armazenamento externo, caminho no qual alguns dias 

anteriores houve a queda de uma caixa de perfurantes. Esse local é coberto por grama, e, 

possivelmente uma agulha teria ficado cravada sobre terreno e camuflada pelo gramado, 

sendo que dias depois o funcionário veio a pisar sobre a agulha que atravessou o seu sapato e 

pé. O servidor confirmou ter notificado o acontecido ao seu superior e ter realizado a ingestão 

de coquetéis de medicamentos para prevenir possíveis doenças e ainda disse que não houve 

anormalidades em seu estado de saúde após o acidente, constatado através de exames. 

Segundo Silva (2008) a maioria dos casos de acidentes envolvendo os RSS se diz respeito aos 

perfurocortantes. O uso de EPIs está diretamente relacionado à segurança do trabalhador e aos 

100%
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acidentes de trabalho, o funcionário não fazia o uso de botas no dia do acidente, utilizava 

sapatos comuns, e mesmo após o ocorrido a prática inadequada do desuso de EPI continuou. 

Essa atitude transparece a despreocupação e consequentemente a desinformação do 

funcionário quanto aos riscos gerados no seu ambiente de trabalho. Silva (2011) em pesquisa 

realizada nos estabelecimentos geradores de RSS de Ji-Paraná constatou em sua pesquisa que 

32% dos trabalhadores que manuseiam estes resíduos não estão cientes da periculosidade e do 

correto manuseio dos mesmos. 

Quanto ao recebimento de respingos de sangue ou de líquidos presentes no lixo, 02 

entrevistados (8,3%) responderam que já aconteceu que, respingos de sangue atingiram suas 

vestimentas e 15 entrevistados, ou seja, mais da metade (62,5%) responderam que líquidos 

presentes no lixo vazaram, os atingindo.  

 

Figura 24 - Percentual de Funcionários atingidos com respingos de sangue e/ou líquidos presentes nos 

RSS no HMJP. 

 O acometimento por respingos de líquidos presentes nos RSS por mais da metade dos 

servidores que manejavam os RSS ressalta a importância do uso de EPIs, principalmente o 

uso de aventais e óculos, elementos que não estavam sendo usados pelos servidores. Do 

mesmo modo, mostra indícios de que os sacos utilizados para o acondicionamento dos RSS 

não eram eficientes quanto ao vazamento. 

 Quando questionados sobre o que fazer em caso de acidentes de trabalho envolvendo 

RSS, todos responderam que sabiam quais são os procedimentos que devem ser realizados. A 

complementação da pergunta foi: como aprenderam? Os funcionários se dividiram entre 

respostas de: através de palestras, com os colegas de trabalho, na rotina diária e em reuniões 

(FIGURA 25). 
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Figura 25 - Percentual de como os funcionários aprenderam a proceder em caso de acidentes de 

trabalho envolvendo os RSS. 

 Pelo gráfico é possível verificar que a maioria dos funcionários (62,5%) disseram 

aprender sobre os procedimentos em caso de acidentes com RSS através de palestras, fato que 

retrata que as instruções relacionadas aos RSS estão sendo passadas, ainda que 

superficialmente. 

 Quando questionados se os recipientes utilizados para acondicionar os RSS 

perfurocortantes eram apropriados, 16 funcionários responderam que sim (66,7%) e 08 deles 

(33,3%) responderam que não. Como foi visto na fase de observação, os recipientes do HMJP 

são em parte improvisados. A improvisação oferece riscos de manuseio, já que a vedação não 

é completa, contendo frestas pelos quais os objetos perfurocortantes podem escapar. O 

percentual maior revela, no entanto, que os funcionários acreditam que o acondicionamento 

dos perfurocortantes seja correto. Acreditando que o acondicionamento dos perfurocortantes é 

correto, os funcionários do HMJP não percebem o risco pelo qual estão expostos, aumento o 

perigo de acidentes de trabalho.  

 Questionou-se também sobre o uso de sacolas plásticas brancas leitosas para o 

acondicionamento dos resíduos líquidos corpóreos, nenhum dos entrevistados percebeu, no 

entanto, que esta prática é inadequada. O vazamento dos resíduos de dentro das sacolas pode 

contaminar os funcionários, já que o uso de EPI não é totalmente adequado.  

 Quanto à segregação, 100% dos entrevistados acreditavam que ela é ineficiente no 

HMJP, pois os enfermeiros, médicos, e técnicos de enfermagem não descartavam 

corretamente o resíduo gerado. A grande parte das reclamações durante as entrevistas foi que, 
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mesmo tendo os recipientes para perfurocortantes, muitos deles, encontravam agulhas, bisturis 

e lâminas no chão, lençóis, e outros lugares que não eram as caixas específicas para a 

armazenagem do resíduo.  Alguns funcionários relataram: 

“A gente acha agulha no chão, lençol, em tudo quanto é lugar! se cuida não pra ver, 

acaba se furando, é a própria pessoa que tem que tomar cuidado” 

“Não adianta! Têm as caixinhas tudo certinho pra eles colocarem as agulhas, bisturis, 

mas eles não colocam, até no saco preto já encontrei agulha” 

 O problema, porém, não é algo isolado apenas no local de estudo, Silva (2008) em 

pesquisa realizada no Hospital das Clínicas da UFMG, constatou que a mesma falha acontecia 

na unidade de saúde estudada e concluiu, após a análise dos resultados, que as pessoas que 

geram e descartam inadequadamente os RSS (médicos, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem) parecem tratar com descaso a responsabilidade que os mesmos carregam ao 

segregar incorretamente os resíduos, e as consequências que possam ser geradas a partir deste 

ato, expondo os trabalhadores ao risco de contrair doenças através de acidentes de trabalho 

graves envolvendo material biológico presente nos RSS.  

 A maior dificuldade encontrada na fase de segregação é que a mesma requer a 

participação não somente dos funcionários do manejo ou do técnico de enfermagem, mas de 

toda a comunidade hospitalar, que deve estar engajada e preparada para a atividade 

(SHENEIDER, 2004).  

 Quanto à etapa de coleta e transporte internos, os funcionários do HMJP coletavam e 

transportavam os resíduos infectantes manualmente, duas vezes a cada turno.  Quando 

questionados se a forma de transporte dos RSS trazia algum desconforto físico, apenas duas 

pessoas responderam que sim, o restante, no entanto, respondeu que não. Em seguida foi 

perguntado se existia outra forma melhor de transporte dos resíduos, e apenas os dois 

funcionários que responderam ter desconforto físico ao carregar os resíduos responderam que 

este procedimento poderia ser feito com a utilização de carrinhos.  

 Apesar de não haver desconforto físico para a maioria dos funcionários, a prática de 

transporte manual não é aconselhável pelos riscos que os funcionários se expõem pela 

proximidade com os RSS.  

3.3 PROPOSTAS DE MELHORIAS NA GESTÃO DOS RSS NO HMJP 

 Neste tópico serão apresentadas alternativas e recomendações para a melhoria das 

práticas de manejo dos RSS no HMJP, visando à menor geração dos resíduos e a otimização 

do manejo, buscando minimizar riscos ao meio ambiente e a saúde da população. É 
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importante destacar que a elaboração do PGRSS deverá ser a primeira alternativa de melhoria 

da gestão dos RSS no HMPJ, dada sua relevância para a correta gestão dos RSS. 

a) Nas Etapas de Segregação e Acondicionamento. 

 O problema apontado na etapa de segregação, pela incidência de mistura de resíduos, 

poderá ser solucionado através da conscientização dos funcionários do HMJP. Sugere-se que 

a administração realize campanhas educativas e implantem cartazes próximos aos recipientes 

para lembrar os geradores a realizarem a segregação. A publicação da correta segregação a 

partir de cartazes é simples e pode ser confeccionados pelos próprios servidores.   

 Quanto à falta de recipientes para o acondicionamento de perfurocortantes, a 

improvisação através das caixas de papelão é uma alternativa viável, porém algumas 

mudanças devem ser realizadas para adequar as caixas ao que preconiza a RDC ANVISA n. 

306/04, diminuindo os riscos envolvidos ao acondicionamento inadequado dos 

perfurocortantes, portanto, é recomendável: 

- Que se faça a devida vedação das caixas de papelão, através do uso de fitas adesivas; 

- Que se realize o fechamento das mesmas após o uso; 

- Que se substituam os sacos de cor verde e preta utilizados para embalar os recipientes pelos 

sacos brancos leitosos; 

- Na falta de sacos brancos leitosos, deve-se providenciar a identificação das caixas, através 

da simbologia de resíduos infectantes com a palavra “PERFUROCORTANTES”. Este 

procedimento poderá ser realizado manualmente pelos funcionários, ou poderá também ser 

impresso, o importante é que o resíduo contido na caixa seja facilmente identificado. 

 Quanto aos recipientes que recebem os sacos plásticos, é necessária a realização da 

troca dos mesmos por recipientes providos de tampa e pedal, assim como recipientes que 

evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura . Dessa maneira, na aquisição de 

novos recipientes, é importante que os mesmos estejam de acordo com a resolução RDC 

ANVISA 306/04.  

 Quanto aos resíduos comuns, recomenda-se a separação na fonte de resíduos com 

potencial de reciclagem, sendo estes posteriormente destinados à associação de catadores do 

município ou a empresas do ramo. A adoção da reciclagem no HMJP necessitará da 

participação ativa de todos os funcionários do hospital. Costuma ser um processo lento, mas 

que com a conscientização das pessoas através do conhecimento e da educação, é possível se 

alcançar. Para iniciar o processo de separação dos materiais recicláveis, o HMJP precisará 
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fazer à aquisição de recipientes que contenham as cores e a identificação de cada resíduo, 

previstos na CONAMA n. 275/01. O HMJP poderá realizar a venda de seus recicláveis, e, em 

longo prazo, investir o dinheiro arrecadado em recipientes, publicidade e outros materiais que 

melhorem a gestão de RSS no hospital.  

 

b) Nas Etapas de Coleta e Transporte Internos 

 Recomenda-se nesta etapa que seja realizada a aquisição de veículos que auxiliem no 

transporte interno para os resíduos infectantes e que o HMJP o faça de acordo com o que 

regula a RDC ANVISA n. 306/04. Se a quantidade de resíduos infectantes ou químicos for 

pequena, podem ser compradas cestas, para o transporte dos resíduos, de modo que os 

funcionários tenham o mínimo contato com estes. Caso contrário, deverão ser comprados 

carrinhos, para cada tipo de resíduo. Além disso, é urgente a realização de mudanças no 

trajeto do transporte entre o armazenamento temporário e o externo. É de suma importância 

que o transporte de resíduos seja realizado separadamente, para tanto, a empresa Planacon, 

responsável pelos funcionários do manejo dos RSS no HMJP, deverá reforçar as orientações 

aos seus funcionários em relação às práticas exercidas durante a execução de seus trabalhos.  

 

c) No Armazenamento Temporário 

 É imprescindível a construção do mesmo. Como alternativa, verificar se existe alguma 

sala no HMJP que poderia ser remanejada para este fim, caso houver, fazer as readequações 

construtivas de acordo com a RDC ANVISA n. 306/04, ao contrário, este espaço deverá ser 

construído. Enquanto não houver a regularização do local de armazenamento temporário 

recomenda-se que os RSS sejam levados diretamente ao armazenamento externo.  

 

d) No Armazenamento Externo 

 O armazenamento externo necessita imediatamente de reformas. Os aspectos 

construtivos do mesmo deverão obedecer a RDC ANVISA n. 306/04. Até que as reformas 

aconteçam, a troca das grades e das telhas deverá ser imediata, assim como a separação física 

dos RSS com os demais resíduos que aí se destinam. É imprescindível que o local se 

mantenha fechado.  
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e) Nas Etapas de Coleta e Transporte Externos 

 Nesta etapa a recomendação é quanto ao uso de EPIs, o funcionário da empresa 

terceirizada Marquise deverá fazer o uso das botas impermeáveis e de cano longo para evitar 

acidentes de trabalho e possíveis contaminações.  

f) Nas Etapas de Tratamento e Disposição Final 

 O tratamento dos RSS através da cal não é efetivo, como já foi elucidado no 

referencial teórico, e o local de disposição final dos RSS do HMJP encontra-se em condições 

precárias. Portanto a empresa Marquise que realiza o tratamento e disposição final dos RSS 

do HMJP e de todo o município de Ji-Paraná, deverá se adequar a resolução CONAMA n. 

358/05, quanto aos aspectos de tratamento e disposição final dos RSS. Cabe ressaltar que, 

mesmo que os serviços de gestão dos RSS no HMJP sejam terceirizados, a responsabilidade 

quanto ao gerenciamento continua sendo do hospital, portanto, o HMJP deverá cobrar à 

empresa a regularização das atuais práticas de manejo. 

 

3.4 RESUMO GERAL DAS PRÁTICAS DE MANEJO DOS RSS NO HMJP 

 O quadro 03 traz um aparato geral da situação das práticas de manejo dos RSS no 

HMJP, de acordo com as legislações nacionais.  

Quadro 03-Avaliação das práticas de manejo dos RSS no HMJP. 

ETAPAS INTRA-ESTABELECIMENTO 

Etapa Está em conformidade com 

a RDC ANVISA 306/04? 

Qual a proposta de 

melhoria? 

Segregação e 

Acondicionamento: 

NÃO 

- segregação inadequada 

- recipientes inadequados 

- acondicionamento de 

perfurocorantes improvisado. 

- implantar cartazes de 

conscientização dos recursos 

humanos quanto a correta 

segregação, adquirir 

recipientes adequados com as 

cores e simbologias de 

identificação correta, e 

aperfeiçoar a vedação das 

caixas improvisadas de 

perfurocorantes. 

Coleta e Transporte 

internos: 

NÃO 

- esses procedimentos são 

realizados manualmente e os 

resíduos são transportados 

misturados, o que gera riscos 

de acidentes, contaminação, 

- Aumentar as orientações 

dadas aos funcionários 

quanto ao correto manuseio 

dos RSS, adquirir carrinhos 

de coleta resistentes ao 

tombamento e providos de 
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e riscos ergonômicos. 

 

tampa. 

Armazenamentos 

(Temporário e externo) 

NÃO 

- O armazenamento 

temporário é inexistente 

sendo que os resíduos são 

dispostos a céu aberto e o 

armazenamento externo 

possui condições físicas 

precárias. 

- Construir o armazenamento 

temporário e reformar o 

armazenamento externo de 

acordo com o que regula a 

norma vigente. 

ETAPAS EXTRA-ESTABELECIMENTO 

Etapa Está em conformidade com 

a CONAMA 358/05? 

Qual a proposta de 

melhoria? 

Coleta e Transporte 

Externos 

SIM (em partes) 

- O veículo utilizado para a 

prática é adequado, pois é 

feito de material lavável, 

evita o vazamento, etc.  

-O funcionário responsável 

pela função faz o uso dos 

EPIs, com exceção às botas. 

 

Recomenda-se aumentar a 

instrução ao funcionário 

responsável por esta etapa 

quanto à importância do uso 

do EPI. 

Tratamento e disposição 

final 

NÃO 

- O tratamento é realizado 

apenas com o uso da cal e 

estudos comprovam que ela 

não é eficaz contra 

microorganismos 

patogênicos. 

- A disposição é feita em 

células com estruturas 

precárias, sem captação do 

lixiviado e tratamento do 

mesmo. 

O Estabelecimento deve se 

adequar ao que regulamenta 

a CONAMA 358/05 no qual 

o local de disposição final 

deve ser licenciado por órgão 

ambiental competente e deve 

evitar a contaminação 

ambiental.  

Cabe lembra que o HMPJ é o 

co-responsável por seus 

resíduos mesmo com a 

terceirização dos serviços. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Avaliar as práticas de manejo dos RSS no HMJP permitiu o apontamento de falhas na 

gestão dos RSS, detectadas nas estruturas físicas e recursos (materiais e humanos) disponíveis 

para tais, que apesar de serem essenciais ao adequado manejo, no HMJP, são extremamente 

precárias.  A ineficiência encontrada nas práticas de manejo dos RSS no HMJP deve-se ao 

desconhecimento das leis nacionais vigentes e da falta do PGRSS, documentos estes, 

primordiais ao eficiente gerenciamento de RSS.  

Nas etapas iniciais identificou-se a segregação e acondicionamento incorretos dos 

RSS, notadamente dos resíduos perfurocortantes. Os funcionários apontaram aparecimento 

desse tipo de resíduos no chão, nos lençóis e nos sacos de acondicionamento de resíduos 

comuns, fatos que elevam os riscos de acidentes de trabalho e riscos para toda a comunidade 

hospitalar.  

Os resíduos eram misturados no processo de transporte e armazenamento (temporário 

e externo), tais práticas possibilitam aferir que todos os resíduos gerados no estabelecimento 

de saúde estavam contaminados e com isso, seu potencial de risco aumenta.     

 A disposição final dos resíduos gerados no HMJP era inadequada, visto que nas 

células onde os mesmos são dispostos não são previstos os aspectos construtivos que 

impossibilitem a infiltração do lixiviado no solo e lençóis subterrâneos, ocasionando, desta 

forma, a contaminação. É de se lembrar, que, ainda que o HMJP terceirize os serviços de 

coleta, tratamento e disposição final, ele continua sendo o co-responsável pelo adequado 

manejo dos resíduos gerados dentro da unidade de saúde.   

Os funcionários envolvidos com o manejo dos RSS, ainda que tivessem recebido 

orientações, estas se mostraram insuficientes, visto as falhas nos procedimentos de manejo e 

desconhecimento ao assunto da pesquisa.  

Nas propostas de melhorias, foi fomentada primeiramente a elaboração do PGRSS, e 

após, foram apresentadas alternativas que resolveriam os pontos negativos do manejo dos 

RSS no HMJP a baixo custo econômico, com a dependência apenas de recursos humanos, ou 

seja, a própria comunidade hospitalar, trabalhando em prol da minimização das falhas 

encontradas. 
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 A importância na normatização dos procedimentos de manejo dos resíduos gerados no 

HMJP se faz, para a minimização dos resíduos gerados, além da diminuição dos riscos 

envolvidos aos RSS e a garantia da qualidade de vida da população que recebe influência das 

más práticas de manejo que se estendem desde aos funcionários e pacientes do HMJP, até a 

sociedade em geral do municio de Ji-Paraná. Os benefícios da regularização também 

alcançam os aspectos ambientais inerentes à preservação dos recursos naturais e não 

degradação do meio ambiente.  

 É esperado, com a pesquisa, que se realize a elaboração do PGRSS, para tal, o 

primeiro passo a seria a realização da caracterização qualitativa e quantitativa dos RSS 

gerados no hospital para subsidiar a adequada gestão dos RSS em todas as etapas de 

gerenciamento dos mesmos. 

 Recomenda-se a realização de investimentos para melhorias nas estruturas físicas do 

hospital que dão suporte ao manejo dos RSS e a inserção de programas de capacitação 

continuada aos funcionários do HMJP.  
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APÊNDICE A – Roteiro para visita técnica in loco, utilizado para coleta de dados 

observacionais. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
CAMPUS DE JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

Roteiro para coleta de dados referentes às práticas de manejo dos Resíduos de Serviço de 

Saúde no Hospital Municipal de Ji-Paraná/RO. 

A. Guia observacional utilizado pela pesquisadora para coleta de dados em campo. 

SEGREGAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E IDENTIFICAÇÃO 

A Segregação dos Resíduos é realizada de 

acordo com os grupos classificados pela 

RDC ANVISA n. 306/2004? 

Grupos 

A Sim ( ) Não ( )        B Sim ( ) Não ( )    

C Sim ( ) Não ( )        D   Sim ( ) Não ( ) 

E Sim ( ) Não ( )                         

Foi observada misturas entre os grupos de 

resíduos em acondicionadores? 

Sim ( ) Não ( )            

Os acondicionadores dos Resíduos do 

grupo “A” são sacos brancos leitosos 

resistentes a ruptura, vazamentos e são 

identificados com a simbologia de 

substância infectante? 

Sim ( ) Não ( )            

Os acondicionadores do Grupo “E” são de 

material de parede rígida, resistentes a 

punctura e ruptura, possuem tampa e são 

identificados com a simbologia de 

substância infectante mais a palavra  

“resíduos perfurocortantes”? 

Sim ( ) Não ( )            

Os recipientes que recebem os sacos 

plásticos acondicionadores são de material 

lavável, com bordas arredondadas, tampas 

com pedal de acionamento? 

Sim ( ) Não ( )            

Os acondicionadores são reaproveitados ou 

esvaziados? 

Sim ( ) Não ( )            

A identificação dos RSS é realizada 

obedecendo à simbologia referenciada na 

norma NBR 7.500/03 de acordo com cada 

tipo de resíduo, e é mantida em 

embalagens, recipientes, carrinhos de 

transporte interno e salas de 

armazenamento? 

Grupos 

A Sim ( ) Não ( )        B Sim ( ) Não ( )    

C Sim ( ) Não ( )        D   Sim ( ) Não ( ) 

E Sim ( ) Não ( )                         

 

Os acondicionadores são fechados antes 

que completem 2/3 da sua capacidade total? 

Sim ( ) Não ( )            

É mantida a higienização dos recipientes 

que armazenam as embalagens que contém 

os RSS 

Sim ( ) Não ( )            
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Observações:  

COLETA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO INTERNOS 

Como é realizada a coleta e transporte 

interno dos Resíduos? 

Manual ( )     

Carrinhos com tampa ( ) 

Carrinhos sem tampa ( )    

Os carrinhos usados para transporte interno 

são de material lavável, de cor branca, 

resistentes a ruptura e tombamento? 

Sim ( ) Não ( )            

Os carrinhos são específicos para cada 

grupo de Resíduo que é gerado no 

Hospital? 

Sim ( ) Não ( )            

Os carrinhos de transporte interno são 

usados para outras finalidades? 

Sim ( ) Não ( )            

O hospital possui sala de armazenamento 

temporário? 

Sim ( ) Não ( )            
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A sala de armazenamento temporário: - Se localiza próxima ao ponto de geração 

Sim ( ) Não ( )    

         

- Possui pisos e paredes laváveis  

Sim ( ) Não ( )            

 

- Possui tamanho para caber no mínimo 

dois recipientes de resíduos  

Sim ( ) Não ( )            

 

- Possui pontos de iluminação artificial 

 Sim ( ) Não ( )            

 

- É identificada como “SALA DE 

RESÍDUOS” Sim ( ) Não ( )            

O hospital possui sala de armazenamento 

externo? 

Sim ( ) Não ( )            

A sala de armazenamento externo: - Possui pisos e paredes laváveis  

Sim  ( ) Não ( )            

- Possui pontos de drenagem que oriente o 

caminho dos efluentes após lavagem do 

local          

Sim ( ) Não ( )         

- Possui acesso facilitado aos veículos 

coletores  

Sim ( ) Não ( )     

- É protegido com telas contra insetos e 

roedores  

Sim ( ) Não ( ) 

As salas de armazenamento (externo e 

temporário) são protegidas quanto à entrada 

de pessoas não autorizadas ou animais? 

Sim ( ) Não ( )            

As salas de armazenamento possuem 

separadores para armazenar os recipientes 

de resíduos de acordo com sua 

classificação? 

Sim ( ) Não ( )            

 

A sala de armazenamento externo possui 

boa higienização? 

Sim ( ) Não ( )            

 

Observações: 

 

 

COLETA TRANSPORTE EXTERNOS E DISPOSIÇÃO FINAL 

O carro utilizado para coleta e transporte é 

de paredes lisas, laváveis e não permite o 

vazamento de líquidos? 

Sim ( ) Não ( )            

 

Existe um local específico para a disposição 

final dos RSS infectantes? 

Sim ( ) Não ( )            
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O local de disposição final possui 

impermeabilização, captação de lixiviados 

e gases? 

Sim ( ) Não ( )            

 

O local de disposição final é bem sinalizado 

e possui placas de identificação de 

disposição de resíduos de serviço de saúde? 

Sim ( ) Não ( )            

 

O local de disposição final é seguro contra 

a entrada de pessoas e animais? 

Sim ( ) Não ( )            

 

Observações: 
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APÊNDICE B – Questionário direcionado ao diretor do HMJP, para a coleta de 

informações administrativas e de caracterização do local de estudo. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS DE JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 

 

AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE 

SAÚDE (RSS) NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JI-PARANÁ, RONDÔNIA.   

Roteiro para coleta de dados referentes às práticas de manejo dos Resíduos de Serviço de 

Saúde (RSS) no Hospital Municipal de Ji-Paraná/RO. 

B. Questionário direcionado ao diretor do HMJP. 

DADOS GERAIS DO ESTABELECIMENTO 

Razão Social  

Nome Fantasia  

CNPJ  

Endereço  

Bairro  

Município  

Estado  

Contato (fone/email)  

Data de Fundação  

Alvará Sanitário (n
o
/validade)  

CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

Área total construída  

Horário de funcionamento  

Número total de funcionários  

Número total de leitos  

Especialidades atendidas  

Número de atendimentos/mês  

Número de internações/mês  

Abastecimento de água por: ( ) poço artesiano                

( ) concessionária - CAERD 

( ) poço semi-artesiano       

( ) outro, 

qual?_____________________________ 

Coleta e tratamento de esgoto sanitário 

por: 

(  ) Coleta e tratamento público 

(  ) Só coleta 

(  ) Não há coleta nem tratamento 

(  ) Tratamento próprio, Qual? 

_________________________________ 
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Serviços Terceirizados 

 

Coleta e transporte internos dos RSS e 

limpeza do HMJP. 

 Sim ( ) Não – Se sim especifique o nome 

da empresa________________________ 

 

Coleta, transporte externo e tratamento 

dos RSS  

( ) Sim ( ) Não – Se sim especifique o 

nome da empresa___________________ 

 

Outros serviços (  ) 

Especifique:_______________________ 

O Estabelecimento possui o Plano de 

Gerenciamento de RSS (PGRSS)? 

(  ) Sim,    

Data de implantação_________________ 

(  ) Não 

Se não existe o PGRSS quais são as 

dificuldades encontradas para a elaboração 

do mesmo?  

 

 

 

Há um profissional responsável pelo 

Gerenciamento dos Resíduos de Serviço 

de saúde na unidade de saúde? 

(  ) Sim, formação 

acadêmica_________________________ 

( ) Não 
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APÊNDICE C – Questionário direcionado aos funcionários que coletam e transportam 

os resíduos de serviço de saúde e fazem a limpeza do hospital.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
CAMPUS DE JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 
Roteiro para coleta de dados referentes às práticas de manejo dos Resíduos de Serviço de 

Saúde no Hospital Municipal de Ji-Paraná/RO. 
C. QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS FUNCIONÁRIOS QUE COLETAM E TRANSPORTAM OS 

RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE E FAZEM A LIMPEZA DO HOSPITAL 

1.0 INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1Grau de escolaridade?  

1.2Há quanto tempo você 

trabalha no hospital? 

 

1.3Quais dias e horários de seu 

trabalho? 

 

1.4Antes de começar a exercer 

seu trabalho tomou vacinas e 

realizou exames? 

(  ) Sim, Quais? _______________________________ 

(  ) Não 

1.5Você realiza exames de 

saúde periódicos pela empresa 

que trabalha? 

(  ) Sim, quantas vezes ao ano?___________________ 

(  ) Não 

1.6Você já teve alguma doença 

depois que começou a exercer 

seu trabalho no hospital? 

(  ) Sim, qual?________________________________ 

(  ) Não 

1.7Você recebe 

instruções/orientações para 

exercer sua função no hospital? 

(ex: treinamentos, palestras, 

mini-cursos?) 

( ) Sim, qual? ________________________________ 

Quantas vezes ao ano? _______ 

( ) Não. 

Sabe dizer o que é um PGRSS? 

Descreva: 

 

O HMJP possui PGRSS? ( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sei. 

2.0 ACIDENTES DE TRABALHO 

2.1Você já se acidentou com 

agulhas, bisturis, ou outros 

materiais cortantes presentes no 

lixo ou em outros lugares dentro 

do hospital? 

 

(  ) Não. 

(  ) Sim. Quantas vezes? ______ 

Descreva como foi o atendimento depois do acidente: 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

 A empresa em que você trabalha soube do acidente?  

Sim (  )     Não (  )  

Fez-se algum registro ou existe registro do acidente? 

Sim (  )     Não (  )  
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2.2Você já recebeu respingos de 

sangue durante o seu trabalho? 

Não (  ) 

Sim (  ) Descreva como aconteceu: 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

2.3Você já recebeu respingos de 

líquidos presentes no lixo 

durante o seu trabalho? 

Não (  ) 

Sim (  ) Descreva como aconteceu: 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

2.4Com que freqüência você faz 

o uso do Equipamento de 

Proteção Individual (EPI)? 

Sempre (  ) 

Às vezes (  ) 

Nunca (  ) 

2.5Quais Equipamentos de 

Proteção individual você usa? 

Assinale com um (x) 

Luvas (   )      Botas (  )          Gorros (  ) 

 

Máscaras (   )  Avental  (  )   Óculos (  ) 

3.0 SOBRE A SEGREGAÇÃO/SEPARAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DOS 

RESÍDUOS 

3.1Existem separação 

classificação do lixo/ resíduo 

gerado no hospital? 

(  ) Sim, 

Qual?_______________________________________ 

( ) Não. 

3.2Os sacos brancos são 

utilizados para colocar que tipo 

de resíduo? Dê exemplos.  

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

3.3Já faltaram no hospital sacos 

brancos para colocar o resíduo?  

 

( ) Sim. Quando não têm sacos o que você faz?  

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

(  ) Não 

3.4Em sua opinião, os 

recipientes utilizados para 

colocar o lixo perfurocortante 

como agulhas e bisturis são 

apropriados? 

(  ) Sim.  

(  ) Não, Porquê? 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

3.5Já faltaram no hospital, 

recipientes para colocar o lixo 

perfurocortante? 

(  ) Sim, Neste caso o que você faz? 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

(  ) Não 

3.6Que material é utilizado para 

colocar placentas, líquidos 

gestacionais, secreções de 

pneumonia, entre outros? 

 

____________________________________________ 



75 

 

3.7Em sua opinião, os 

recipientes utilizado para 

colocar placentas, líquidos 

gestacionais, secreções de 

pneumonia entre outros, são 

adequados? 

(  ) Sim 

(  ) Não, Porquê? ______________________________ 

3.8 Em sua opinião, os 

enfermeiros, médicos, e técnicos 

de enfermagem descartam o lixo 

como agulha, bisturis e outros 

materiais cortantes em lugar 

correto? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

4.0 SOBRE A COLETA INTERNA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS 

4.1Como você 

transporta o resíduo 

das salas até o local 

onde ele é 

armazenado? 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

4.2A forma de 

transportar o 

lixo/resíduo traz algum 

desconforto físico para 

você? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

4.3Existe outra forma 

melhor de transportar 

o lixo/resíduo? 

(  ) Sim, qual? ________________________________________ 

(  ) Não. 

4.4 Já aconteceu do 

saco de lixo rasgar 

enquanto você o 

carregava e espalhar 

lixo no chão? 

( ) Sim, qual foi o motivo? ______________________________ 

( ) Não 

4.5Quantas vezes você 

recolhe o lixo/resíduo 

durante o seu turno de 

trabalho? 

____________________________________________________ 

4.6Você sabe o que 

fazer quando ocorre 

algum acidente de 

trabalho envolvendo o 

lixo/resíduo de saúde? 

( ) Sim, como aprendeu? _______________________________ 

( ) Não 

 

4.7 Quais medidas 

poderiam ser tomadas 

para diminuir os 

acidentes de trabalho 

relacionados ao 

lixo/resíduo de saúde? 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

4.8Qual a importância 

do seu trabalho para o 

hospital? 

(  ) muito importante 

(  ) pouco importante 

(  ) não é importante 

 


