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RESUMO 

 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), definidos como o fluxo total de resíduos que 

resultam da assistência à saúde humana ou animal, podem ser classificados em: Grupo A, 

constituído por resíduos biológicos ou potencialmente infectantes; Grupo B, constituído por 

resíduos químicos; Grupo C, constituído por rejeitos radioativos; Grupo D, constituído por 

resíduos similares aos sólidos urbanos; e Grupo E, constituído por resíduos perfurocortantes . 

O Gerenciamento dos RSS é definido como um conjunto de procedimentos de gestão, 

planejados e implementados com o objetivo de minimizar a produção de resíduos, além de 

propiciar seu encaminhamento seguro e eficiente, desde a geração até a disposição final, de 

modo a proteger a saúde do trabalhador dos riscos inerentes ao manejo dos RSS, preservar a 

saúde pública e ambiental. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, atualizada em 2012, 

legitima a crescente preocupação com a preservação dos recursos naturais e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos, incluído os de RSS. Coerente com a identificação de 

um campo pouco explorado no que diz respeito à avaliação do gerenciamento de resíduos do 

Grupo D, este estudo tem como objetivo geral avaliar o Gerenciamento dos RSS do Grupo D 

em um hospital universitário. Adota-se como procedimento metodológico a pesquisa de 

campo, do tipo descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa através do instrumento 

Health-Care Waste Management - Rapid Assessment Tool Versão Brasileira, concebido 

originalmente pela Organização Mundial da Saúde e transculturalmente adaptado e validado 

por Silva (2011). O campo de estudo é um hospital universitário do estado do Rio de Janeiro, 

onde foram aplicados quatro conjuntos de questões: D1, D2, D3 e D4, endereçados à 

administração hospitalar, chefia de enfermagem, profissionais responsáveis pelo GRSS e 

profissionais de serviços gerais, respectivamente. Com base nos resultados obtidos, o trabalho 

discute a adequação dos métodos de coleta, transporte, tratamento e disposição final, de modo 

a tornar este processo mais seguro para o homem e o ambiente. É levado em consideração que 

os resíduos do Grupo D são gerados em todos os setores da unidade e representam o maior 

volume dentre todos os RSS, devendo ser preferencialmente encaminhados para reciclagem.. 

Este estudo contribui para a identificação e análise acerca de lacunas no conhecimento sobre o 

GRSS, somando para o subsídio na tomada de decisão gerencial e procedimentos formativos 

em unidades hospitalares. 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Resíduos de Serviços de Saúde. Saúde Coletiva. Saúde 

Ambiental.  Saúde do Trabalhador. 

  



7 
 

ABSTRACT 

 

The Health-Care Waste (HCW), defined as all the flow of waste that result from the system of 

human or animal health, may be categorized as: Group A, which is biological waste or the 

kind that is potentially infectious; Group B, which is chemical waste; Group C, radioactive 

waste; Group D, waste similar to urban solids; and, Group E, sharp waste. HCW management 

is defined as a group of management procedures, planned and implemented with the goal of 

minimizing waste generation, also propitiating its efficient and safe routing, from its 

generation to the final disposal, protecting the health of the worker from inherent risks from 

HCW management, to preserve public and environmental health. The National Solid Waste 

Policy, updated in 2012, legitimates a rising corcern with the preservation and 

environmentally concious final destination of waste, including the HCW kind. This research 

is coherent with the identification of a less explored field in regard to the management of 

Group D waste assessment. Therefore it aims to assess the HCW management in a university 

hospital. This study adopts field research as a methodological procedure of the descriptive and 

exploratory type with a qualitative approach through the "Health-Care Waste Management - 

Rapid Assessment Tool Brazilian Version" (HCWM-RAT Brazilian Version), originally 

conceived by the World Health Organization and cross-culturally adapted and validated by 

Silva (2011). The field of study is a university hospital in the state of Rio de Janeiro, where 

four sets of questions were applied: D1, D2, D3 and D4, addressed to the hospital 

administration, head of nursing, professionals responsible for HCW Management and general 

service professionals, respectively. Based on the results obtained, this work discusses the 

adequacy of the methods of collection, transport, treatment and final disposal, in order to 

make this process safer for men and the environment. It is considered that Group D waste is 

generated in all sectors of the unit and represents the largest volume among all HCW and they 

should, preferably, be forwarded to recycling. This study contributes to the identification and 

analysis of gaps in knowledge about HCW management, contributing to the subsidy in 

managerial decision making and training procedures in hospital units. 

 

Keywords:  Nursing. Health Care Waste Management. Public Health. Environmental Health. 

Occupacional Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (GRSS) surgiu como 

inquietação ao longo da formação acadêmica logo nos primeiros momentos de prática 

hospitalar, considerando as diversas situações onde o Gerenciamento de Resíduos foi 

realizado e orientado de forma inadequada pelos docentes, profissionais e acadêmicos mais 

avançados no curso. Tal inquietação intensificou-se fortemente através da inserção da 

discente responsável por este estudo à maneira científica de produzir conhecimento, 

possibilitada pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica na Fundação 

Oswaldo Cruz. Através do subprojeto desenvolvido na Fundação, foi possível aprofundar os 

conhecimentos sobre a temática e instrumentos de avaliação de GRSS. Dentre estes 

instrumentos, destaca-se Health-Care Waste Management – Rapid Assessment Tool (HCWM-

RAT) – Versão Brasileira. 

 O tratamento e destinação adequados dos resíduos (subprodutos da produção de bens 

ou serviços) se apresentam como um dos desafios no cenário atual (SILVA, 2011). As 

diversas etapas de manejo de resíduos sólidos, desde a geração até a disposição final, 

envolvem uma série de fatores de risco para a população exposta, tornando particularmente 

vulneráveis os trabalhadores formais e informais do setor de resíduos (PAN AMERICAN 

HEALTH ORGANIZATION, 2005). 

Dentre os resíduos sólidos, aqueles gerados em Estabelecimentos de Assistência à 

Saúde, merecem atenção particular por sua fração (aproximadamente 15%) considerada 

perigosa (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005a). 

No Brasil, resíduos sólidos de serviços de saúde são todos aqueles gerados em 

estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal nos estados 

sólidos, semi-sólidos, bem como determinados resíduos líquidos (BRASIL, 2004), e sua 

composição depende do estabelecimento e da atividade que o produz. É estabelecido na 

legislação vigente a classificação de RSS em cinco grupos, à saber: Grupo A, constituído por 

Resíduos Biológicos ou Potencialmente Infectantes; Grupo B, constituído por Resíduos 

Químicos; Grupo C, constituído por Resíduos Radioativos; Grupo D, constituído por 

Resíduos Similares aos Sólidos Urbanos; e Grupo E, constituído por Resíduos 

perfurocortantes (BRASIL, 2004a; 2004b). 

A gestão sustentável e segura dos RSS é princípio imperativo na saúde pública e uma 

responsabilidade de todos (CHARTIER, 2014; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2005a). Entretanto, apesar da contínua sensibilização para a necessidade de efetivos padrões 



13 
 

de desempenho, a gestão dos resíduos continua sendo um desafio (BLENKHARN, 2007a, 

2007b; MIYAZAKI; UNE, 2005) representado pela dificuldade em estabelecer práticas 

regulares de segregação, acondicionamento e armazenamento dos resíduos, mesmo em países 

considerados economicamente desenvolvidos (SILVA, 2011). 

Componentes como papel/papelão, plásticos e vidros, representam a maior 

porcentagem em diversos estudos realizados em estabelecimentos de saúde, porém quando 

não segregados, dos classificados como infectantes, acabam sendo contaminados por estes 

(ADUAN et al., 2014; ALVES et al., 2012a; CORRÊA et al., 2007; FERREIRA; VEIGA, 

2003; SILVA; HOPPE, 2005), devendo seguir para aterros sanitários, o que representa um 

custo financeiro e ambiental desnecessário, já que apenas a fração dos resíduos classificados 

como perigosos destinar-se-iam aos  sistemas mais seguros e dispendiosos (ADUAN et al., 

2014; SILVA, 2011). Ressalta-se a importância da segregação com ênfase na segurança, 

redução dos custos com coleta, tratamento e destinação final de resíduos, redução do uso de 

matérias-primas, maior tempo de vida útil dos aterros e menor impacto ambiental causado 

pelos resíduos (SILVA, 2011).  

A avaliação metodológica representa uma ferramenta importante para a compreensão 

do sistema de gestão e consequentes melhorias (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2005a). No Brasil, as avaliações de programas de saúde têm sido evidenciadas como meio 

para adequar e otimizar os serviços prestados à população (BRASIL, 2007). A avaliação é 

considerada um “processo, em que se integram avaliadores e avaliados em busca do 

comprometimento e do aperfeiçoamento dos indivíduos, grupos, programas e instituições” 

(MINAYO, 2006).  

Sendo assim, o objeto deste estudo é a Gestão e Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde do grupo D em Hospital Universitário do estado do Rio de Janeiro  

(HU/RJ). Tendo como questão norteadora: “Como se dá o gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde do Grupo D no Hospital Universitário do Estado do Rio de Janeiro?”.   

Espera-se que este estudo contribua com a implementação e acompanhamento das 

práticas preconizadas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma vez que fornecerá 

informações para subsidiar a tomada de decisão política e gerencial.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 
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Avaliar o gerenciamento do manejo dos Resíduos de Serviços de Saúde do Grupo D
1
 

em um Hospital Universitário do estado do Rio de Janeiro. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar e compreender as legislações vigentes referentes aos RSS;  

 Identificar as etapas de manejo de RSS; 

 Classificar os RSS; 

 Analisar o gerenciamento das etapas de manejo de RSS do HU/RJ. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Coerente com a identificação de um campo pouco explorado, especialmente no que 

diz respeito à avaliaçãodo sistema de gestão de resíduos do grupo D no âmbito da saúde, não 

foi identificado na literatura estudosavaliativos que utilizem instrumentos padronizados, 

confiáveis e válidos, que permitam a comparação entre eles, representando uma estratégia 

importante no reforço ao uso da evidência científica e subsídio às políticas públicas (SILVA, 

2011). 

Neste sentido, o estudo se justifica por avaliar por meio de instrumento robusto o 

GRSS, em especial a um grupo tão carente de estudos quanto o grupo D.  

Desse modo, espera-se identificar eventuais lacunas sobre o conhecimento e prática de 

Gestão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde por parte de gestores, 

profissionais, docentes e discentes de um Hospital Universitário do Estado do Rio de Janeiro 

(HU/RJ) além de subsidiar dados para a realização de cursos de capacitação e/ou atualização 

que se façam necessários.   

                                                           
1
 Resíduos similares aos Resíduos Sólidos Urbanos segundo a RDC ANVISA 306/2004. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2004a), o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 2005) e a Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN, 1985) são os Órgãos responsáveis pela regulação e orientação das ações de gestão e 

gerenciamento dos RSS, do momento em que são gerados à disposição final, incluídos os 

aspectos de saúde e segurança dos trabalhadores, e de gestão ambiental (SILVA, 2006). 

O Resíduo de Serviço de Saúde (RSS) pode ser definido como o total de resíduos 

gerados pelos estabelecimentos de assistência à saúde, incluídos os de diagnóstico e de 

laboratórios, parcela dos provenientes de diálise e dispositivos para aplicação de insulina, e 

outros perfurocortantes gerados pelo cuidado à saúde em domicílio (BRASIL, 2004a; 

CHARTIER, 2014). 

A exposição aos perfurocortantes, e as suas consequências, são altamente passíveis de 

prevenção e eliminação mediante intervenções simples como a vacinação para trabalhadores 

da saúde (SILVA; CORTEZ; VALENTE, 2009) e dos que lidam com resíduos de serviços de 

saúde (RSS), educação e orientação para o manejo de resíduos (RUDRASWAMY; 

SAMPATH; DOGGALLI, 2012).  

Esses resíduos podem causar danos à saúde humana e meio ambiente quando 

inadequadamente gerenciados (CHARTIER, 2014). Por exemplo, a OMS estima que em 2000 

o acesso a seringas contaminadas possa ter sido responsável por 21 milhões de infecções pelo 

Vírus da Hepatite B, representando 32% de todas as novas infecções, 2 milhões de Vírus da 

Hepatite C, com uma representação de 40% e 260 mil infecções pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), sendo este representado por 5% de todos os novos casos 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005b).  

O potencial de contaminação do solo, do ar e das águas superficiais e subterrâneas, na 

medida em que os RSS são inadequadamente segregados e dispostos em vazadouros à céu 

aberto ou aterros controlados, também são uma preocupação mundial (COZENDEY-SILVA 

et al., 2016; FALQUETO; KLIGERMAN; ASSUMPÇÃO, 2010; KARAMOUZ et al., 2007). 

 

 
A gestão dos RSS deve se pautar minimamente pelos seguintes princípios: princípio 

da responsabilidade institucional, pois a organização que gera o resíduo tem o dever 

de eliminá-lo de forma segura; princípio do poluidor pagador, entendendo que quem 

produz o resíduo é jurídica e financeiramente responsável pela segurança do 
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manuseio e eliminação do mesmo; princípio da precaução, esse adverte que a 

parcela dos RSS considerada perigosa, deve assim ser classificada até que seja 

demonstrada que é segura; princípio da proximidade, o qual recomenda o tratamento 

e eliminação de resíduos perigosos em local mais próximo possível do ponto de 

geração (SILVA, 2011).  

 

 

 

2.2 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO BRASIL 

 

No Brasil não há estatísticas precisas a respeito do número de geradores, nem da 

quantidade de resíduos deserviços de saúde gerada diariamente (SILVA, 2011). Conforme 

explicitado na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (BRASIL, 2008), são coletadas 

diariamente 259.547 toneladas de resíduos no Brasil. Estima-se que 1,7% desses corresponda 

aos resíduos de serviços de saúde, totalizando aproximadamente 4.449 toneladas diárias. Os 

resíduos de serviços de saúde são de natureza diversa, sendo necessária uma classificação 

para a segregação (GARCIA; ZANETTI-RAMOS, 2004).  

As resoluções da Anvisa RDC nº 306/04 e do Conama nº 358/05 convergem para a 

seguinte definição de RSS:  

 

 
[...] todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, 

inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios 

analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços em que se 

realizem atividades de embalsamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços 

de medicina legal; drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação; 

estabelecimentos de ensino e pesquisa na área 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, dentre outros 

similares (BRASIL, 2004a; 2005) 

 

 

 

O gerenciamento dos RSS pode ser definido como procedimentos de gestão, 

planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, 

visando minimizar a geração de resíduos e assegurar àqueles gerados tratamento, transporte, e 

armazenamento eficientes, dispondo proteção aos profissionais envolvidos em todo o 

processo assim como a saúde pública, recursos naturais e meio ambiente (BRASIL, 2004a). O 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) deve ser elaborado 

compatível com as normas locais relativas à coleta, transporte e disposição final dos resíduos 
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gerados, estabelecidas pelos órgãos locais responsáveis por estas etapas e baseado nas 

características dos resíduos gerados e na sua classificação (ibid). 

 

2.2.1 Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS)  

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, RDC nº 306/2004, e o Conselho Nacional 

do Meio Ambiente através de sua resolução nº 358/2005, definem o PGRSS como sendo:  

 

 
O documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos 

sólidos, observadas suas características e riscos, no âmbito dos estabelecimentos, 

contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 

coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações 

de proteção à saúde pública e ao meio ambiente, contemplando assim as etapas do 

gerenciamento intra e extra estabelecimento de saúde. (BRASIL, 2004a, 2005). 

 

 

 

O PGRSS deve ser feito em conjunto com todos os setores, de modo que sua 

elaboração, implantação e desenvolvimento do PGRSS devem envolver os setores de 

higienização e limpeza, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar ou Comissões de 

Biossegurança e os Serviços de Engenharia de Segurança e Medicina no Trabalho, onde 

houver obrigatoriedade de existência desses serviços, abrangendo a todos do estabelecimento 

gerador (BRASIL, 2010b). 

A questão da segregação dos resíduos infectantes requer maior atenção no sentido de 

minimizar gastos na saúde além dos cuidados com infecções e impacto no ambiente 

(CHARTIER, 2014). É necessário e recomendável que trabalhadores da área de saúde estejam 

sempre atualizados, quanto às normas e rotinas do serviço, assim como das medidas de 

biossegurança (SILVA et al., 2014). 

A implementação das práticas tecnicamente recomendadas está intimamente ligada à 

qualificação dos profissionais envolvidos na elaboração e na aplicação do plano, sob os 

aspectos operacionais, da segurança do trabalhador, e nos aspectos culturais. O princípio da 

logística reversa é fator determinante na instrumentalização de práticas numa perspectiva de 

sustentabilidade (CHARTIER, 2014). Este princípio é definido como a ação correspondente 

ao caminho inverso da logística, partindo do ponto de consumo para o início da cadeia de 

geração, considerando fundamentalmente o reaproveitamento como elemento da política 

ambiental (ALVES et al., 2012a; BELLAN et al., 2012). 
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Segundo Sisinno e Moreira (2005), pelos princípios da ecoeficiência, “o 

gerenciamento dos resíduos deveria privilegiar, em ordem de prioridade, a não geração, a 

redução da geração, a reciclagem, e finalmente o tratamento ou disposição final”, tornando 

assim a identificação da fonte geradora uma etapa importante quando o enfoque é a não 

geração ou a redução da geração.  

 

2.2.2 Classificação de Resíduos de Serviços de Saúde 

  

De acordo com as legislações vigentes no Brasil (2004a; 2005), os RSS são 

classificados em cinco grupos, de modo que os resíduos do Grupo A são resíduos que 

possivelmente apresentam agentes biológicos podem apresentar risco de infecção; os resíduos 

do Grupo B referem-se aos que contêm substâncias químicas que apresentam potencial risco à 

saúde pública ou ao meio ambiente (dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade); Rejeitos do Grupo C são estabelecidos como 

quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em 

quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN); o Grupo D é composto por resíduos equiparados aos 

domiciliares e os recicláveis; por último, resíduos do grupo E são representados por resíduos 

perfurocortantes e abrasivos. 

 

2.2.2.1 Grupo D  

 

Conforme supracitado, estes são resíduos provenientes de assistência à saúde que não 

apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser 

equiparados aos resíduos domiciliares (BRASIL, 2005). Nesse grupo são gerados resíduos 

compostáveis, recicláveis e aqueles que podem servir para alimentação de animais e rejeitos.  

Apesar de não ser uma exigência, é desejável que seja realizada segregação e 

identificação dos resíduos do Grupo D para a reciclagem através de um código de cores para 

os recipientes, conforme evidenciado na Fig. 1 (BRASIL, 2004). Caso não haja segregação 

para a reciclagem, não há padronização para a cor dos recipientes. Estudos apontam que a 

segregação se mostra ineficiente não apenas em relação a coleta seletiva, mas também a 

separação de outros grupos de RSS (ALVES et al., 2012b).  



19 
 

Fig. 01 – Código de cores de recipientes: Resíduos do Grupo D 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Recipientes contendo resíduos do Grupo D devem ser coletados e transportados 

separadamente dos resíduos dos outros grupos para que não haja contaminação (BRASIL, 

2004). O armazenamento temporário dos resíduos do Grupo D pode ser na Sala de Resíduos, 

porém em recipientes exclusivos e identificados, para manter a segregação. O armazenamento 

externo dos resíduos do Grupo D deve ser em abrigo com, no mínimo, um ambiente separado 

para atender ao armazenamento de recipientes contendo resíduos do Grupo D e outro 

ambiente para os grupos A e E (FEAM, 2008). 

 Os resíduos orgânicos, como flores, resíduos de jardinagem, sobras de alimento e de 

outros que não tenham mantido contato com resíduos infectantes (secreções, excreções ou 

outro fluido corpóreo), podem ser encaminhados para o processo de compostagem (BRASIL, 

2004).  

Destaca-se que os restos e sobras de alimentos podem ser utilizados para fins de ração 

animal, desde que submetidos a um tratamento que garanta sua inocuidade, avaliado e 

comprovado por órgão competente da Agricultura e de Vigilância Sanitária do Município, 

Estado ou do Distrito Federal (ibid).  

Os efluentes (resíduos líquidos) provenientes da rede esgoto de estabelecimento de 

saúde devem ser tratados antes do lançamento no corpo receptor ou na rede coletora de 

esgoto, sempre que não houver sistema de tratamento de esgoto coletivo atendendo à área 

onde está localizado o serviço, conforme definido na RDC ANVISA nº 50/2002. Deve ser 

mantido o registro de operação de venda ou de doação dos resíduos destinados à reciclagem, 

compostagem e alimentação de animais (CUSSIOL, 2008). 

  

• Papéis Azul 

• Metais Amarelo 

• Vidros Verde 

• Plásticos Vermelho 

• Resíduos Orgânicos Marrom 

• Demais resíduos do Grupo D Cinza 
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2.2.3 Etapas de Manejo 

 

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 seguintes 

etapas:  

 

Fig. 02 – Etapas de Manejo dos Resíduos de Serviços de Saúde 

 

Fonte: Adaptado de Silva, 2011, p. 43 

 

 

 

  

Segregação 

Separação dos resíduos no momento 
e local de sua geração, de acordo 

com as características físicas, 
químicas, biológicas, o seu estado 

físico e os riscos envolvidos 

Acondicionamento 

Ato de embalar corretamente os 
resíduos segregados conforme suas 

características 

Identificação 

medidas que permitem o 
reconhecimento dos resíduos 

contidos nos sacos e recipientes 

Transporte interno 

Translado do ponto de geração até o 
local de armazenamento temporário 

Tratamento 

processoa manuais, mecânicos, 
físicos, químicos ou biológicos que 

alterem as características dos 
resíduos, visando minimizar riscos à 

saúde e o meio ambiente 

Armazenamento Interno 
Temporário 

Guarda temporária dos recipientes 
contendo os resíduos já 

acondicionados, em local próximo 
aos pontos de geração 

Armazenamento Externo 

Acondicionamento dos resíduos em 
abrigo, em recipientes coletores 

adequados, em ambiente exclusivo e 
com acesso facilitado para os 

veículos coletores 

Coleta e Transporte Externo 

Remoção dos RSS do 
armazenamento externo até a 

unidade de tratamento ou 
disposição final 

Disposição Final 

Disposição definitiva de resíduos no 
solo ou em locais previamente 
preparados para recebê-los. As 

formas usualmente utilizadas são: 
aterro sanitário, aterro para 

resíduos perigosos de Classe I (para 
resíduos industriais), aterro 

controlado, lixão ou vazadouro  e 
valas. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Pesquisa de campo, do tipo descritiva e exploratória com abordagem qualitativa. Tem 

como técnica de coleta de dados aplicação de instrumento de pesquisa validado e específico 

para o tema GRSS (HCWM-RAT – Versão Brasileira, disponível em 

portfolioinovacao.fiocruz.br) conforme especificado no item 3.3 “INSTRUMENTO DE 

PESQUISA E COLETA DE DADOS”. 

A Pesquisa de Campo é definida por Lakatos e Marconi (2003) como uma estratégia 

de documentação direta, ou seja, o levantamento de dados se dá no local onde ocorre o 

fenômeno a ser estudado. Assim, a pesquisa de campo “consiste na observação de fatos e 

fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no 

registro de variáveis que se presume relevantes, para analisá-los” (ibid, p. 185). 

Segundo Gil (2002, p. 131), a pesquisa de campo do tipo descritiva tem a preocupação 

com a descrição, tendo maior na profundidade do dado coletado, de modo que o pesquisador 

tende a “preferir a utilização de depoimentos e entrevistas com níveis diversos de 

estruturação”. 

 

3.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa tem como cenário um Hospital Universitário do estado do Rio de 

Janeiro. Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES, 2016), esse 

estabelecimento é caracterizado como hospital geral com esfera administrativa federal, 

estando sob gestão municipal. A natureza da Organização é a autarquia (administração 

indireta), ou seja, o serviço é autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, 

patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que 

requeiram gestão administrativa e financeira descentralizada (BRASIL, 1990). 

Contando com 1442 profissionais, 697 dos quais são médicos, a unidade realiza 

atendimento de demanda referenciada contando com os seguintes tipos de atendimento: 

Ambulatorial; Internação, Urgência e Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico.  

O Estabelecimento de Saúde em questão realiza coleta seletiva dos seguintes resíduos: 

biológicos, químicos, radioativos e comuns (CNES, 2016). Sua área de abrangência atinge 

uma população estimada em mais de dois milhões de habitantes (ibid). 
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3.3 INSTRUMENTO DE PESQUISA E COLETA DE DADOS 

 

A versão original do HCWM-RAT foi desenvolvida pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) (WHO, 2005) como parte de uma estratégia que visa reduzir a carga global de 

doenças relacionada com a inadequada gestão dos resíduos, especialmente das fases de 

tratamento e disposição final. Tendo como objetivo central colaborar com os países na 

aplicação de metas estratégicas, em especial aquelas contidas em acordos multilaterais como 

os de Basiléia e de Estocolmo.  

Este instrumento se destina a avaliação da performace ambiental no setor saúde 

visando a implementação de políticas integradas de saúde e ambiente. É estruturado em 

método rápido de avaliação
2
 para GRSS. O HCWM-RAT Versão Brasileira (ANEXO 8.2) é 

fruto de adaptação transcultural e validação para uso em território brasileiro (SILVA, 2011). 

Dá condição à institucionalização da avaliação na área da gestão e gerenciamento de resíduos 

da produção da saúde, em concepção teórico-política de avaliação formativa, participativa e 

emancipatória, é capaz de reforçar o mecanismo de Monitoramento e Avaliação e estratégias 

de saúde, trabalho e ambiente no Sistema Único de Saúde (SUS) (ibid). 

O referido instrumento, proposto pela OMS numa perspectiva universalista, possui 

escopo voltado para avaliação em níveis local (Estabelecimento de Saúde), municipal/regional 

e federal. 

Em nível nacional, possuí 2 (dois) conjuntos de questões (B1 e B2) voltados para 

questionamento junto ao Ministério da Saúde e Ministério do Meio Ambiente. Para 

levantamento de dados junto às instâncias municipais, possui o conjunto de questões da 

ferramenta “C”. Em nível local, possuí 4 (quatro) conjuntos de questões, D1, D2, D3 e D4, 

endereçados à administração hospitalar, chefia de enfermagem e/ou CCIH (considerando 

ambos, ou o profissional mais familiarizado com o contexto do gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde - GRSS na unidade), responsável (s) pelo GRSS e profissional de serviços 

gerais (que manipulem/transportem internamente os resíduos), respectivamente. Ressalta-se 

que cada ítem (questão do questionário) é direcionado a determinado grupo 

participante/respondente, de modo que o próprio instrumento pré-estabelece critérios de 

inclusão e exclusão da amostra.  

                                                           
2 O Método de Avaliação Rápida (Rapid Evaluation Methods) utiliza uma mescla de abordagens quanti-qualitativas. Seus quatro 

princípios são: uso de fontes múltiplas, rapidez, pragmatismo e custo-efetividade (ANKER et al, 1993; MCNALL et al, 2007) 
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3.3.1 Participantes da Pesquisa 

 

Baseado no escopo do instrumento de avaliação e em seu modus operandi, em cada 

grupo de ítens é direcionado a uma categoria de profissionais e setor de atuação, os 

participantes deste estudo serão servidores, gestores, interlocutores, profissionais da saúde e 

profissionais de empresas terceirizadas (manejo para transporte interno e serviço de coleta e 

transporte externo), que encontrarem-se dentro dos critérios de inclusão, à saber: 

envolvimento, direto ou indireto, com o setor ou Sistema de Gerenciamento dos Resíduos de 

Serviços de Saúde (GRSS);  diretores/gestores dos ESs públicos exercendo função de 

administrador ou semelhante, a quem é endereçada a ferramenta D1; Enfermeira (o) chefe, de 

CCIH e/ou SESMT, respondentes da ferramenta D2;. Gestores/interlocutores responsáveis ou 

participantes da comissão  para GRSS, para quem se destina a ferramenta D3 e; envolvidos 

nas etapas de manejo que incluem a coleta e transporteinterno de RSS, respondentes da 

ferramenta D4; aceitar participar da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido; encontrar-se disponível durante a coleta de dados e o próprio critério de inclusão 

do item proposto. 

A coleta de dados ocorreu em 2016, período no qual o HU/RJ em questão passava por 

transição administrativa. Teve-se como participantes da pesquisa: 01 responsável pela coleta e 

transporte interno de RSS; 01 responsável pela GRSS da unidade; 04 Enfermeiros-chefes; 02 

representantes da Gestão Hospitalar. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise ocorre por meio das categorias do instrumento de coleta supracitado. O 

sistema de avaliação é projetado por tópicos na própria planilha, na qual a ferramenta é 

estruturada, de modo a obter um perfil da situação de GRSS. Este sistema de classificação é 

baseado em questões-chave que devem, à luz das legislações vigentes, ser cumpridas para se 

garantir um gerenciamento seguro de RSS. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudo acata as normas estabelecidas pela portaria 466/2012 do Ministério da 

saúde para a realização de pesquisas com seres humanos que incorpora, sob a ótica do 
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indivíduo e das coletividades, referenciais básicos da bioética como: autonomia, não 

maleficência, equidade, justiça e beneficência, e visando assegurar os direitos e deveres que 

dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado, este estudo foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense (CAE: 

56254916.9.0000.5243; Parecer nº 1608748). 

Ressalta-se que os dados coletados serão mantidos em formato eletrônico, por no 

mínimo 05 anos, sob tutela do autor desta pesquisa de forma confidencial. Após este período, 

todo o material coletado será destruído.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A fim de facilitar a análise dos dados coletados, este capítulo foi subdividido conforme 

os eixos temáticos do instrumento, sob a seguinte titulação: Caracterização do 

Estabelecimento de Saúde; Equipe/Profissionais de Saúde; Geração de Resíduos de Serviços 

de Saúde; Etapas de Manejo dos RSS; Regulamentações para GRSS.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE 

 

O Hospital Universitário (HU/RJ) conta atualmente com 1442 profissionais (CNES, 

2016) distribuídos em 05 prédios e 02 unidades auxiliares. Destes profissionais, 07 foram os 

participantes desta pesquisa, os quais são caracterizados no Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Caracterização dos participantes 

Variáveis Categorias 

Participantes 

Fer. D1* Fer. D2* Fer. D3* Fer. D4* 

02 04 01 01 

Sexo 
Feminino 02 03 01 - 

Masculino - 01 - 01 

Faixa Etária 

21-30 anos - - - - 

31-40 anos 01 01 01 - 

41 – 50 anos - 01 - - 

Acima de 50 anos 01 02 - 01 

Escolaridade 

Ensino Fundamental Incompleto - - - 01 

Ensino Superior Completo - 01 - - 

Especialização - 01 - - 

Mestrado - 02 01 - 

Doutorado 02 - - - 

Função 

Representante da Gestão Hospitalar 02 - - - 

Chefia de Enfermagem - 04 - - 

Responsável pelos RSS - - 01 - 

Serviços Gerais/Transporte interno de 

RSS 
- - - 01 

Período na 

Função 

Até 01 ano 01 01 - - 

Entre 01 e 04 anos  - 01 - 

Acima de 04 anos 01 03 - 01 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Ferramenta D1, direcionada a diretores/gestores dos Estabelecimentos de Saúde 

(ESs) públicos exercendo função de administrador ou semelhante, foi respondida pela 

Diretoria de Enfermagem e pela responsável pelo Gerenciamento de Risco da unidade 

(identificadas aqui como D1A e D1B); a Ferramenta D2 foi respondida por 04 Enfermeiros 
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chefes (identificados aqui como D2A, D2B, D2C, D2D); a Ferramenta D3 foi respondida pela 

responsável pelo GRSS (identificada aqui como D3A); a Ferramenta D4 foi respondida por 

01 profissional envolvido na coleta e transporte interno de RSS (identificado aqui como 

D4A). Ressalta-se que o Estabelecimento de saúde, objeto deste estudo, atualmente não conta 

com uma Comissão formalmente instituída para o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde, de modo que a respondente D3A é a única responsável por esta atividade.  

De acordo com o registro no CNES (2016), o Estabelecimento de Saúde em questão 

realiza coleta seletiva dos seguintes resíduos: biológicos, químicos, radioativos e comuns 

(Fig. 3).  

 

Fig. 3 – Resíduos/Rejeitos do HU/RJ 

 

Fonte: CNES, 2016. 

 

Apesar dos dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (2016) 

apontarem que o HU/RJ realiza coleta de Rejeitos radioativos, a respondente D3A 

(responsável pelo Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde do hospital estudado) 

relata, ao responder a questão “Quantidade gerada de rejeitos radioativos por dia\semana” 

(item nº 407, Tabela 01) da Ferramenta D3 que a unidade não gera rejeito radioativo.  

De acordo com a legislação vigente, rejeitos radioativos incluem materiais resultantes 

de atividades humanas que contenham radionuclídeos, soluções de radionuclídeos destinados 

a uso terapêutico ou diagnóstico; excrementos de doentes tratados ou testados com 

radionuclídeos não selados; objetos de vidro, embalagens ou papel absorvente contaminado, 

entre outros (BRASIL, 2004).  

O International Atomic Energy Agency (IAEA) define rejeito radioativo como 

“qualquer material que contenha ou esteja contaminado com radionuclídeos em concentrações 

ou valores de atividade maiores que os limites estabelecidos pela autoridade competente”. 

Segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), o rejeito radioativo é qualquer 

“material resultante de atividades humanas, que contenha radionuclídeos em quantidades 
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superiores aos limites de isenção, especificadas na Norma CNEN-NE-6.02 Licenciamento de 

instalações radioativas, e para o qual a reutilização é imprópria ou não prevista” 

(CNEN,1998). 

Segundo dados do CNES (2016), dentre outras especialidades oferecidas pelo HU/RJ 

(Fig. 4), tem-se o Serviço de Medicina Nuclear, que é definido pelo CNEN (2016) como 

“especialidade médica que emprega fontes não seladas com finalidade diagnóstica e 

terapêutica” (grifo nosso). 

 

Fig. 4 – Recorte dos Serviços oferecidos pelo HU/RJ 

 
Fonte: Adaptado de CNES, 2016. 

 

Nos Serviços de Medicina Nuclear, pelo uso de substâncias radioativas de fontes não 

seladas (BARBOZA, 2009), devem atender a todos os requisitos estabelecidos pela Comissão 

Nacional de Energia Nuclear, à saber: CNENNE3.01: “Diretrizes Básicas de 

Radioproteção”; CNENNE3.02: “Serviços de Radioproteção”; CNENNN3.03: 

“Certificação da Qualificação de Supervisores de Radioproteção; CNENNE5.01: 

“Transporte de Materiais Radioativos”;  CNENNE6.02: “Licenciamento de Instalações 

Radiativas”;  CNENNE6.05: “Gerência de Rejeitos Radioativos em Instalações Radiativas” 

(CNEN, 1996). 

Com relação à abrangência, dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES, 2016) apontam que uma população estimada em mais de dois milhões de 

habitantes encontram-se dentro do território de saúde assistido pela unidade.  Quanto à 

complexidade, os respondentes desta pesquisa apontaram que se trata de um hospital de média 

a alta complexidade, oferecendo serviços de medicina geral, ginecologia, cirurgia, pediatria e 

neonatologia, emergências pediátrica e adulta referenciada, radiologia, laboratorial 
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(Respondentes D3A, D2A, D2B, D2C, D2D, D1A e D1B). O CNES ainda exibe a relação 

detalhada das especialidades oferecidas pelo HU/RJ. Essa relação é apresentada pelo Anexo 

8.3 deste estudo.  

No que se refere ao número de leitos, a ocupação na data da coleta era de 134 leitos. A 

taxa de ocupação do mês de julho de 2016 foi de 82,97% e a taxa de ocupação média em 2015 

foi de 76,93% (Respondente D3A). O hospital também realiza assistência ambulatorial, 

atendendo em média 1000 pacientes por dia (respondente D3A). Ressalta-se que os 

ambulatórios da unidade se encontravam em obras para sua expansão no período da coleta. 

É importante ressaltar que características do estabelecimento de saúde no que diz 

respeito a sua complexidade, número de atendimentos/leitos ocupados, número de 

profissionais alocados e tipo de assistência prestada impactam diretamente no volume e tipo 

de resíduos gerados (ANDRÉ, 2011). Além disso, entende-se que uma unidade hospitalar 

voltada ao ensino tende a gerar maior volume de resíduos, haja vista que estudantes tendem a 

utilizar mais material na realização de procedimentos e, por vezes, necessitam refazê-los a 

título de treinamento.  

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) do HU/RJ 

teve sua primeira versão divulgada em dezembro de 2005, sendo posteriormente atualizado 

em 2011 (PGRSS HU/RJ, 2011). Ressalta-se que o Serviço de Medicina Nuclear (SMN) foi 

instituído em 2012 (CNES, 2016), tornando imperativo o procedimento de atualização do 

PGRSS, com o levantamento de informações referentes aos procedimentos e a possível 

geração de Rejeitos Radioativos. 

 

4.2 EQUIPE/PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

No que se refere ao preparo para lidar com o GRSS, o Quadro 2 apresenta a frequência 

das respostas dos entrevistados pela Ferramenta D1. 
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Quadro 2 – Sobre a equipe e os profissionais de saúde: Respondentes da ferramenta D1 

Item Questão 
Participantes 

D1A D1B 

300 

O treinamento/capacitação dos 

profissionais de saúde contempla 

GRSS? 

Sim Não 

301 
Caso positivo, que tipo de 

treinamento/capacitação é oferecido? 
Aula expositiva Não há 

302 
Quem é o responsável pelo GRSS em 

seu estabelecimento? 
D3A e D1B D3A 

303 
Que tipo de treinamento esta pessoa 

recebeu? 
Não sei. 

Não sei, mas recebi 

treinamento quando estive 

nesta função em 2005. 

306 

Posso obter, de forma discriminada, a 

composição da equipe responsável pelo 

GRSS? 

01 médica e 01 auxiliar 

administrativo 

Só há uma pessoa, não há 

equipe. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Lacunas no conhecimento de gestores e profissionais de saúde para gerenciar RSS são 

apontadas na literatura como uma das principais causas para o inadequado gerenciamento dos 

resíduos desse setor (ANDRÉ, 2011; CHARTIER, 2014; COSTA, FELLI, BAPTISTA, 2012; 

COZENDEY-SILVA et al., 2016; FIALHO et al., 2016; OLIVEIRA, 2011; SILVA, 2011), 

tal fato representa um fator representa um fator crítico no processo de GRSS. Destaca-se que, 

sobre esta questão, a RDC 306/2004 da ANVISA diz que:   

 

 

Os serviços geradores de RSS devem manter um programa de educação continuada, 

independente do vínculo empregatício existente, que deve contemplar dentre outros 

temas: 

- Noções gerais sobre o ciclo da vida dos materiais; 

- Conhecimento da legislação ambiental, de limpeza pública e de vigilância 

sanitária relativas aos RSS; 

- Definições, tipo e classificação dos resíduos e potencial de risco do resíduo; 

- Sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento; 

- Formas de reduzir a geração de resíduos e reutilização de materiais; 

- Conhecimento das responsabilidades e de tarefas; 

- Identificação das classes de resíduos; 

- Conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta; 

- Orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual-EPI e 

Coletiva-EPC; 

- Orientações sobre biossegurança (biológica, química e radiológica); 

- Orientações quanto à higiene pessoal e dos ambientes; 

-Orientações especiais e treinamento em proteção radiológica quando houver 

rejeitos radioativos; 

- Providências a serem tomadas em caso de acidentes e de situações 

emergenciais; 

- Visão básica do gerenciamento dos resíduos sólidos no município; 

- Noções básicas de controle de infecção e de contaminação química (BRASIL, 

2004, art. 20). 
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Essa regulamentação ainda orienta que os programas de educação continuada podem 

ser desenvolvidos sob parceria entre os estabelecimentos existentes no território (BRASIL, 

2004). 

 

Quadro 3 – Imunizações: Respondentes da Ferramenta D2 

Item Questão 
Participantes 

D2A D2B D2C D2D 

305 

Seus profissionais são 

imunizados regularmente 

contra hepatite B e 

Tétanos 

Não sei informar. Isso é 

da  responsabilidade do 

setor de Setor de Saúde 

do Trabalhador da 

Universidade 

Imagino que Sim, 

devido ser pré-

requisito para 

atuação em 

unidades de saúde 

Não sei Não sei 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com relação à vacinação, 75% dos entrevistados não soube informar se os 

profissionais são imunizados regularmente, mas, por se tratar de uma exigência para a 

contratação, acreditam que todos os profissionais sejam imunizados contra tétano e hepatite 

B. O respondente D2A apontou como responsável por esse procedimento o Departamento de 

Saúde do Trabalhador, mas não soube informar onde este departamento de localiza.  

 

4.3 GERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

O levantamento da geração total de resíduos de saúde representa o ponto de partida 

para a adequação dos métodos de coleta, transporte, tratamento e disposição final, de modo a 

respeitar as legislações vigentes e tornar este processo mais seguro para o homem e o 

ambiente (ADUAN et al., 2014). Além disso, dados sobre o volume gerado contribuem para a 

elaboração e atualização do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde (PGRSS) 

(ANDRÉ, VEIGA, TAKAYANAGUI, 2016).  

Deste modo, o Quadro 4 apresenta a quantidade de resíduos gerados pelos diferentes 

Grupos de RSS na unidade estudada. Destaca-se que, quanto aos RSS do Grupo A e do Grupo 

E são contabilizados juntos.  
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Contêiner Barrica 

Quadro 4 – Geração de RSS: Respondente da Ferramenta D3 
Item Questão Participante D3A 

401 
Qual a quantidade gerada de Resíduos similares 

aos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) ? 

Aproximadamente 50 contêineres de 240 litros 

por dia 

402 
Qual a quantidade gerada de Resíduos 

perfurocortantes? 
Aproximadamente 15 contêineres de 240 litros 

por dia 

403 
Qual a quantidade gerada de Resíduos 

biológicos? 

404 Peças anatômicas Não se tem o controle. São sepultadas. 

405  Resíduos Químico-farmacêuticos 
uma barrica de 50L e aproximadamente 30 

barricas de quimioterápico por semana 

406 Resíduos químicos 100 litros por mês 

407 Rejeitos radioativos Não se aplica 

Fonte: Elaboração própria 

 

De modo a ilustrar, a Figura 5 mostra exemplos de recipientes citados pela 

respondente D3A. 

 

Figura 5 – Recipientes utilizados para o acondicionamento (meramente ilustrativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Proplast, 2016
3
; Barriforte, 2016

4
. 

 

 

Observa-se que os Resíduos do Grupo D (Resíduos similares aos Resíduos Sólidos 

Urbanos) são os gerados em maior quantidade. Estudos sobre a temática alcançaram 

resultados similares, onde a geração de RSS do Grupo D representava mais que 60% do 

volume total (ANDRÉ, 2011; ANDRÉ, VEIGA, TAKAYANAGUI, 2016; ALVES et al., 

2012; CHARTIER, 2014; OLIVEIRA, 2011).  

                                                           
3
 Proplast. Disponível em: < http://www.proplast.com.br/contentor-de-lixo-240-litros/>. Acesso em 25 

out. 2016. 
4
 Barriforte. Disponível em: < http://barriforte.com.br/produtos_detalhes.asp?cod=611&cat=1>. Acesso 

em 25 out. 2016. 
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Conforme evidenciado nos Quadros 5 e 6, os Resíduos do Grupo D são gerados em 

todos os prédios e setores que compõem a unidade, em especial resíduos provenientes de 

atividades administrativas e restos de embalagens. Este achado não difere dos resultados de 

outros estudos (CASTRO et al., 2014; GESSNER et al., 2013; PEREIRA et al., 2013; 

OLIVEIRA, 2011) que exploraram o perfil de geração de hospitais de pequeno a grande porte 

no Brasil e no mundo. 

 

Quadro 5 – Tipos de resíduos gerados, segundo o PGRSS da unidade 
LOCAL SERVIÇO PRESTADO TIPO DE RESÍDUO 

Prédio 

Adminis-trativo 
Administração 

GRUPO D: papel de uso sanitário, absorventes higiênicos; 

resto alimentar de refeitório; resíduos provenientes das áreas 

administrativas.  

Prédio Anexo 

Coleta de Sangue; 

Coordenação de AIDS; 

Serviço de Oftalmologia 

Especializada 

GRUPO A 4: recipientes e materiais resultantes do processo 

de assistência à saúde, que não contenham sangue ou líquidos 

corpóreos na forma livre;  

GRUPO D: material utilizado em antissepsia e hemostasia de 

venóclises; papel de uso sanitário, absorventes higiênicos; 

resto alimentar; resíduos provenientes das áreas 

administrativas;  

GRUPO E: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas 

de vidro, lâminas de bisturi; lâminas e lamínulas   

Prédio principal 

Câmara Mortuária e Serviço 

de Anatomia Patológica; 

Serviço de Nutrição; Banco 

de leite materno; 

Almoxarifado; Serviço de 

Farmácia; Zeladoria; Serviço 

de Radiologia; Enfermaria 

de Doenças Infecciosas e 

Parasitárias; Serviço de 

Hemodinâmica; Central de 

Material e Esterilização; 

Centro de Diálise; Centro 

Cirúrgico; Centro de 

Tratamento Intensivo; 

Unidade Coronariana; 

Laboratório de Análises 

Clínicas e Patologia Clínica; 

Enfermaria de Ortopedia e 

Enfermaria de Hematologia; 

Enfermaria de pediatria; 

Enfermaria e Centro 

Cirúrgico 

Otorrinolaringologia e 

Oftalmologia; Enfermaria 

Clínica Médica Masculina; 

Enfermaria Clínica Cirúrgica 

Masculina; Enfermaria 

Clínica Médica Feminina; 

Enfermaria Clínica Cirúrgica 

Feminina; Enfermaria da 

Obstetrícia e Centro 

Obstétrico; Berçário 

Intermediário e UTI 

GRUPO A1: sobras de amostras de laboratório contendo 

sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais 

resultantes do processo de assistência à saúde, contendo 

sangue ou líquidos corpóreos na forma livre;  

GRUPO A3: produto de fecundação sem sinais vitais, com 

peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 

centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas; 

peças anatômicas (membros) do ser humano;  

GRUPO A 4: recipientes e materiais resultantes do processo 

de assistência à saúde, que não contenham sangue ou líquidos 

corpóreos na forma livre; Resíduos de tecido adiposo 

provenientes de lipoaspiração, lipoescultura ou outro 

procedimento de cirurgia plástica; kits de linhas arteriais, 

endovenosas e dialisadores;   

GRUPO B: reagentes para laboratório e recipientes 

contaminados por estes; efluentes dos equipamentos 

automatizados utilizados em análises clínicas; Produtos 

considerados perigosos, conforme classificação da NBR 

10.004 da ABNT (xilol da anatomia patológica e Brometo de 

etídeo da UNIPG); Resíduos de saneantes, desinfetantes, 

desinfestantes; efluentes de processadores de imagem 

(reveladores e fixadores); produtos hormonais e produtos 

antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; 

imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-

retrovirais, quando descartados por serviços de saúde  

GRUPO D: papel de uso sanitário, absorventes higiênicos, 

peças descartáveis de vestuário, material utilizado em 

antissepsia e hemostasia de venóclises, equipo de Soro; 

Sobras de Alimentos; Resíduos provenientes das áreas 

administrativas; resíduos de gesso ; sobras de embalagem em 

geral.  

GRUPO E: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas 

de vidro, lâminas de bisturi; lâminas e lamínulas; espátulas; 
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Neonatal  tubos capilares; 

Prédio 

Ambulatório 

Serviço de Quimioterapia; 

Banco de Sangue; 

Consultórios; Marcação de 

consultas; 

Arquivo 

GRUPO A1: bolsas transfusionais contendo sangue ou 

hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má 

conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas 

oriundas de coleta incompleta;  

GRUPO A4: Recipientes e materiais resultantes do processo 

de assistência à saúde, que não contenham sangue ou líquidos 

corpóreos na forma livre;  

GRUPO B: sobras de produtos citostáticos; antineoplásicos; 

imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores  

GRUPO D: papel de uso sanitário, absorventes higiênicos, 

peças descartáveis de vestuário, material utilizado em 

antissepsia e hemostasia de venóclises, equipo de soro; sobras 

de alimentos; resíduos provenientes das áreas administrativas; 

sobras de embalagem em geral  

GRUPO E: agulhas; ampolas de vidro; lâminas de bisturi; 

lâminas e lamínulas  

Prédio 

Emergência 

Recepção; Sala de Sutura, 

triagem, sala dos médicos, 

setor de internação e alta, 

sala da assistente social; Box 

Feminino, Box Masculino; 

Sala de Trauma; Unidade 

Intermediária; central de 

material da emergência;  

emergência pediátrica; 

odontologia e cirurgia buço-

maxilo-facial; Secretaria da 

emergência e da 

enfermagem; Centro de 

controle de intoxicações; 

Laboratório analítico; 

Dormitórios; Refeitório e 

Vestiário da enfermagem; 

CCIH e Gerência de Risco 

Sanitário Hospitalar; Serviço 

de Endoscopia Digestiva e 

Broncoscopia; Centro de 

Pesquisa Clínica  

  

GRUPO A4: Recipientes e materiais resultantes do processo 

de assistência à saúde, que não contenham sangue ou líquidos 

corpóreos na forma livre;  

GRUPO D: papel de uso sanitário; absorventes higiênicos; 

peças descartáveis de vestuário;  material utilizado em 

antissepsia, e hemostasia de venóclises; equipo de soro;  

sobras de alimentos; resíduos provenientes das áreas 

administrativas; sobras de embalagem em geral 

GRUPO E: agulhas; escalpe; ampolas de vidro; lâminas de 

bisturi  

Unidades 

auxiliares 
Manutenção; Lavanderia 

GRUPO B: Lâmpadas Fluorescentes; pilhas e baterias  

GRUPO D: papel de uso sanitário; absorventes higiênicos; 

resto alimentar; resíduos provenientes das áreas 

administrativas;  

Fonte: Adaptado do PGRSS da unidade, 2011. 

 

O Quadro 6 apresenta a distribuição dos 5 Grupos de resíduos gerados no HU/RJ 

segundo local. 
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Quadro 6 – Distribuição de resíduos gerados por prédio 

LOCAL 

GRUPO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

A 
B C D E 

A1 A3 A4 

Prédio Administrativo        

Prédio Anexo        

Prédio Principal        

Prédio Ambulatório        

Prédio da emergência        

Unidades Auxiliares: Manutenção, 

Lavanderia 
       

Fonte: PGRSS do estabelecimento, 2011. 

 

4.4 ETAPAS DE MANEJO 

 

4.4.1 Segregação 

 

O manejo dos RSS inicia-se pela etapa de segregação, a qual é apontada como a mais 

importante, haja vista que é ela quem determina a classificação e, por conseguinte, o tipo de 

acondicionamento, identificação e demais etapas de manejo, possibilitando adequado 

tratamento e destinação final (ALVES et al., 2012; ANDRÉ, VEIGA, TAKAYANAGUI, 

2016). Para fins de comparação, as respostas dos entrevistados que ocupam cargo na chefia de 

enfermagem encontram-se organizados no Quadro 7.  
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Quadro 7 – Segregação de RSS: Respondentes da Ferramenta D2 

Item Questão 
Participantes 

D2A D2B D2C D2D 

500 
Em quais grupos são 

separados os RSS? 

Perfurocortantes; 

resíduos 

biológicos; peças 

anatômicos 

Perfurocortantes; 

resíduos 

biológicos; 

peças 

anatômicas 

Perfurocortant

es; resíduos 

biológicos 

Perfurocortantes 

resíduos 

biológicos; 

peças 

anatômicas; 

resíduo químico-

farmacêutico. 

503 

A agulha e a seringa são 

descartadas de forma 

conjunta? 

Não. são retiradas 

das seringas 

Sim 

(Descarpack) 
Não sei 

Sim, em local 

próprio 

(Descarpack) 

504 
Que tipos de seringas 

vocês usam? 

Descartável e 

seringa de 

segurança 

Descartável; 

Esterilizável 

(para anestesia e 

punção lombar) 

Descartável 

Descartável; 

Esterilizável 

(para anestesia e 

punção lombar) 

600 

Que tipos de recipientes 

são utilizados para 

resíduos biológicos? 

Contêiner 

especifico 
Não sei Não sei Contêiner 

601 

Que tipos de recipientes 

são utilizados para 

perfurocortantes? 

A prova de 

perfuração 

Não é a prova de 

perfuração 

(Descarpack - 

papelão) 

Não é a prova 

de perfuração 

Não é a prova de 

perfuração 

(Descarpack - 

papelão) 

602 

Caso falte recipientes 

para perfurocortantes, 

qual a razão das faltas? 

Não há faltas Logística Não sei Não há faltas 

603 
Você tem um sistema de 

código de cores? 

Sim. "Branco 

leitoso e preto" 
Não Sei Não  Não sei 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com relação a questão de número 500, observa-se que nenhum dos entrevistados 

apontou resíduos do Grupo D (Similar aos Sólidos Urbanos) na etapa de segregação, apesar 

deste grupo ser gerado em maior quantidade em todos os prédios e serviços, incluídos os de 

atenção à saúde, conforme explicitado nos Quadros 5 e 6.  

A Segregação dos resíduos de serviços de saúde, sua identificação e de seus 

recipientes é realizada conforme o conteúdo e o risco específico destes resíduos, utilizando 

simbologia adequada para cada grupo e, muitas vezes, sistema de cores para sua identificação 

(CASTRO et al., 2014).  

Destaca-se a importância de se atentar para o risco de uma segregação inadequada, 

uma vez que falhas na segregação são consideradas comuns, especialmente com relação aos 

resíduos com risco biológico (Resíduos do Grupo A) que por vezes são destinados juntamente 

com resíduos comuns (ADUAN et al, 2014; ANDRÉ, 2011; ANDRÉ, VEIGA, 

TAKAYANAGUI, 2016; ALVES et al., 2012; ALENCAR et al., 2014; CASTRO et al., 2014; 

OLIVEIRA et al., 2014). Quando misturado erroneamente com Resíduos do Grupo A, o 

Resíduos do Grupo D torna-se igualmente contaminado, tornando-se veículo potencial de 
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doenças. Assim, termina por exigir o mesmo modo de manejo dos RSS do Grupo A (ADUAN 

et a, 2014; BRASIL, 2004), recebendo tratamento e disposição final mais dispendiosa do que 

os necessários originalmente (SILVA, 2011).  

Um estudo realizado por Aduan e colaboradores (2014) em seis hospitais do estado do 

Espírito Santo apontou que a segregação dos RSS do Grupo D, misturados com o RSS do 

Grupo A, elevou os custos com incineração em 57,71%.  

Observa-se que os Resíduos do Grupo D são passíveis de reciclagem, conforme 

orientação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 2012). Discute-se 

sobre este ponto no próximo subitem, que trata do armazenamento, Transporte e Coleta dos 

RSS. 

O Descarpack®, citado pelos respondentes da ferramenta D2, é uma caixa rígida, 

resistente a perfurações e própria para o descarte de materiais perfurocortantes. No entanto, 

sua resistência à perfuração é desconhecida aos respondentes D2C e D2B (Quadro 8, Item 

602). 

Cabe ressaltar que estabelecimentos de saúde devem contar com recipientes 

apropriados para acondicionar cada tipo de resíduo, garantindo a identificação apropriada, 

visando facilitar as operações de transporte e limpeza (OLIVEIRA et al., 2014). Os 

recipientes são complementados com o uso de sacos plásticos de acordo com o resíduo 

segregado de modo a acondiciona-los de forma adequada e segura (ibid), ou seja, de maneira 

a minimizar os riscos de contaminação ambiental ou de acidentes biológicos.  

Os profissionais que atuam na chefia de enfermagem (D2A, D2B, D2C e D2D) não 

souberam informar quantos acidentes ocorreram nos últimos 12 meses, conforme explicitado 

no Quadro 8.  
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Quadro 8 – Sobre acidentes biológicos com perfurocortantes: Respondentes das Ferramentas 

D2, D3 e D4 

Item Questão 
Participantes 

D2A D2B D2C D2D D3A D4A 

501 

Quantos casos 

de ferimentos 

com 

perfurocortant

es foram 

relatados nos 

últimos 12 

meses? 

Não sei Não sei Não sei Não sei 
Não soube de 

nenhum 

Não soube 

de nenhum 

502 

Quais são as 

medidas 

adotadas em 

caso de 

ferimentos 

com 

perfurocortant

es 

Encamin

ha para o 

setor 

DIP, faz 

CIAT 

Preenchim

ento da 

comunicaç

ão interna 

de acidente 

de trabalho 

– 

encaminha 

mento ao 

serviço de 

emergênci

a e ao 

serviço de 

infectologi

a 

Preenchi-

mento do 

CIAT e 

encaminha

mento ao 

DIP 

Preenchi-

mento de 

documento 

próprio e 

encaminha

mento ao 

serviço de 

emergênci

a e DIP 

No caso de 

acidentes com 

perfurocortantes 

envolvendo 

acadêmicos e 

funcionários do 

HU/RJ, devem 

procurar 

atendimento no 

setor de Doenças 

Infecciosas e 

Parasitárias e 

deve-se ser 

notificado ao 

Departamento de 

Saúde 

Ocupacional. 

Caso seja com os 

coletores e 

profissionais de 

limpeza 

terceirizados, eles 

devem procurar a 

empresa de 

origem. 

Contatar  a 

Central 

[da 

empresa] e 

buscar 

atendimen

to na 

emergênci

a do 

hospital 

XXX. 

Legenda: 

CIAT: Comunicação Interna de Acidente de Trabalho 

DIP: Enfermaria de Doenças Infecto-Parasitárias 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Segundo D4A, não foram relatados acidentes com perfurocortantes nos doze meses 

que antecederam a coleta e, caso houvesse, a medida adotada seria contatar a empresa de 

origem do profissional/trabalhador e buscar atendimento na emergência de outra unidade. Tal 

informação é corroborada pelo participante D3A, que adiciona que no caso de acidentes com 

perfurocortantes envolvendo acadêmicos e funcionários do HU/RJ, esses devem procurar 

atendimento médico no setor de Doenças Infecciosas e Parasitárias, devendo-se notificar ao 

“Departamento de Saúde Ocupacional”. 

A Norma Regulamentadora 32 (NR-32), instituída por meio da Portaria nº 485 de 

2005 (BRASIL, 2005) e alterada em 2011 (BRASIL, 2011), estabelece as diretrizes para a 
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proteção à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. Entre outras disposições, ela 

determina que sejam assegurados, aos profissionais, materiais perfurocortantes com 

dispositivo de segurança.  

A notificação dos acidentes é apontada como fator contribuinte para construção, 

planejamento e desenvolvimento de medidas preventivas de acidentes biológicos por meio da 

apuração das condições que colaboraram para o evento (BRASIL, 2011). Ainda, no caso de 

acidente, a notificação corrobora para a preservação da saúde do trabalhador acidentado 

(BRASIL, 2006). 

Assim, embora não tenha sido informado casos de acidentes biológicos, é importante 

ressaltar que como conduta a ser adotada após o acidente com perfurocortante, o Ministério da 

Saúde (2006) adverte para a necessidade de se buscar atendimento médico até as duas 

primeiras horas após o acidente a fim de ser avaliado o risco de soroconversão por Vírus da 

Imunodeficiência Humana, Vírus da Hepatite B e Vírus da Hepatite C, adotando, assim, as 

condutas de orientação, coletas de sangue para sorologias, indicação de quimioprofilaxia (em 

caso de fonte desconhecida ou sabidamente contaminada por doença de veiculação sanguínea) 

e seguimento do acidentado. 

Esse Órgão enfatiza sobre que as medidas profiláticas pós-exposição não são 

totalmente eficazes, destacando a necessidade de se implementar ações educativas 

permanentes. 

 

4.4.2 Área de Armazenamento, Transporte Interno e Coleta 

 

Segundo D3A, pessoa responsável pela GRSS no Hospital Universitário, há uma área 

específica para o armazenamento interno dos RSS, onde cada andar possui uma área 

armazenamento temporário que permanece trancada até o responsável pelo transporte interno 

(coletor) transferi-los para a área de armazenamento externo que é igualmente segura (adota 

critério exigido pela RDC 306/2004).  Este transporte interno é realizado uma vez por dia, 

final da tarde, utilizando-se de recipientes com tampa, no entanto “a logística por vezes não 

permite que eles sejam fechados”. 

Segundo a RDC 306/2004 (BRASIL, 2004), o transporte interno precisa atender 

roteiro previamente definido, com horários que não coincidam com transporte de refeições, 

vestuário, medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas/atividades.  

Quando perguntada se os resíduos são armazenados de acordo com as normas 

específicas, D3A responde afirmativamente, mas relata encontrar dificuldades na estrutura 
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física, especialmente na associação entre o “volume de RSS produzidos, o mau 

funcionamento dos elevadores e a coleta ser realizada uma vez por dia”. 

Questionada sobre como são manejados os diferentes tipos de resíduos, obteve-se a 

seguinte informação: 

 

 

Os resíduos similares aos RSU são descartados como lixo comum; os 

perfurocortantes vão para o Descarpack; resíduos biológicos são acondicionados em 

sacos próprios identificados e autoclavados externamente; peças anatômicas seguem 

para sepultamento; resíduos químico-farmacêuticos e químicos são incinerados 

externamente (participante D3A). 

 

 

 

Quanto à equipe responsável pelo transporte interno dos RSS, foi apontado que esta é 

composta por 02 coletores de empresa terceirizada. Destes, apenas o indivíduo D4A estava 

disponível nos dias de aplicação do instrumento de coleta de dados. 

Quando questionado sobre de que equipamento dispõe a equipe, o participante D4A 

apontou os seguintes itens: luvas, máscara, botas, avental, calças compridas e máscara. Este 

participante atua como coletor, transportando resíduos do armazenamento temporário para o 

armazenamento externo. Este achado contrapõe resultados de estudos (CASTRO et al., 2014; 

COSTA, FELLI, BAPTISTA, 2012) onde foram evidenciados o uso e o fornecimento 

deficientes.  

O uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) é obrigatório aos funcionários 

responsáveis pela coleta e transporte interno, em decorrência do risco de exposição a 

patógenos (BRASIL, 2004; CARVALHO et al., 2016; CASTRO et al., 2014). Com relação 

aos coletores, em especial, o contato direto com os resíduos influencia sua saúde desses 

trabalhadores, onde o manejo inadequado pode representar riscos físicos, biológicos e 

ergonômicos (CARVALHO et al., 2016).  

Um estudo realizado com trabalhadores da coleta de resíduos de vários países apontou 

as seguintes afecções como mais frequentes: diarreia, hepatite viral, doenças respiratórias 

obstrutivas e restritivas, tuberculose, níveis elevados de chumbo no sangue, bem como 

doenças de pele, icterícia, e mordeduras de cães e ratos (BLECK et al., 2009). O risco para 

distúrbios musculoesqueléticos também é elevado, assim como lombalgia e artralgias em 

cotovelos e pulsos e Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (DORT) (ibid). 
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O participante D3A, responsável pela GRSS, corrobora com a informação passada por 

D4A (coletor responsável pelo transporte dos resíduos do armazenamento temporário interno 

ao armazenamento externo), ressaltando que esse profissional de fato utiliza os EPIs 

informados. Todavia, os trabalhadores de serviços gerais, que fazem o transporte dos resíduos 

entre o local de geração e o armazenamento temporário interno, utilizam luvas e o uniforme 

usual de sua empresa (uniforme sem avental e sapatos fechados) durante este processo. 

O Quadro 9 apresenta as respostas da chefia de enfermagem quanto a segurança das 

práticas de transporte interno e coleta de RSS.  

 

Quadro 9 – Sobre a segurança das práticas atuais: Respondentes da Ferramenta D2 

Item Questão 
Participantes 

D2A D2B D2C D2D 

801 

Você acha que as práticas atuais 

de transporte interno e coleta de 

RSS oferecem segurança 

suficiente? 

Sim Não sei Não 

Não. Creio que 

possa haver 

melhoria 

Fonte: Elaboração própria 

 

Observa-se que apenas 1 dos respondentes (enfermeiros ocupando cargos de chefia) 

consideram que as práticas referidas são realizadas com segurança. Tal fato evidencia a 

necessidade de socialização de informação sobre o manejo de RSS do HU/RJ. 

 

Quadro 10 – Transporte para local externo e Tratamento de RSS: Respondentes da ferramenta 

D1 

Item Questão 
Participantes 

D1A D1B 

900 
Há alguma medida de controle dos 

serviços de transporte? 
Forma de transporte 

Emissão de manifesto, 

CADRI, ... 

901 
Normalmente, quem, quem 

transporta os RSS? 
Empresa privada Empresa privada 

1000 
Os RSS são tratados in loco ou 

externamente? 
Local externo Local externo 

1001 
Quem é o responsável pelo 

tratamento de RSS fora do local? 
Não sei Empresa contratada 

1002 
A organização oferece opções 

satisfatórias? 
Não sei Sim 

Fonte: Elaboração própria 

 

Sobre o cenário que envolve a segurança do serviço de transporte externo (do 

estabelecimento gerador até o local de tratamento ou disposição final dos resíduos), embora a 

Questão 900 (“Há alguma medida de controle dos serviços de transporte?”) seja do tipo 

binário oferece as seguintes opções; “[0] nenhuma; [1] forma de transporte; [2] emissão de 
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documento de Manifesto, CADRI
5
[1] ...; [3] outro (especificar)”. Desse modo, observa-se que 

as medidas de controle empregadas envolvem a forma como os resíduos são transportados 

(em automóveis fechados e identificados conforme Grupo e risco associado) e o documento 

de emissão obrigatória. 

O transporte dos resíduos é realizada apenas por empresa privada, licitada e contratada 

para este fim (Respondente D3A). Quanto ao tratamento dos resíduos, D3A aponta que eles 

são tratados externamente, “com exceção dos resíduos do laboratório, que são autoclavados lá 

mesmo por serem pequenos”.  

De acordo com a RDC 306/04, da ANVISA, os resíduos do Grupo D não necessitam 

de tratamento prévio, devendo seguir para o local de disposição final em local licenciados 

pelo órgão ambiental competente (BRASIL, 2004). Entretanto, resíduos dos demais grupos 

são passíveis de tratamento. O tratamento pode ser realizado tanto no estabelecimento gerador 

quanto em outro local, observadas as condições de segurança para o transporte entre o 

estabelecimento gerador e o local do tratamento (ibid) .  

Destaca-se que os sistemas para tratamento de RSS devem possuir licenciamento 

ambiental e são passíveis de fiscalização e controle dos órgãos de vigilância sanitária e 

ambiental (BRASIL, 2006). 

Segundo Alves, Veiga e Takayanagui (2016), devido a sua importância no contexto da 

gestão hospitalar, os RSS exigem uma maior atenção dos gerentes, pois um manejo 

inadequado de resíduos resulta em maior custo aos hospitais, além de ser capaz de 

potencializar os riscos de acidentes entre os profissionais de saúde e demais trabalhadores 

envolvidos no manejo de RSS. 

A disposição final dos resíduos do estabelecimento de saúde estudado é em local 

externo (aterro sanitário, com exceção das peças anatômicas). As empresas responsáveis pelo 

transporte externo e disposição final são escolhidas por meio de licitação. Conforme aponta 

D3A: 

 

 

As empresas variam. No momento, os perfurocortantes e os biológicos são 

autoclavados pela Aborgama e depois seguem para o aterro sanitário; os entulhos de 

obra são coletados pela Saneamento e Energia Renovável Brasileira (SERB); dos 

resíduos similares ao Resíduo Sólido Urbano, separamos o papelão para uma 

                                                           
5
 Documentos de controle da movimentação dos resíduos, cuja emissão é de responsabilidade do 

estabelecimento gerador ou proprietário dos mesmos. Manifesto para Transporte de Resíduos (MTR), expedido 

pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), RJ. Certificado de Movimentação de Resíduos de Serviços de 

Interesse Ambiental (CADRI), expedido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Ambos 

expedidos sob solicitação formal do estabelecimento gerador. 
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empresa de catadores que o compra e o restante segue direto para o aterro 

[sanitário]. Essa empresa de catadores vem uma vez por mês. Quanto aos resíduos 

químicos, eles são recolhidos e incinerados por uma série de empresas: em 2013 a 

Haztec era a responsável pelos quimioterápicos; a Essencis cuida de reagentes 

químicos, capotes de chumbo, entre outros; também usamos a Ecofire e a Renove, 

esta última acho que é em Nova Friburgo (D3A, responsável pela GRSS do HU/RJ 

estudado). 

 

 

 

Segundo Araújo (2011, p. 38), “as crescentes quantidade de resíduos a serem 

eliminados tendem a esgotar os sistemas tradicionais de disposição final”, sendo necessária a 

adoção de estratégias que visem a “reintrodução dos produtos nos processos produtivos” 

(ibid).   

Neste sentido, destaca-se o conceito de logística reversa, definida pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos como:  

 

 

instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto 

de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 

outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada 

(BRASIL, 2010, art. 3º, Parágrafo XII). 

 

 

 

Assim, a coleta seletiva visando reciclagem e reutilização de Resíduos de Serviços de 

Saúde do Grupo D mostra-se pertinente, uma vez que: preserva recursos naturais; diminui a 

demanda por espaço no aterro sanitário; gera empregos e renda, seja por meio formal ou 

informal; reduz gastos da unidade hospitalar (ALVES et al., 2012; BESEN, 2011).  

Ainda, o Decreto nº 5.940/2006 (BRASIL, 2006) estabelece em seu Art. 1º que órgãos 

e entidades da administração pública federal direta e indireta devem realizar a separação dos 

resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a sua destinação deve ser 

prioritariamente via associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis 

(BRASIL, 2012; CBO, 2002), de modo a fortalecer essas organizações de catadores, valorizar 

o trabalho humano e estimular a transformação de resíduos em insumos reciclados para novos 

ciclos produtivos. 
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4.5 REGULAMENTAÇÕES PARA GRSS 

 

Quando perguntado se a aplicação da regulamentação gera algum tipo de situação-

problema, o participante D3A apontou que “a infraestrutura e a logística do hospital 

dificultam [a aplicação]. Falta espaço, treinamento, verba... Um exemplo é a tampa [do 

recipiente de transporte interno] que devem ser mantidas fechadas e nem sempre são”. 

 

Quadro 11 – Quanto à regulamentação: Respondentes da Ferramenta D2 

Item Questão 
Participantes 

D1A D1B 

1202 

A aplicação da 

regulamentação gera 

algum tipo de situação-

problema? 

*** 

Sim: Qual o benefício da incineração 

de quimioterápico? Acredito que haja 

necessidade de uma avaliação dos 

riscos químicos para o descarte de 

material contaminado com 

quimioterápicos, incluindo 

perfurocortantes, frascos de soro, 

equipos de infusão, frascos vazios dos 

medicamentos 

1203 

Podemos obter cópias 

do PGRSS existente ou 

em preparação 

*** Sim. Na Intranet. 

Legenda: 

*** Participante não respondeu 

Fonte: Elaboração própria 

 

A infraestrutura é apontada como situação-problema na adoção de práticas 

recomendadas pela legislação em um estudo realizado por Alves e colaboradores (2012), que 

também aponta a falta de conhecimento como fator para que as recomendações legais não 

sejam seguidas. 

Estudo realizado por Diaz e colaboradores (2013) aponta, além dos fatores 

supracitados, o fluxo de acadêmicos e os novos funcionários como responsáveis por uma 

segregação inadequada. 

 

Quadro 12 – Sobre a exposição do Plano de GRSS: Respondentes da Ferramenta D2 

Item Questão 
Participantes 

D2A D2B D2C D2D 

1204 

Há exposição de instruções por 

escrito das regulamentações ou 

do Plano de GRSS do 

estabelecimento? 

Sim Não sei Não Não sei 

Fonte: Elaboração própria 
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Com relação aos Resíduos Químicos pertencentes ao Grupo B, quando não forem 

submetidos a processo de reutilização, recuperação ou reciclagem (por exemplo a prata, metal 

presente no fixador de imagem radiográfica, possui valor de mercado), devem ser submetidos 

a tratamento e disposição final específicos (BRASIL, 2004; COSTA, FELLI, BAPTISTA, 

2012; FEAM, 2008).  

Segundo a respondente D3A, o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde do HU/RJ encontra-se disponível aos profissionais via Intranet. A Intranet é uma rede 

de comunicação entre computadores com acesso restrito a determinada instituição, cujo 

mecanismo de compartilhamento se assemelha ao da internet (STAIR; REYNOLDS, 2011). 

Deste modo, contrapõe o Capítulo IV, item 2.1 da RDC 306/2004 que estabelece como dever 

do estabelecimento “manter cópia do PGRSS disponível para consulta sob solicitação da 

autoridade sanitária ou ambiental competente, dos funcionários, dos pacientes e do público 

em geral” (BRASIL, 2004), pois, ao utilizar a intranet como único método de acesso ao 

PGRSS, impede o acesso público. 

A questão da não exposição do PGRSS também é evidenciada por outros estudos. Um 

estudo realizado por Alencar e colaboradores (2014), em Unidades de Saúde da Família de 

um município baiano, aponta que o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde não existia ou não era acessível nas unidades estudadas. 

O desconhecimento da chefia de enfermagem acerca da exposição do PGRSS na 

unidade demonstra-se um fator de preocupação, uma vez que é nele que estão estabelecidas as 

ações relativas ao manejo de resíduos sólidos, em todas as suas etapas, com base nas 

características e riscos dos resíduos, as ações de proteção à saúde e ao meio ambiente e os 

princípios da biossegurança (BRASIL, 2004). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

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

intra e extra estabelecimento gerador, fazendo parte das etapas de manejo; a segregação, o 

acondicionamento, a identificação, o transporte interno, tratamento, armazenamento interno 

temporário, armazenamento externo, a coleta e transporte externo e a disposição final. 

As legislações específicas, vigentes e que regulamentam sobre o Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde no Brasil, partem da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(RDC nº 306/2004), do Conselho Nacional do Meio Ambiente (nº 358/2005) e da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN-NE-6.05). Elas estabelecem o adequado gerenciamento 

desde o momento em que são gerados os RSS até sua disposição final, incluídos os aspectos 

de saúde e segurança dos trabalhadores, e de gestão ambiental. 

De acordo com as legislações vigentes, foi identificado que os RSS podem ser 

classificados conforme os 5 grupos a seguir: Grupo A são resíduos que possivelmente 

apresentam agentes biológicos podem apresentar risco de infecção; os resíduos do Grupo B 

referem-se aos que contêm substâncias químicas que apresentam potencial risco à saúde 

pública ou ao meio ambiente (dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade); Rejeitos do Grupo C são estabelecidos como 

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; o Grupo D é composto por resíduos equiparados aos 

domiciliares e os recicláveis; por último, resíduos do Grupo E são representados por resíduos 

perfurocortantes. 

Destaca-se como desafio da unidade a necessidade de estimular um maior 

envolvimento dos profissionais com a realidade local e as práticas preconizadas pelas 

regulamentações e referenciais teóricos, bem como com o descrito e apresentado pelo Plano 

de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde do HU/RJ.  

Além disso, é importante ressaltar que, devido ao Serviço de Medicina Nuclear que 

iniciou atendimento em 2012, faz-se necessária a atualização desse Plano pela possibilidade 

de geração de Rejeitos Radioativos (Grupo C) de fonte não selada. 

O fortalecimento do núcleo responsável pelo GRSS também é recomendado, uma vez 

que reduziria a sobrecarga da funcionária responsável por essa função atualmente. 

Cabe ressaltar como limitações deste estudo o período de transição administrativa para 

a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) a qual a unidade passava no 
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período de coleta de dados, implicando dificuldade em encontrar os responsáveis por 

informações específicas. 
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7 APÊNDICES 

 

7.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: Avaliação do Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde em um 

hospital universitário 
Pesquisador Responsável: Prof.ª Dra. Marcia Valeria Rosa Lima  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense/ 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa  

Orientanda: Alzira Caroline Galiaço de Souza / Acadêmica de Enfermagem/ Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa/ Universidade Federal Fluminense 

 

Nome do voluntário: __________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

Idade: _____________ anos  

R.G. ___________________  

 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Avaliação 

do Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde em um hospital universitário”, de 

responsabilidade da pesquisadora principal Prof.ª Dra. Marcia Valeria Rosa Lima,por estar 

envolvido direta ou indiretamente com o setor ou sistema de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde (GRSS), sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você 

pode desistir de participar e retirar seu consentimento, sem nenhum prejuízo em sua relação 

com o pesquisador. Não será punido ou perderá qualquer benefício ao qual você tem direito. 

Não haverá nenhum custo ao Sr. (a), relacionado aos procedimentos previstos neste estudo. 

Sua participação é voluntária, portanto, não será pago pela mesma. 

O objetivo deste estudo é avaliar as etapas de manejo dos Resíduos de Serviços de 

Saúde em um Hospital Universitário do estado do Rio de Janeiro.  

Sua participação consistirá em responder, individualmente e por meio de oficina em 

grupo, as questões do instrumento/questionário “Health-Care Waste Management – Rapid 

Assessment Tool Versão Brasileira” (HCWM – RAT Versão Brasileira). Não haverá riscos 

físicos, morais ou outros agravos a sua pessoa, associados a esta pesquisa. A análise final para 

apresentação e publicação será precedida de relatório preliminar e apreciação junto aos 

respondentes, visando propiciar meios para que pesquisador e respondentes se apropriem da 

compreensão dos dados gerados pelo estudo. 

Os benefícios relacionados com a sua participação serão: geração de conhecimento 

relativos ao GRSS, contribuindo para a tomada de decisão gerencial; favorecendo a 

compreensão do sistema de gestão dos resíduos do setor saúde, seus fatores críticos e 
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favoráveis, reforçando o uso da evidência científica em gestão ambiental no setor saúde.   

Condizente com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012, os dados 

coletados serão mantidos em formato eletrônico, por pelo menos 05 anos, sob tutela do 

pesquisador responsável pela pesquisa de forma confidencial. Estes dados serão usados para a 

avaliação do estudo e as Autoridades de Saúde ou do Comitê de Ética podem revisar os dados 

fornecidos. Os dados também podem ser usados em publicações científicas sobre o assunto 

pesquisado. Sua identidade não será revelada, de forma que as informações não sejam usadas 

em seu prejuízo e/ou do corpo gerencial da instituição participante da pesquisa. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antonio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: 

E-mail: etica@vm.uff.br    Tel/fax: (21) 2629-9189 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro que entendi os objetivos, detalhes e benefícios de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar. Tive a oportunidade para fazer perguntas e todas as minhas questões 

foram respondidas. Eu recebi uma cópia assinada e datada deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, onde constam os telefones e endereço institucional do pesquisador 

responsável. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______  

 

 

 

 

_________________________________                   _______________________________ 

Nome e assinatura do responsável                                Nome e assinatura do responsável por 

                                                                                                   obter o consentimento 
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8 ANEXOS 

 

8.1 PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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8.2 HEALTH CARE WASTE MANAGEMENT – RAPID ASSESSMENT TOOL: VERSÃO 

BRASILEIRA 
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8.3 CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE: HU/RJ 
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8.4 SOLICITAÇÃO DE CINTILOGRAFIA AO SETOR DE MEDICINA NUCLEAR DO 

HU/RJ 
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8.5 CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO OCUPACIONAL 

 

 


