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RESUMO 

 

O gerenciamento dos resíduos de serviços na saúde é considerado um 

assunto extremamente polêmico e amplamente discutido, por tratar-se, 

em sua maioria, de lixo contaminado. Diversas leis foram estabelecidas 

para determinar os responsáveis por este tipo de resíduo, desde a 

geração até o destino final, assim como normas que buscam orientar e 

regulamentar o seu gerenciamento. Este estudo analisa a gestão dos 

resíduos dos serviços de saúde nas instituições hospitalares pertencentes 

à AMUREL (Associação dos Municípios da Região Lagunar), no estado 

de Santa Catarina, identificando as cadeias reversas e os processos de 

destinação final, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólido. Para 

isso, foi necessário descrever o gerenciamento e práticas em cada elo 

das cadeias, estimar o volume de resíduos gerados, identificar as cadeias 

de logística reversa e destinação final dos resíduos de pós-consumo de 

serviços da saúde e avaliar a viabilidades de reaproveitamento dos 

resíduos hospitalares, considerando as normas técnicas e legislações 

presentes na Política Nacional de Resíduos Sólidos e órgãos como 

ANVISA, ABNT, CONAMA e CNEN. Em relação à metodologia, 

trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, caracterizada como 

estudo de caso, na qual as coletas de dados foram feitas via questionário 

e, também, houve observação in loco, buscando determinar a forma 

como são geridos e dispostos os resíduos nos estabelecimentos e nos 

locais de tratamento e disposição final. A Política Nacional de Resíduos 

Sólidos trouxe um arcabouço de informações já contidas em outras 

normas e resoluções vigentes, anteriores a sua publicação, determinando 

metas que ainda não foram cumpridas em sua totalidade na região 

pesquisada. Constatou-se que as informações encontradas nas normas e 

resoluções estão sobrepostas, dificultando a sua intepretação e 

determinação de um gerenciamento e logística eficiente dos resíduos. O 

volume potencial médio de geração de resíduos mostrou índices 

importantes de potencialidade de reaproveitamento e minimização de 

investimentos sobre os tratamentos da massa total e especial destes 

resíduos. Por maior que tenha sido o esforço dos estabelecimentos para 

se adequarem ao número de normas existentes, assim como as suas 

estruturas físicas, para o manejo dos resíduos, foram identificados 

pontos críticos nos gerenciamentos logísticos, tornando os modelos 

adotados por vulneráveis.  

 

Palavras-Chave: Gerenciamento de resíduos sólidos. Resíduos de 

serviços da saúde e requisitos legais. AMUREL. 
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ABSTRACT  

 

The management of health service waste is considered an extremely 

controversial and widely discussed issue, since it is mostly contaminated 

waste. Several laws were established to determine the people 

responsible for this type of waste, from generation to final destination, 

as well as the norms that they seek to guide and regulate their 

management. This study analyzes the management of health services 

waste in hospital institutions belonging to AMUREL (Association of 

Municipalities of the Lagunar Region), in the state of Santa Catarina, 

identifying reverse chains and final destination processes, in accordance 

with the National Policy on Solid Waste. To do this, it was necessary to 

describe the management and practices in each link of the chains, to 

estimate the volume of waste generated, to identify the reverse logistics 

chains and final destination of the postconsumer waste of health services 

and to evaluate the feasibility of reuse of the waste in accordance with 

the technical standards and legislation present in the National Solid 

Waste Policy and bodies such as ANVISA, ABNT, CONAMA and 

CNEN. As for the methodology, this is a quantitative and qualitative 

research, characterized as a case study, in which data collections were 

done via questionnaire and, also, there was in loco observation, seeking 

to determine how they are managed and arranged waste in 

establishments and in treatment and disposal sites. The National Policy 

on Solid Waste brought a framework of information already contained 

in other norms and resolutions in force, prior to its publication, 

determining goals that were not fully met in the region under 

investigation. It was found that the information found in the rules and 

resolutions are superimposed, making it difficult to understand and 

determine an efficient waste management and logistics. The average 

potential volume of waste generation showed important indices of 

potential for reuse and minimization of investments on the treatments of 

the total and special mass of these residues. No matter how great the 

efforts of the establishments to adapt to the number of existing 

standards, as well as their physical structures, for the management of the 

residues, critical points were identified in the logistic managers, making 

the models adopted by vulnerable. 

 

Keywords: Solid waste management. Waste of health services and legal 

requirements. AMUREL.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento populacional associado ao aumento de renda per 
capita tem feito com que a transformação de recursos naturais em 

produtos beneficiados se acentue no mundo. No entanto, depois de um 

tempo, estes mesmos produtos tornam-se inutilizáveis, por motivos de 

obsolescência, depreciação, defeitos ou atualizações tecnológicas. Essa 

relação entre o crescimento populacional e a transformação de recursos 

naturais em produtos de consumo, somente se constitui em um problema 

quando o volume de resíduos decorrentes da demanda da sociedade 

aumenta, desproporcionalmente, quando comparado com o aumento da 

população (CUNHA E CAIXETA-FILHO, 2002). 

A produção de lixo tem como seu principal responsável o 

aumento do consumo de produtos industrializados. No Brasil, esse lixo é 

denominado como resíduos sólidos urbanos. Esses resíduos são tão 

volumosos que não tornam possível se conceber uma cidade sem 

considerar a problemática de geração e disposição final dos mesmos 

(FERREIRA, 2001). Ambientalmente, no território brasileiro, os 

serviços de saneamento básico sempre foram considerados precários 

desde à coleta, passando-se pelo tratamento até o seu destino adequado. 

Diante desta problemática, o Governo Federal brasileiro vem 

subsidiando ações e projetos no afã de minimizar os problemas 

ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos 

resíduos sólidos. 

Em 2010, foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), com o objetivo de preservar a saúde pública e qualidade 

ambiental, no que se refere a não geração, redução, reciclagem e 

tratamento dos resíduos sólidos, estimulando padrões na produção e 

consumo de bens e serviços, entre outras ações, que possam dar melhor 

destino aos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Resíduos dos Serviços 

da Saúde (RSS). O RSS, que está contido no RSU, diferencia-se pelos 

potenciais riscos à saúde da população, por possibilidade de 

contaminação do meio ambiente, por possibilitar acidentes de trabalho 

em profissionais da saúde, assim como ser difícil de limpeza e 

reutilização. 

O panorama apresentado pela Associação Brasileira de Empresas 

de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) estimou que a 

geração de RSU, em 2014, foi da ordem de 78.583.405 toneladas. 

Comparando-se com o ano anterior, o aumento foi de 2,9%. Este índice 

é superior à taxa de crescimento populacional, de 0,9% no mesmo 

período. Já a quantidade de RSU coletado teve um aumento de 3,2%. 
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Quando comparado com a taxa de geração de RSU, apesar de uma 

discreta evolução, o país contou com um índice de cobertura dos 

serviços de coleta em 90,6%, a um montante de 71.260.045 de toneladas 

coletadas por ano. No entanto, percebe-se que, diariamente, mais de 7 

milhões de toneladas de lixo deixaram de ser coletados no país e, por 

consequência, puderam ter tido destinos impróprios. 

Conforme a Abrelpe (2014), cerca de 65% dos municípios 

registram alguma iniciativa de coleta seletiva dos RSU, em que 58,4% 

dos resíduos coletados têm um destino final adequado. Porém, a 

quantidade de RSU que tiveram destino inadequado apresentou um 

volume maior que no período de 2013, totalizando 29.659.170 de 

toneladas depositados em lixões e aterros controlados. Sob o ponto de 

vista ambiental, esses dois sistemas, pouco se diferem por não 

possuírem um conjunto de processos necessários para a proteção do 

meio ambiente e da saúde pública. 

 
1.1 OBJETIVOS 

 

A fim de elucidar a problemática desta pesquisa, este trabalho 

será guiado por um objetivo geral e seu desdobramento em um conjunto 

de objetivos específicos, ligados diretamente à formulação principal.  

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O presente estudo tem por objetivo geral: analisar a gestão dos 

resíduos dos serviços de saúde nas instituições hospitalares pertencentes 

à AMUREL (Associação dos Municípios da Região Lagunar), no estado 

de Santa Catarina, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 
 

O objetivo geral pode ser desdobrado nos seguintes objetivos 

específicos: 

 Descrever o gerenciamento e práticas de resíduos em 

cada elo das cadeias pesquisadas; 

 Estimar o volume de resíduos dos serviços da saúde; 

 Identificar as cadeias de logística reversa e de destinação 

final dos resíduos de pós-consumo de serviços da saúde; 

 Avaliar a viabilidade de reaproveitamento dos resíduos 

hospitalares. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

No PNRS a logística reversa surge como um instrumento de 

desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de 

ações, procedimentos e meios destinados à viabilização da coleta e 

restituição dos resíduos ao setor empresarial. A atuação da logística 

reversa dos resíduos sólidos nesta política tem como papel buscar o 

máximo de reaproveitamento em seu próprio ciclo ou em outros ciclos 

produtivos. Caso seja improvável sua implantação, os resíduos devem 

ser encaminhados à destinação final ambientalmente adequada. 

O gerenciamento dos resíduos de serviços na saúde é considerado 

um assunto polêmico e amplamente discutido, por tratar-se, em sua 

maioria, de lixo contaminado. Produzido em todos os estágios das 

atividades humanas, os resíduos, em termos tanto de composição quanto 

de volume, variam em função das práticas de consumo e dos métodos de 

produção. As principais preocupações estão voltadas para as 

repercussões que podem ter sobre a saúde humana e sobre o meio 

ambiente, intensificando a necessidade de maior controle destes 

resíduos. Diversas leis foram estabelecidas para determinar os 

responsáveis por este tipo de resíduo, desde a geração até o destino final. 

Estas fontes inesgotáveis de resíduos exigem soluções técnicas, 

ambientalmente seguras, viáveis de coleta, acondicionamento, 

armazenamento, tratamento e disposição final. 

Os RSS, quando gerenciados de forma inadequada em quaisquer 

de seus processos de manipulação, podem causar expressivas 

catástrofes, poluindo água, solo e ar, alterando fatores químicos, físicos 

e microbiológicos ambientais. Na região sul do Brasil, cerca de 1.069 do 

total de 1.191 municípios, prestam serviços atinentes aos manejos de 

RSS total ou parcialmente, estimando um índice de 0,467 kg/hab./ano. 

Destes municípios, 54,7% adotam o método de autoclave, 41,8% 

incineração, 1,5% micro-ondas e 2% outros tipos de destino 

(ABRELPE, 2014). 

Numa perspectiva maior sobre a destinação dos resíduos em um 

estado que desenvolve ações em prol da coletividade, é um contrassenso 

que se deixe de agregar valor aos resíduos e à cadeia da qual fazem 

parte, promovendo a saúde e respeito ao meio ambiente. Ciplet (2006) 

afirma que, quando os resíduos são queimados ou simplesmente 

direcionados aos aterros, os recursos naturais são desperdiçados. Desta 

forma, se perde a oportunidade de reciclagem e reaproveitamento destes 

resíduos. Uma nova destinação diminuiria os impactos ambientais, pois 
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menos resíduos são depositados em aterro, o que implicaria em gastos 

menores com recursos naturais (GARCIA E RAMOS, 2004). 

Conforme recomenda Ciplet (2006), é necessário investir na 

reciclagem, que absorve sete vezes mais gás carbônico que a incineração 

fracionada, ao contrário da queima de resíduos. Além de gerar 

atividades secundárias que agregam ainda mais valor à cadeia, haveria 

menos uso de mão de obra nos processos de queima que de reciclagem. 

Ainda, há evidências que indicam a presença de micro particulados 

danosos nos procedimentos de queima, que constituem o processo de 

incineração dos resíduos, como componentes orgânicos voláteis, metais 

pesados, dioxinas, dióxidos de enxofre, monóxido de carbono, mercúrio 

e dióxido de carbono. Esses compostos apresentam riscos à saúde 

humana como, por exemplo, as dioxinas que são os agentes 

carcinogênicos mais potentes conhecidos pela humanidade. Os limites 

de emissão para incineradores (incluindo queima de massa, gasificação, 

pirólise e plasma) não têm níveis de segurança confiáveis. 

A inexistência de programas de manejo e descarte de forma 

adequada dos RSS, pode ocasionar danos sérios à saúde pública. Esses 

danos potencializam os problemas já existentes à saúde populacional, 

contaminação de recursos naturais como água, solo e atmosfera, além de 

permitir proliferação de doenças (GARCIA e RAMOS, 2004). Estes 

resíduos merecem maior atenção em sua segregação, transporte, e 

disposição final por se tratarem, em sua maioria, de materiais 

infectantes. 

A análise do gerenciamento reverso e da destinação final de 

resíduos de saúde possibilitará à academia uma visão sistêmica e 

integrada da problemática sobre os materiais descartados. Será possível 

compreender como cada ator da cadeia é responsável pelos resíduos, 

desde sua geração até a disposição final. Conhecer essa rede demanda 

um método cientifico sistematizado e replicável, ampliando as 

aplicações, agregando conhecimento à área de logística. 

No âmbito social poderá identificar oportunidades para o melhor 

destino dos resíduos proporcionando um maior conhecimento sobre a 

realidade regional sobre a questão dos resíduos sólidos, buscando 

apontar em cada nó da cadeia reversa uma potencial cooperação entre os 

estabelecimentos e municípios da região. Outro aspecto será a 

evidenciação de possíveis problemas considerados potenciais agravantes 

para a saúde populacional da região pesquisada. 
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esta pesquisa é composta por cinco capítulos, estruturados da 

seguinte forma: no primeiro é apresentada a introdução ao tema, 

justificativa, objetivos, problemática e demais considerações. O segundo 

capítulo é dedicado à revisão bibliográfica sobre os temas pertinentes à 

pesquisa: a compreensão dos serviços da saúde, gestão de resíduos e a 

logística reversa como uma opção para o destino mais adequado dos 

resíduos sólidos, e a atuação das organizações em paralelo a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. No terceiro, é apresentada a metodologia 

de pesquisa empregada neste trabalho e caracterizada a região estudada, 

assim como as organizações governamentais e privadas participantes de 

todo o processo na gestão de resíduos das mesmas. No quarto, são 

realizadas análises referentes aos processos relacionados à segregação, 

coleta e disposição final dos resíduos nas instituições pesquisadas. No 

quinto, são apresentados resultados e conclusões da pesquisa realizada 

nas instituições sobre o tratamento dos resíduos dos serviços da saúde e 

a viabilidade da logística reversa para estes resíduos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capitulo busca-se apresentar uma revisão bibliográfica 

relacionada aos assuntos que embasam a área de pesquisa deste trabalho. 

Serão apresentados conceitos de Serviços da Saúde, Resíduos dos 

Serviços da Saúde, Gestão dos resíduos da Saúde e Logística Reversa 

dos Serviços da Saúde. 

 

2.1 SERVIÇOS DA SAÚDE 

 

Os serviços da saúde estão inseridos num sistema onde os 

pacientes são representados por suas necessidades processuais e 

complexas. Este conceito compreende ao contato direto e indireto com 

os serviços ofertados como consultas, internações hospitalares, exames, 

diagnósticos, processos que, segundo Travassos e Martins (2004), são 

resultantes do comportamento de cada usuário destes serviços e sua 

interação com os profissionais que têm como atribuição a condução 

destes usuários dentro do sistema de saúde. 

O relacionamento inicial destes agentes depende do 

comportamento do usuário, os processos seguintes são organizados 

pelos profissionais atuantes na área. Estes, ainda definem a intensidade e 

tipo de recursos consumidos para resolução dos problemas de saúde 

apresentados pelos usuários. 

Diferente dos serviços comerciais, aonde sua procura está 

diretamente ligada à sua demanda econômica de um determinado 

produto e público alvo, os serviços da saúde estão relacionados aos 

seguintes fatores (TRAVASSOS e MARTINS, 2004): 

a) Necessidade de saúde (morbidade, gravidade e urgência 

da doença); 

b) Usuários (características como: idade, sexo, região, 

renda, educação, entre outros); 

c) Organização (recursos disponíveis, oferta de médicos, 

hospitais, ambulatórios); 

d) Política (tipo do sistema de saúde, legislação e 

regulamentações). 

As pesquisas que tratam dos serviços da saúde no campo 

científico surgiram em meados da década de 60, quando líderes 

acadêmicos de um número de instituições desenvolveram abordagens 

conceituais para serem estudadas questões tais como acesso, custos e 

qualidade dos cuidados com a saúde (BINDMAN, 2013). A principal 

motivação para esta atribuição foi a necessidade de tornar o 
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planejamento, controle e qualidade dos serviços prestados em 

tratamentos médicos mais efetivos satisfazendo os requisitos 

estabelecidos na época para prestação de cuidados aos pacientes. 

Estes requisitos têm sido explorados amplamente pelos 

stakeholders dos sistemas de saúde a exemplo dos órgãos 

governamentais, instituições privadas, profissionais liberais, órgãos 

fiscalizadores, usuários entre outros (INSTITUTE OF MEDICINE, 

2006). Assinala-se que os interesses são diversos e conflitantes. Tem-se 

por um lado, a maior eficiência, melhoria da qualidade na prestação de 

serviços à sociedade e, por outro, a minimização de custos. 

Atualmente os serviços da saúde sofreram modificações 

significantes, aonde várias outras atividades operacionais e de gestão, 

incorporaram novos requisitos principalmente para aquelas relacionadas 

à aquisição, movimentação e distribuição de suprimentos e 

equipamentos. 

Os desempenhos destas atividades devem contribuir para 

melhoria da qualidade dos serviços prestados e satisfação dos clientes, 

ou seja, pacientes. Estes, por sua vez, necessitam de ações ágeis, no 

fornecimento de insumos e atividades operacionais, diagnósticos, 

importantes para sua recuperação (RODRIGUES e SOUZA, 2014). Os 

desempenhos fracos das instituições podem colocar em risco vidas que 

precisam de maior qualidade e seguridades das organizações e agentes 

que prestam tais serviços. 

Em sua gestão, os serviços da saúde têm como características 

exigências particulares definidas por complexas e diversas necessidades, 

possuindo significativas variâncias em função da classe social, 

representações da saúde, da doença, da morte, assim como sua clientela 

(criança, idosos, homens e mulheres) e, o mais importante, o tipo do 

problema definido como agudo ou crônico (DUSSAULT, 1992). Por se 

tratarem de elementos individuais, constituem o problema até certo 

ponto, em casos considerados simples também abrangem risco ao 

consumidor. Em outra definição, serviços ruins podem causar prejuízos 

graves. 

No contexto brasileiro, a constituição promulgada de 1988, em 

seu artigo 196, prescreve que a “saúde é um direito de todos e dever do 

estado”. 
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O direito à saúde, de que trata o texto 

constitucional brasileiro, implica não apenas no 

oferecimento da medicina curativa, mas também 

na medicina preventiva, dependente, por sua vez, 

de uma política social e econômica adequadas. 

Assim, o direito à saúde compreende a saúde 

física e mental, iniciando pela medicina 

preventiva, esclarecendo e educando a população, 

higiene, saneamento básico, condições dignas de 

moradia e de trabalho, lazer, alimentação saudável 

na quantidade necessária, campanhas de 

vacinação, dentre outras (CARVALHO, 2005, p. 

816). 

 

Para alcançar este objetivo, fazem-se necessárias políticas 

econômicas e sociais que buscam o bem-estar, o bem social e redução 

do risco de doenças e de outros agravos, garantindo acesso às ações e 

serviços de saúde de maneira universal e igualitária. 

De acordo com Carvalho (2005), o serviço público padece em 

analogia ao vocabulário médico, de uma “infecção generalizada” e, por 

isso mesmo, depende dos mais diversos esforços para promover sua 

recuperação. Entretanto, a responsabilidade pelo caos na saúde pública 

vem sendo empurrada de um ente federativo para outro, numa 

hierarquia, podendo ser denominado cascata de desserviço à população.  

 

2.1.1 Sistema de Serviços da Saúde 

 

Os sistemas de serviço da saúde tiveram seu início associado à 

busca da compreensão do homem sobre as manifestações das doenças. 

Suas primeiras percepções estavam associadas a fenômenos ambientais 

e físicos (chuva, ventos, relâmpagos, frio, calor, entre outros). 

Inicialmente essas manifestações eram vistas como castigos de deuses 

por alguma ação individual ou coletiva de desobediência ou desrespeitos 

a essas entidades. Desta forma, buscaram-se formas para proteger a 

saúde e também tratar as doenças dentro de um contexto social, para que 

certas populações envolvidas com tais crenças não sofressem ou 

disseminassem diversas doenças. 

Conforme a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2002) e 

Roemer (1993), os sistemas de serviços da saúde são uma combinação 

de recursos, organização, financiamento e gerência que têm objetivo em 

comum a oferta de serviços de saúde para população. Desta forma 

podem ser compreendidos como sistemas sociais que organizam e 
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propõem ações propositando a prestação de assistência à saúde da 

população definida. 

Para uma melhor efetivação dos resultados e exercício 

profissional dos sistemas de saúde é necessário que suas funções e 

estruturas sejam bem compreendidas. O desconhecimento destes 

sistemas e seus fundamentos, associados a uma prática profissional e sua 

gestão vinculada ao senso comum ou voluntariado político tem 

empobrecido os debates sobre o sistema social, introduzindo ruídos e 

propostas inconsistentes as características ou seus princípios. Estes 

ruídos têm conduzido a prática profissional dos sistemas de serviços de 

saúde a uma gestão ineficaz e descontextualizada (MENDES, 2002). 

 Bispo Junior e Messias (2005) diferenciam o sistema de saúde do 

sistema de serviços da saúde através das condições de vida alcançadas 

por um sistema setorial que tem influência a aspectos determinantes e 

transformadores da situação da saúde populacional. 

Segundo a definição da WHO (2002), os sistemas de saúde são 

um conjunto de componentes que se inter-relacionam de forma coerente, 

setoriais ou intersetoriais, produzindo um maior efeito na população. O 

que configura um sistema de saúde são seus objetivos e valores 

fundamentais. 

Diante deste contexto, diferencia-se conceitualmente o sistema de 

saúde dos sistemas de serviços da saúde, este por sua vez é considerado 

como um subsistema uni setorial, se responsabilizando por ações de 

saúde, predominando as ações à saúde como: 

I. Recuperação 

a. Cura; 

b. Reabilitação, 

II. Proteção 

a. Prevenção de agravos; 

b. Vigilância em saúde; 

c. Controle de risco e danos; etc. 

A Figura 1 esquematiza a localização dos sistemas de serviços de 

saúde em relação aos sistemas de saúde e sistema social. 
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Figura 1 – Posição dos sistemas de saúde em relação aos sistemas sociais 

 

 
 

Fonte: Bispo Junior e Messias (2005). 

 

Conforme observado na Figura 1, os sistemas de serviços da 

saúde são um agente inserido no sistema de saúde englobado pelo 

sistema social que, por sua vez, compõe outros sistemas que beneficiam 

ou atendem uma determinada população por meio de diversos serviços 

assistenciais. 

Bispo Junior e Messias (2005) corroboram que os sistemas de 

serviços de saúde são compostos por arquitetura, fisiologia e 

instrumentos. A arquitetura envolve toda a estrutura do sistema e os 

mecanismos de relações entre o próprio sistema e os demais sistemas 

sociais. A fisiologia tem relação com a capacidade do funcionamento do 

sistema em resposta às condições de vida da população de forma social. 

Já os instrumentos, referem-se a recursos disponíveis pelo sistema, 

sejam tecnológicos legais ou organizacionais, utilizados para reger e 

desenvolver tais funções. 

Mendes (2002) afirma que grande parte dos países possui os 

seguintes objetivos sobre esses sistemas: 

 

 Alcance do nível ótimo de saúde, distribuído de forma 

equitativa; 

 Garantia da proteção adequada dos riscos para todos os 

cidadãos; 

 Acolhimento dos cidadãos; 

 A efetividade dos serviços de saúde; 

 A eficiência dos serviços de saúde. 
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Para o atingimento destes objetivos se faz necessário um sistema 

de serviços da saúde que atue na articulação dos atores sociais 

integrantes do processo, mediando interesses e conflitos dos mesmos. 

Por mais que são diversas instituições como universidades, conselhos 

profissionais, indústrias farmacêuticas, verifica-se que os principais 

componentes dos sistemas de saúde são a população e instituições 

prestadoras de serviços. O relacionamento destes dois componentes não 

é direto, sendo mediado por agentes coletivos (FRENK, 1994), 

conforme se observa na Figura 2. 

 
Figura 2 - Principais componentes dos sistemas de serviços de saúde 

 

 
 

Fonte: Bispo Junior e Messias (2005). 

 

A Figura 2 representa a relação entre os componentes principais 

dos sistemas de serviços da saúde, sendo que nos sistemas públicos o 

mediador é o Estado, definindo os critérios de organização e prestação 

dos serviços, mediante o estabelecimento de prioridades elegíveis dos 

diferentes grupos populacionais, relacionados com os serviços da saúde. 

Há outros mediadores em outros sistemas, como as empresas 

mediadoras do sistema de seguros de saúde e planos de saúde do sistema 

medicinal em grupo. 

Nas últimas décadas, a reforma dos sistemas de serviços da saúde 

tem se concentrado nas mudanças estruturais, de financiamento e 

organizacionais, com objetivo na prestação equânime destes serviços, 

com a melhoria satisfatória para os usuários com redução dos custos em 

saúde. 

O Quadro 1 relaciona onze funções essenciais propostos por 

Munõz et al. (2000) e adotadas pela Organização Pan-americana de 

saúde na proposição de reorganização dos sistemas de saúde latino-

americanos para os sistemas públicos de saúde. 
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Quadro 1 - Funções essenciais da Saúde Pública 

1. Monitoramento da Situação de Saúde; 

2. Vigilância em Saúde Pública; 

3. Promoção da Saúde; 

4. Participação Social e empoderamento dos cidadãos; 

5. Planificação estratégica em Saúde Pública; 

6. Regulação e Fiscalização; 

7. Garantia do acesso à atenção à saúde; 

8. Desenvolvimento de Recursos Humanos; 

9. Garantia da qualidade dos serviços; 

10. Desenvolvimento de inovações tecnológicas para a Saúde 

Pública; 

11. Redução das emergências e desastres em saúde. 

 
Fonte: Munõz et al. (2000). 

 

Para Mendes (2002), deve-se agregar e classificar as funções dos 

sistemas de saúde em três macro funções por meio da análise de 

diversos sistemas de serviços da saúde como demonstra o Quadro 2. 

 
Quadro 2 - Macro funções principais para os sistemas de serviços da saúde 

MACROFUNÇÕES PROPOSTA 

Financiamento Exercido equitativamente, busca a 

eficiência, acumulação e alocação. 

Regulação Desenvolvimento por meio de 

papéis regulatórios como a 

reitoria, a normalização e a 

superintendência. 

Prestação Organizado por meio dos 

prestadores públicos e privados 

numa rede integrada de serviços, 

centralizados na comunicação à 

atenção primária a saúde. 

 
Fonte: Mendes (2002). 

 

Destaca-se que, o que determinará os sistemas da saúde será a 

atuação do Estado com articulação dos interesses de seus componentes e 

intervenções (BISPO JUNIOR e MESSIAS, 2005). Assim, se formam 

os principais tipos de sistemas de serviços da saúde: Sistema de Seguros 
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Sociais Obrigatórios, Sistema de Saúde de Dominância de Mercado e 

Estatal. 

 

2.1.2 Sistema de Saúde Brasileiro 

 

O atual sistema de saúde brasileiro teve sua origem devida à 

disputa de vários atores sociais, detentores de valores ideológicos e 

políticos opostos. Durante o século XX, diversos embates no campo 

teórico e político buscavam construir o sistema de saúde que mais se 

adequasse aos interesses dos atores sociais, presentes em projetos de 

reforma sanitária brasileira e neoliberal. 

O projeto de reforma sanitária brasileira foi influenciado pelo 

movimento sanitário, a abertura política e meta de saúde até o ano 2000, 

tornando-se assim, um sistema universal com as iniquidades em saúde 

diminuídas. Defendia-se neste sistema que o Estado fosse executor 

predominante das macro funções de financiamento, regulação e 

prestação, conforme ilustrado no Quadro 2. 

A mudança significativa se teve no conceito de saúde que teve os 

objetivos dos sistemas brasileiro descritos na Constituição de 1988. O 

projeto de reforma sanitária resultou na criação do SUS (Sistema Único 

de Saúde), com princípios de universalidade, equidade, integralidade, 

descentralização, regionalização e controle social (LEI 8080/90 e LEI 

8142/90). 

No projeto Neoliberal com influência dos programas de ajustes 

econômicos como o modelo dos governos Margareth Tacher e Ronald 

Regan, enfatizava-se um sistema regulado por atividade de mercado 

com destaque do setor privado. 

Apesar do SUS apresentar na sua diretriz princípios de garantia 

da saúde como direito de cidadania, sua implementação e 

responsabilidade foram influenciadas pelas orientações neoliberais do 

governo do ex-presidente Fernando Collor de Melo. Diante disto, 

afirma-se que o SUS é fruto de contradições, com projeto caracterizado 

como socialista, porém, implementado e norteado por um governo 

neoliberal, tendo como consequência a formação de um sistema sem 

predominância absoluta de modelo. 

Por mais que o SUS seja determinado como sistema único no 

Brasil, o sistema de saúde no país está organizado em três sistemas 

segmentados: Sistema Único de Saúde (SUS), Sistema de Atenção 

Médica Supletiva (SAMS) e Sistema de Desembolso Direto (SDD). 

Conforme ilustra a Figura 3. 
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Figura 3 – Componentes do Sistema de Saúde Brasileiro. 

 

 
 

Fonte: Mendes (2001). 

 

Como observado na Figura 3, no Brasil o SUS é considerado o 

sistema base para os demais, devido a sua universalidade e princípios de 

equidade e integralidade assemelhando-se ao sistema de dominância 

estatal e a presença predominante do Estado nas macro funções. Seu 

financiamento origina-se do Estado por meio da capitação de recursos 

obtidos das contribuições da sociedade. A prestação de serviços é 

descentralizada em níveis locais, por municípios. A proposta geral é 

estruturar a atenção à saúde partindo da atenção básica, com estratégias 

de saúde familiar. 

Contudo, a implantação do SUS apresentou debilidades que 

afetaram os princípios do Sistema de Dominância Estatal, sendo uma 

delas a universalização excludente. A ampliação do acesso aos serviços 

de saúde teve como foco a população que não possuía nenhum direito à 

saúde segurada. Porém, o sistema não fora estruturado para um aumento 

na demanda significativa sem que a oferta a acompanhasse, iniciando 

uma precariedade da assistência prestada. Paim (2002) afirma que esse 

fato motivou a classe média abandonar o SUS, procurando por Sistemas 

de Saúde Suplementar e de Desembolso Direto. 

 
Com a insatisfação das classes médias e alta com 

os níveis de acesso e qualidade ao SUS, setores 

empresariais logo observaram esse nicho de 

mercado e criaram um grande sistema de saúde 

privado no país. Esse sistema privado se 

estruturou a partir da compra direta de serviços de 

saúde e a organização de seguros de saúde e de 
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planos voluntários. O sistema privado 

desenvolvido no Brasil muito se assemelha com o 

modelo de dominância de mercado estadunidense, 

onde o cidadão pagante procura o serviço de sua 

preferência e desembolsando diretamente o valor 

determinado pelo prestador (BISPO JUNIOR E 

MESSIAS, 2005, p. 88). 

 

O seguro saúde é outra forma de assistência privada, aonde os 

usuários procuram uma empresa de seguros e adquirem uma apólice por 

um determinado valor cobrado pela seguradora. Caso tenham despesas 

com assistência à saúde, a apólice lhe garantirá o restabelecimento do 

valor empregado. Outra forma de uso são os Planos de Saúde, que o 

usuário tem direito a um pacote de serviços ofertado por instituições 

conveniadas. 

 

2.1.3 Logística dos Serviços da Saúde 

 

Diferente da década de 60, a logística se tornou essencial para os 

serviços da saúde, principalmente nas atividades relacionadas à 

aquisição e distribuição de suprimentos. O desempenho destas 

atividades contribui para melhoria da qualidade dos serviços prestados e 

a satisfação dos pacientes. Estes, por sua vez, necessitam de ações ágeis 

dos estabelecimentos que ofertam os serviços da saúde, principalmente 

no fornecimento de insumos e atividades operacionais importantes para 

recuperação de enfermidades, intimamente ligado ao grau de 

complexidade que os pacientes se encontram nesses ambientes 

(RODRIGUES e SOUZA, 2014). O desempenho fraco pode colocar em 

risco vidas que precisem de qualidade e seguridade das organizações e 

agentes que prestam tais serviços. 

Na prática, a logística gerencia estrategicamente a aquisição, 

movimentação e armazenamento de materiais, peças, produtos acabados 

e fluxo de informações correlatadas na organização (BALLOU, 2006). 

A logística também pode ser classificada como a cadeia de suprimentos 

no fluxo de processos integrados desde o ponto de origem ao ponto de 

consumo da cadeia produtiva, com o propósito de fornecer bens, 

serviços e informações com valor agregado aos clientes (NOVAES, 
2001). 

Para que os resultados logísticos sejam satisfatórios é necessário 

que o sistema de informação seja eficaz evitando empecilhos à 

comunicação setorial. A informação no aspecto gerencial da logística 
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tem ganhado maior acompanhamento com o surgimento das tecnologias 

da informação, propiciando controles mais efetivos, aperfeiçoando o 

suporte às decisões coorporativas. As movimentações em armazéns, 

pedidos de clientes, documentação de transportes, necessidade de 

estoque e faturas configuram as informações logísticas (FLEURY et al., 

2000). 

Atualmente, as organizações têm se deparado com cenários 

econômicos nos quais os custos são mais elevados, decorrente da 

demanda por bens e serviços de maior qualidade, bom serviços e pressão 

produtiva, ou seja, buscam-se atendimentos melhores com maiores 

recursos disponíveis. 

Na saúde os processos logísticos, não são abordados somente 

para racionalização de custos conforme suas características específicas. 

Conforme Pereira (2002), as inovações nos sistemas logísticos nos 

estabelecimentos da saúde relacionam-se diretamente com a eficiência e 

eficácia das atividades exercidas, tendo como principal indicador de 

desempenho a própria vida dos pacientes. Bittar (2000) afirma que a 

logística nos estabelecimentos hospitalares tem objetivo de reduzir os 

custos gerais por meio de técnicas adequadas para gestão de estoque, 

considerando as determinações da qualidade dos serviços de saúde e o 

tratamento de um número maior de pacientes. 

Segundo Souza et al. (2013), por mais que o ambiente 

empresarial tenha originado as práticas logísticas, algumas 

peculiaridades a redefinem para os estabelecimentos da saúde, conforme 

descrito no Quadro 3. 
 

Quadro 3  – Processos logísticos na abordagem empresarial e da saúde. 

PROCESSOS 

LOGÍSTICOS 

ABORDAGEM 

EMPRESARIAL 

ABORDAGEM DA 

SAÚDE 

Compras Atividade funcional de 

promover a procura dos 

materiais e serviços 

conforme a necessidade da 

empresa. 

Considera-se o 

relacionamento com 

fornecedores, preços, 

prazos e redução de custos. 

Prevê materiais necessários 

ao hospital. 

Planeja quantidades corretas 

que satisfaçam no momento 

certo a qualidade e o menor 

custo. 

Estoque Mantém os produtos 

necessários à disposição 

para o funcionamento da 

Garante a disponibilidade de 

medicamentos e materiais no 

momento e lugar onde se faz 
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organização. 

As decisões nesse setor 

refletirão no desempenho 

das empresas. 

necessária. 

Não é dimensionado 

somente pelo valor 

monetário, mas também pela 

essencialidade à prestação de 

serviços a que dão suporte. 

Distribuição Depende do 

compartilhamento das 

informações do 

planejamento dos agentes 

que compõe a cadeia. 

Considera critérios como 

velocidade, frequência, 

confiabilidade, capacidade, 

disponibilidade, 

rastreabilidade e custo. 

Garante a entrega de 

materiais e medicamento no 

momento e local necessário. 

 
Fonte: do Autor com base em Souza et al. (2013). 

 

Pode-se observar no Quadro 3, as cadeias de abastecimento do 

setor da saúde se caracterizam por processos complexos, conforme as 

necessidades para tratamento dos pacientes. Isto resulta em diferentes 

fontes de fornecimento, utilizados por estabelecimentos e seus canais de 

distribuição. Consequentemente, essas instituições necessitam empregar 

redes logísticas próprias para entrega de medicamentos e outros 

suprimentos nas unidades de tratamento dos pacientes. 

Para Ballou (2006), a gestão de estoques de medicamentos em 

excesso, implica aproximadamente de 25 a 40% dos custos totais nos 

estabelecimentos de saúde. Contudo, o controle de estoques tem que 

garantir suprimentos adequados às respostas rápidas dos atendimentos 

demandadas por pacientes (PRIDE e FERREL, 2001). As faltas de 

suprimentos nestes estabelecimentos podem resultar no insucesso das 

intervenções médicas, comprometendo a atividade fim das organizações 

da saúde. 

Os sistemas de distribuição em estabelecimentos da saúde são 

considerados o ponto mais crítico no processo de gestão de materiais. 

Isso porque, os fluxos de distribuição não são definidos ou impossíveis 

de prever a exatidão todos os materiais necessários para os 

procedimentos médicos (CASTELAR et al., 1995). 

Portanto, a atenção da distribuição se relaciona com as 

contribuições fornecidas por instalações de armazenamento no 
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atendimento dos pacientes de forma eficiente com fornecimento de 

materiais e medicamentos no tempo e locais adequados. 

 

2.2 RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE 

 

Conforme a Resolução RDC nº 306/2004, Capítulo II, da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os resíduos dos serviços da 

saúde (RSS) são aqueles provenientes do atendimento à saúde humana 

ou animal, incluindo serviços assistenciais a domicílios e trabalhos 

realizados no campo. 

Os principais geradores de RSS são destacados como: 

 

 Laboratórios analíticos de produtos da saúde; 

 Necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem 

atividades de embalsamento (tanatopraxia e 

somatoconservação); 

 Serviços de medicina legal; 

 Drogarias e farmácias (incluem-se as de manipulação); 

 Instituições de ensino e pesquisa na área da saúde; 

 Centro de zoonoses; 

 Distribuidoras de produtos farmacêuticos; 

 Importadores, distribuidores de produtos de materiais e 

controles para diagnóstico in vidro. 

 Unidades móveis de atendimento à saúde; 

 Serviços de acupuntura; 

 Serviços de tatuagem, dentre outros similares. 

 

O modelo atual da sociedade tem dificultado a compreensão dos 

cidadãos sobre os danos causados ao meio ambiente. Segundo o 

Ministério da Saúde do Brasil (2006), este modelo é composto por 

pessoas individualistas, consumistas, afetando a qualidade de vida da 

própria sociedade. 

A principal consequência deste modelo é o aumento e acúmulo de 

resíduos (lixo) gerados. Devido a este comportamento, os prestadores de 

serviços hospitalares têm se incluído entre os maiores geradores de 
resíduos. Já, para Ribeiro Filho (2000), o aumento dos RSS é 

consequência da importância dada às assistências a saúde pela 

sociedade. Essa problemática tem sido amplamente discutida há mais de 

uma década, em função da gravidade de infecções hospitalares e 

contaminação do meio ambiente. 
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No Brasil, a maior preocupação é com os grandes geradores de 

resíduos, pelo seu volume de atendimento e de suprimentos utilizados. 

Portanto, são considerados os maiores causadores de impactos 

ambientais, precisando de intensa fiscalização e exigindo maior 

responsabilidade destes geradores de RSS. Estes, por sua vez, ficam 

incumbidos desde sua geração dos resíduos até a destinação final. 

A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, do Conselho Nacional 

de Meio Ambiente (CONAMA), determina esta incumbência e define os 

RSS como: 

 
Material, substância, objeto ou bem descartado 

resultante de atividades humanas em sociedade, a 

cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos 

estados sólidos ou semissólidos, bem como gases 

contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento 

na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, 

ou exijam para isso soluções técnica ou 

economicamente inviável em face da melhor 

tecnologia disponível. 

 

É proposta por essa lei a instituição do Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos da Saúde (PGRSS) para o estabelecimento de metas 

e etapas do processo de gestão dos RSS mediante a classificação, 

segregação, acondicionamento, coleta seletiva interna e externa, 

transporte, armazenamento, tratamento e disposição final. Outros 

procedimentos referem-se ao próprio manejo de RSS, promovendo 

práticas seguras com uso de equipamentos de proteção individual 

(EPI’s). 

Segundo Mozachi (2007), planejar os resíduos de forma efetiva 

envolve promover a proteção da saúde pública e preservar o meio 

ambiente, contendo os riscos apresentados e os teores de contaminação. 

Para isso, as instituições públicas, privadas ou beneficentes/filantrópicas 

geradoras de RSS devem obedecer aos seguintes requisitos primários: 

 

 Higiene e Limpeza – prática estabelecida como política 

fundamental no combate às infecções hospitalares; 

 Conscientização dos profissionais – preparo e 

capacitação da responsabilidade e conhecimento dos 

procedimentos de manuseio, coleta e transporte; 
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 Controle – acompanhamento e avaliação do 

gerenciamento de RSS através de uma Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). 

 

O conhecimento dos profissionais abrange desde a identificação 

de símbolos gráficos a padrões das cores adotados, assim como a 

existência ou não de segregação, itinerários e percursos das coletas dos 

resíduos (FORMAGGIA, 1999). 

A CCIH organiza e programa treinamentos para os profissionais 

que fazem parte das equipes de limpeza e higienização, entre outras 

abordagens de conscientização geral do staff que concerne a 

problemática dos RSS.  

 
2.2.1 Classificação e segregação 

 

Os órgãos oficiais definem diversas sobreposições para 

classificação dos RSS dificultando o entendimento efetivo dos 

estabelecimentos. Os principais reguladores como Anvisa, ABNT e 

Conama propõe, por meio de leis, resoluções e normas a classificação e 

orientação para o planejamento dos RSS. 

A resolução nº 306/2004 da Anvisa busca harmonizar a 

classificação dos RSS conciliando com determinações do Conama, 

definindo a relação de saúde e meio ambiente. Assim, a classificação 

dos RSS tomou uma direção menos conflitante, discriminando os RSS 

em grupos determinados como A, B, C, D e E. 

 

2.2.1.1 Grupo A 

 

Os RSS do grupo A são aqueles que contêm a presença de 

agentes biológicos apresentando risco de infecção à sociedade. Os 

resíduos deste grupo ainda são classificados em A1, A2, A3, A4 e A5, 

conforme descrito abaixo: 

 

A1 – Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de 

fabricação de produtos biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de 

vacinas de microrganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e 
instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de 

culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética; resíduos 

derivados da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou 

certeza de contaminação biológica por agentes classes de risco quatro, 
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microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação 

ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente 

importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido; bolsas 

transfuncionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por 

contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade 

vencido, e aqueles oriundas de coleta incompleta; sobras de amostras de 

laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e 

matérias resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue 

ou líquidos corpóreos na forma livre. Este tipo de resíduo necessita de 

tratamento específico. 

A2 – Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos 

provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com 

inoculação de microrganismos, bem como suas forrações e os cadáveres 

de animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de 

relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram 

submetidos ou não a estudo anatomopatológico. 

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

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

estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 

semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido 

requisição pelos pacientes ou familiares. Estes resíduos necessitam de 

tratamento específico. 

A4 – Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando 

descartados; filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; 

membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e pesquisa, entre 

outros similares; sobras de amostras de laboratório e seus recipientes 

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

contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes classe de risco 

quatro, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de 

disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se 

torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de 

transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com 

príons; resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, 

lipoescultura ou outro procedimento e cirurgia plástica que gere esse 

tipo de resíduo; recipientes e materiais resultantes do processo de 

assistência à saúde, que não contenham sangue ou líquidos corpóreos na 

forma livre; peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros provenientes 

de procedimento cirúrgicos ou de estudos anatômicos ou de confirmação 

diagnóstica; carcaças, pelas anatômicas, vísceras e outros resíduos 

provenientes de animais não submetidos a processos de experimentação 

com inoculação de microrganismos, bem como suas forrações; bolsas 
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transfuncionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. Resíduos 

de não necessitam de tratamento específico. 

A5 – órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais 

perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes da 

atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de 

contaminação com príons. 

 

2.2.1.2 Grupo B 

 

Os resíduos do grupo B têm em sua composição substancias 

químicas que representam riscos potenciais a saúde pública e ao meio 

ambiente. Suas características são de inflamabilidade, corrosividade, 

toxicidade e reatividade e outros parâmetros conforme a NBR 10.004 da 

ABNT, definidos no Quadro 4. 

 
Quadro 4 – Classificação segundo NBR 10.004 ABNT. 

CLASSE ESPECIFICAÇÃO 

I Resíduos perigosos 

II Não perigosos 

IIA Não inertes (combustibilidade, biodegradabilidade, 

solubilidade em água). 

IIB Inertes (amostrado – NBR 10.007 e aprovados no teste de 

solubilidade NBR 10.006). 

 
Fonte: ABNT (2004). 

 

Segundo a classificação do Quadro 4, os resíduos perigosos 

apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente, por terem 

composição agentes físico-químicos e infectocontagiosa. Além disso, 

são inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos e/ou patogênicos. 

Já os resíduos não perigosos são definidos como não inertes que 

estão enquadrados nas classes I ou II (perigosos ou inertes) e os inertes 

que submetidos ao contato estático ou dinâmico com água não se 

solubilizam e com concentrações superiores aos padrões de potabilidade 

da água. 

Assim, como no grupo A, os resíduos do grupo B são 

classificados em B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, respeitando a 

Resolução 33, de 25 de fevereiro de 2003: 
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B1 – Medicamentos ou insumos farmacêuticos vencidos, 

contaminados, apreendidos para descarte, parcialmente utilizados e 

demais medicamentos impróprios para consumo e descarte, que 

oferecem risco. Estão incluídos neste grupo: 

 

 Produtos hormonais de uso sistêmico; 

 Produtos hormonais de uso tópico, quando descartados 

por serviços de saúde, farmácias, drogarias e 

distribuidores de medicamentos; 

 Produtos antibacterianos de uso sistêmico; 

 Produtos antibacterianos de uso tópico, quando 

descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e 

distribuidores de medicamentos; 

 Medicamentos citosfáticos; 

 Medicamentos antineoplásicos; 

 Medicamentos digitálicos; 

 Medicamentos imunossupressores; 

 Medicamentos imunomoduladores; 

 Medicamentos antirretrovirais. 

 

B2 – Medicamentos ou insumos farmacêuticos vencidos, 

contaminados apreendidos, com usos parciais e impróprios para o 

consumo, que apresentam princípio ativo que não oferecem risco a 

saúde. São pertencentes deste grupo todos os medicamentos não 

classificados em B1, antibacterianos e hormônios para uso tópico. Os 

medicamentos descartados por usuários domiciliares também fazem 

parte deste grupo. 

B3 – Resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos que 

possuem controle conforme a Portaria MS 334/98. 

B4 – Saneantes e desinfetantes. 

B5 – Resíduos utilizados para revelação dos filmes em Raios-X. 

B6 – Resíduos contendo metais pesados. 

B7 – Reagentes para laboratório, isolados ou em conjunto. 

B8 – Resíduos contaminados com substancias químicas 

perigosos. 
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2.2.1.3 Grupo C 

 

Resíduos deste grupo são derivantes de atividades humanos 

radioativos ou contaminados com radionuclídeos. Conforme a resolução 

CNEN-6.06, estes resíduos são gerados em laboratórios de análises 

clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia. Podem ser os 

mesmos encontrados nos grupos A, B e D, mas por ser contaminada 

com radionuclídeos sua reutilização é praticamente impossível, 

imprópria ou não prescrita. 

Quando gerados, estes resíduos devem ser identificados conforme 

a simbologia internacional de substâncias radioativas, ilustrada na 

Figura 4. 
 

Figura 4 – Símbolo para substâncias radioativas. 

 

 
 

Fonte: CNEN (1990). 

 

Além da identificação, os resíduos são separados respeitando: 

 Natureza física do material; 

 Elemento radioativo; 

 Tempo de decaimento para sua eliminação conforme a 

NE 605 do CNEN. 

É necessário que o manuseio destes resíduos seja feito por 

pessoal capacitado devido sua periculosidade. 
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2.2.1.4 Grupo D 

 

Os resíduos pertencentes a este grupo não apresentam riscos 

biológicos, químicos e radiológicos para saúde pública e meio ambiente. 

São comparados com resíduos urbanos domiciliares, ou seja, lixo 

comum. 

Nos estabelecimentos de serviços da saúde são considerados: 

 

 Papel de utilização sanitária e fraldas, absorventes 

higiênicos, vestuário descartável, resto de alimentos, 

material de antissepsia e hemostasia de venóclises, 

equipo de soro e similares que não são classificados 

como A1 ou A4; 

 Sobras de alimentos e do seu preparo; 

 Restos alimentares de refeitórios; 

 Resíduos gerados de setores administrativos; 

 Provenientes de varrição, flores, podas e jardins; 

 Resíduos de gesso provenientes das assistências à saúde. 

 

2.2.1.5 Grupo E 

 

O grupo E é composto por resíduos perfuro cortantes e 

escarificantes, resultantes das atividades relacionados aos serviços da 

saúde. 

Os RSS mais comuns deste grupo são: 

 

 Laminas de barbear; 

 Agulhas; 

 Escalpes; 

 Ampolas de vidro; 

 Brocas; limas endodônticas; 

 Pontas diamantadas; 

 Laminas de Bisturi; 

 Lancetas; 

 Tubos capilares; 

 Micropipetas; 

 Laminas e lamínulas; 

 Espátulas; 
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Utensílios de vidro quebrados em laboratórios (pipetas, tubos de 

coleta sanguínea e placas de Petri). 

 

2.2.2 Segregação e identificação dos resíduos 

 

A descartabilidade dos resíduos é considerada o principal 

responsável do aumento de seu volume nos estabelecimento de saúde, 

evidenciando a importância da implantação de ações de segregação na 

origem da geração. 

Quando há mistura de resíduos perigosos com não-perigosos 

todos acabam se tornando perigosos. Conforme a NBR 12807/93, a 

segregação é definida como “operação de separação de resíduos no 

momento da geração, em função de uma classificação previamente 

adotada para estes resíduos”. 

Para Naime, Sartor e Garcia (2004), a escassez de recursos 

humanos capacitados para o gerenciamento de problemáticas ambientais 

resultantes de programas inadequados ou inexistentes sobre o manejo 

dos RSS tem sido um agravante nos serviços da saúde. Sugere-se que os 

profissionais tenham maior preocupação com os resíduos gerados em 

suas atividades, buscando minimiza-los, assim como sua exposição ao 

meio ambiente e à sociedade em geral. 

Para uma segregação eficiente, é importante realizar a 

classificação prévia dos RSS, sendo constituída uma hierarquia das 

características dos materiais, relevando questões operacionais, 

ambientais e sanitárias como já visto em sessões anteriores. 

A segregação dos RSS além de classificar nos grupos A, B, C, D 

e E, acompanha uma série de identificações, a fim de organizar e 

impedir a mistura dos resíduos. O Quadro 5 demonstra os símbolos para 

identificar os grupos de RSS, com objetivo de facilitar o manuseio dos 

profissionais que costumeiramente tem contato direto com esses 

materiais. 

 
Quadro 5 – Símbolos de identificação dos grupos de resíduos 

GRUPO DE RSS IDENTIFICAÇÃO SÍMBOLO 

Grupo A Símbolo de substancias 

infectante, com rótulo branco, 

desenho e contornos pretos. 
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Grupo B Símbolo de risco associado e 

com discriminação de substância 

química e frase de risco. 

 
Grupo C Símbolo internacional de 

presença de radiação ionizante 

(trifólio de cor magenta) em 

rótulos de fundo amarelo e 

contornos pretos, acrescidos da 

expressão MATERIAL 

RADIOATIVO. 
 

Grupo D Acompanham o símbolo de 

reciclagem ou reutilização. 

 
Grupo E Identificados pelo símbolo de 

substancia infectante, com 

rótulos de fundo branco, desenho 

e contornos pretos, acrescidos da 

inscrição de RESÍDUO 

PERFUROCORTANTE, 

indicando o risco que apresenta o 

resíduo. 

 

 

Fonte: Almeida (2011) 

 

Quando os resíduos do grupo D são destinados à reciclagem, sua 

identificação deve ser feita nos recipientes e nos abrigos de guarda de 

recipientes, usando os códigos de cores e suas correspondentes 

nomeações como mostrado no Quadro 6. 

 
Quadro 6– Cores e nomeação para os recipientes do grupo D 

MATERIAL COR SÍMBOLO 

Vidro Verde 
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Plástico Vermelho 

 

Papel Azul 

 

Metal Amarelo 

 

Orgânico Marrom 

 
 

Fonte: Almeida (2011) 

  

Os demais RSS do grupo D devem ser identificados por 

recipientes na cor cinza ou preta, ou uma determinada pela Prefeitura. 

Caso não exista processo de segregação para reciclagem, não há 

exigências de padronização de cores para os recipientes. 

Já a regulamentação que trata desta identificação é a resolução 

CONAMA nº 275/2001, estabelecendo todos os códigos de cores 

apresentados nos Quadros 5 e 6, assim como nas campanhas 

informativas para coleta seletiva. 

A segregação juntamente com a identificação de cada resíduo é 

recomendada como uma forma de assegurar que cada um receba o 

tratamento, manejo e disposição final apropriada. 

 

2.2.3 Regulamentações para os resíduos sólidos da saúde 

 

As atividades de manuseio, transporte, armazenamento, coleta, 

mão de obra e destinação final dos RSS possui uma gama de normas e 

leis regulamentadoras. 

Dependendo dos serviços prestados as legislações e normas 

devem ser desmiuçadas, considerando as penalidades decorrentes de seu 

descumprimento e os impactos sociais e ambientais para sociedade. 
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2.2.3.1 Normas legais sobre o gerenciamento reverso 

 

O gerenciamento da cadeia reversa dos RSS trata do 

planejamento do armazenamento, estruturas físicas e mão de obra 

necessária para o desempenho logístico eficiente. Este planejamento 

pode ser perceptível através das Resoluções da ANVISA, como: 

 

 Nº 56 de 06 de agosto de 2008: regulamento do 

gerenciamento dos resíduos sólidos por meio de boas 

práticas sanitárias em portos, aeroportos, passagens de 

fronteiras e recintos alfandegados. 

 RDC nº 302 de 13 de outubro de 2005: dispõe de 

regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de 

laboratórios clínicos. 

 RDC nº 307 de 14 de novembro de 2002: regulamenta o 

planejamento, programação, elaboração e avaliação dos 

projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de 

saúde. 

 

Quanto às práticas para o gerenciamento reverso o CONAMA 

prescreve em suas resoluções o relacionamento com as questões 

ambientais, conforme a Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Práticas para o gerenciamento reverso 

RESOLUÇÃO ASSUNTO 

Nº 6 de 19 de setembro de 1991 Dispõe sobre a incineração de resíduos 

sólidos provenientes de estabelecimento de 

saúde, portos e aeroportos. 

Nº 5 de 05 de agosto de 1993 Estabelece definições, classificação e 

procedimentos mínimos para o 

gerenciamento de resíduos sólidos 

oriundos de serviços de saúde, portos e 

aeroportos, terminais ferroviários e 

rodoviários. 

Nº 237/1997 Licenciamento ambiental. 

 

Fonte: CONAMA (2010). 

 

Os procedimentos orientados pela ABNT busca obtenção de 

extrato lixiviado de resíduos sólidos (NBR 10005/2004), o extrato de 

solubilizado de resíduos sólidos (NBR 10006/2004), das formas de 
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amostração (NBR 10007/2004), assim como a ficha de informação de 

segurança dos produtos químicos – FISPO (NBR 14725/2001). 

O gerenciamento dos resíduos radioativos possuem normas 

exclusivas obrigatórias da CNEN para todos os estabelecimentos dos 

serviços da saúde, são elas: 

 

 CNEN-NN-3.01: Diretrizes Básicas de Radioproteção. 

 CNEN-NE-3.02: Serviços de Radioproteção. 

 CNEN-NN-3.03: Certificação da Qualificação de 

Supervisores de Radioproteção. 

 CNEN-NN-3.05: Requisitos de Radioproteção e 

Segurança para Serviços de Medicina Nuclear. 

 

Outras práticas referentes aos RSS podem ser encontradas na 

Instrução Normativa do Ministério de Ciência e Tecnologia que define 

diretrizes para o trabalho de contenção do material biológico (CTNBio 

nº 7 de 06.06.1997), as Normas do Ministério da Saúde que propõe 

regulamentos técnicos sobre substâncias e medicamentos sujeitos ao 

controle especial (Portaria SVS/MS 344 de 12 de maio de 1998).  

Devido a gama de regulamentações, a Lei 12.305 da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, institui-se como instrumento para a 

cadeia reversa, tratando-a como processo fundamental na minimização 

dos impactos dos resíduos sólidos. Esta lei pontua as principais práticas 

na classificação, manuseio, tratamento e transporte dos resíduos tanto 

urbanos quanto da saúde, direcionando para as demais regulamentações. 

 

2.2.3.2 Transporte e armazenamento 

 

Para o transporte e armazenamento de RSS, algumas normativas 

devem ser consideradas como a Portaria 1274 de 25/08/2003 que 

regulamenta e fiscaliza as operações de compra, venda, transporte, 

utilização, dentre outras atividades contidas na Lei nº 10.357/2001. Essa 

lei dispõe também sobre os produtos químicos utilizados na produção, 

fabricação, preparação de entorpecentes e substâncias psicotrópicas. 

Os procedimentos de análise, avaliação e aprovação dos projetos 

físicos para estabelecimento de saúde no Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária, é tratado pela RDC nº 189 de 18 de julho de 2003 da ANVISA 

incluindo instalações para armazenamento dos RSS. 

A ABNT estabelece as seguintes normas para o transporte e 

armazenamento dos RSS: 
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Tabela 2 – Normas ABNT para transporte e armazenamento de RSS 

NORMA ASSUNTO PERCEPÇÃO  

LOGÍSTICA 

NBR 12235/1992 Armazenamento de resíduos 

sólidos perigosos. 

Armazenamento 

NBR 9191/2002 Sacos plásticos para 

acondicionamento de lixo – 

requisitos e métodos de ensaio. 

Armazenamento 

NBR 14652/2002 Coletor/transportador rodoviário 

de resíduos de serviços de saúde – 

Requisitos de construção e 

inspeção – Requisitos do Grupo 

A. 

Transporte/ 

Armazenamento 

NBR 7500/2003 Identificação para o transporte 

terrestre, manuseio, 

movimentação e armazenamento 

de produtos. 

Transporte/ 

Armazenamento 

 

Fonte: ABNT. 
 

O transporte e armazenamento de resíduos radioativos são 

rigidamente regulamentados por meio da CNEN-NE-5.01, de forma 

obrigatória. 

 

2.2.3.3 Coleta e tratamento 

 

Os procedimentos de coleta e tratamento dos RSS estão prescritos 

na resolução CONAMA nº 316/2002 que trata dos critérios para 

funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos. O 

CONAMA disponibiliza a resolução nº 264/1999 que normatiza 

condições para o licenciamento de fornos rotativos na produção de 

clínquer para o processamento de RSS. 

As resoluções CONAMA nº 257/1999 e 263/1999 estabelecem 

procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final 

adequada para pilhas e baterias que possuem em sua composição 

chumbo, cádmio e mercúrio. 

Quanto à coleta dos RSS a ABNT dispõe das seguintes normas: 

 NBR 12810/1993 – resíduos de serviços de saúde – 

procedimentos na coleta. 

 NBR 13463/1995 – coleta de resíduos sólidos – 

classificação. 
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 NBR 13853/1997 – coletores para resíduos de serviços 

da saúde perfurantes ou cortantes – requisitos e métodos 

de ensaio. 

 

2.2.3.4 Reutilização dos resíduos dos serviços da saúde 

 

O processamento dos RSS utilizados como matéria prima 

secundária é normatizada pela ANVISA. Essas normas proíbem o 

ingresso e comercialização de matéria prima e produtos acabados, 

semielaborados ou a granel para uso de seres humanos, que sejam 

obtidos a partir de tecidos/fluidos de animais ruminantes, relacionados 

às classes de medicamentos, cosméticos e produtos para saúde. 

Ainda, a RE nº 2.606 de agosto de 2006 (ANVISA), dispõe 

diretrizes para elaboração, validação e implantação de protocolos de 

reprocessamento de produtos médicos e de outras providências. 

 

2.2.3.5 Controle e monitoramento 

 

O controle e monitoramento de RSS compõe técnicas conforme a 

Portaria 344 de 12/05/1998 para substancias e medicamentos sujeitos a 

um controle mais especifico. 

A resolução do CONAMA nº 306/2002 estabelece requisitos 

mínimos para o controle e monitoramento, definindo a realização de 

auditorias ambientais nas organizações. 

 

2.2.3.6 Outras regulamentações 

 

Além das resoluções, normas e leis que tratam especificamente 

dos procedimentos de transporte, armazenamento, segregação, coleta, 

tratamento, reutilização e destinação final dos RSS, existem outras a 

serem consideradas pelos estabelecimentos, principalmente aqueles que 

participam do seu fluxo reverso e dos recursos que auxiliam este tipo de 

serviço. 

Dentre este, tem-se a água que devido a sua importância nos 

demais processos, possui uma atenção especial quanto sua utilização, 

tratamento e disposição final, como pode ser observado na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Resoluções para utilização, tratamento e disposição da água 

RESOLUÇÃO ASSUNTO 

Nº 357/2005 Classificação das águas. 

Nº 396/2008 Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para 

o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras 

providências – Resolução nº 358/2005: dispõe sobre o 

tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços 

de saúde e dá outras providências. 

Nº 397/2008 Altera o inciso II do § 4º e a Tabela X do § 5º, ambos do 

art. 34 da Resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA nº 357, de 2005, que dispõe 

sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes. 

 

Fonte: CONAMA (2010). 

 

Ainda, a resolução CONAMA nº 9/1993 estabelece definições 

sobre a disposição final dos resíduos tornando obrigatório o 

recolhimento e destinação adequada de óleos lubrificantes utilizados ou 

contaminados. Outra resolução que trata do tratamento e destinação final 

dos RSS é a nº 283 de 12 de julho de 2001. 

 

2.2.4 Plano de gerenciamento de resíduos sólidos dos serviços da 

saúde 

 

Conforme o Art. 14 da Política Nacional de Resíduos (Lei nº 

12.305, p. 3), outros instrumentos derivados desta Lei para o 

gerenciamento reverso dos resíduos são: 

 

 Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); 

 Planos Estaduais de Resíduos Sólidos; 

 Planos Microrregionais de Resíduos Sólidos e os Planos 

de Resíduos Sólidos de regiões metropolitanas ou 

aglomerações urbanas; 

 Planos Intermunicipais de Resíduos Sólidos; 

 Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos; 

 Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS. 
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Estes planos, em sua maioria, são de responsabilidade de órgãos 

governamentais como Estados e Municípios. A sua elaboração e 

execução estão entre suas responsabilidades com a participação ativa 

das organizações que conforme a resolução CONAMA nº 358, são os 

responsáveis legais. 

As prestadoras de serviços da saúde tratam do seu gerenciamento 

por meio do Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços da 

Saúde (PGRSS). A resolução nº 358, ainda determina como 

responsáveis legais dos RSS todos os prestadores de serviço da saúde, 

sendo necessário que os mesmos apresentem o PGRSS aos órgãos 

ambientais, dentro das respectivas esferas de competência (ZAMONER, 

2008). 

Desta forma o PGRSS se torna uma ferramenta fundamental no 

gerenciamento dos RSS determinando seu manejo desde a geração até a 

coleta, conforme o inciso VI do Art. 14 da Lei nº 12.305 (BRASIL, 

2010). Já, a orientação, avaliação e fiscalização dos PGRS são de 

responsabilidade das secretarias municipais da saúde e meio ambiente. 

Zamoner (2008) e Pereira et al. (2013) definiram um roteiro para 

elaboração dos PGRSS, conforme exposto no Quadro 7. 

 
Quadro 7 – Roteiro para PGRSS 

ETAPAS DESCRIÇÃO 

1º Definição dos objetivos gerais. 

2º Estabelecer equipe de trabalho, com inclusão do responsável 

técnico. 

3º Levantamento da bibliografia (listar a legislação e demais 

bibliografias utilizadas em todas as etapas do roteiro). 

4º Realizar o diagnóstico de RSS na organização, em todas as 

suas fases. 

5º Definir o PGRSS (classificação dos RSS, segregação e 

acondicionamento, armazenamento temporário, 

armazenamento externo, coleta interna, tratamento interno de 

RSS, definição do programa de reciclagem, coleta externa, 

tratamento externo, disposição final), através da cadeia 

fornecedor/cliente. 

6º Definir etapas que envolvem terceiros no manejo dos resíduos. 

7º Mapear os riscos associados aos RSS. 

8º Anexar documentos necessários, procedimentos, plantas e/ou 

croquis, relatórios, fotos, etc. 

9º Levantar recursos necessários para implementação do PGRSS. 

10º  Elaborar o plano de implementação do PGRSS, com 
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respectivos procedimentos operacionais padrão – POP e o 

desenho dos fluxos. 

11º Acompanhar a eficácia do plano. 

12º Mudar o plano quando necessário, visando a melhorá-los, a 

partir do acompanhamento. 

 

Fonte: Zamoner (2008) e Pereira et al. (2013). 
 

2.3 GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE 

 

O gerenciamento dos RSS envolve um conjunto de processos e 

decisões tanto simples quanto que se caracterizam pelo aspecto de 

segurança ou demandam grandes investimentos. A base para estas 

decisões é o conhecimento sobre a problemática dos resíduos, suas 

características e riscos. 

Todo este contexto é constituído por procedimentos de gestão, 

planejamentos e implementação, com base cientifica, técnica, 

normativas e legais, com o propósito de minimizar a produção de 

resíduos gerados, visando a eficiência e proteção dos profissionais que 

executarão o que fora planejado, preservação da saúde pública, recursos 

naturais e meio ambiente (ANVISA, 2004). 

Segundo os princípios da ecoeficiência, gerenciar os resíduos 

busca privilegiar a não geração, redução da geração, reciclagem, 

tratamento e disposição final (SISINNO E MOREIRA, 2005). Diante 

deste contexto, realizar uma identificação das fontes geradoras se torna a 

etapa primordial, principalmente se o enfoque for a não geração ou 

redução da mesma. 

Programar um gerenciamento de resíduos de serviços da saúde 

visando o cumprimento de normas e legislações não resolve o problema 

e pode resultar no aumento dos custos com RSS. Quanto menor a 

quantidade de geração dos RSS, menor será o custo de seu tratamento, 

disposição e possíveis problemas associados a eles. Contudo, Sisinno e 

Moreira (2005) afirmam que ainda são escassas alternativas que 

busquem reduzir os RSS na sua geração. 

 

2.3.1 Tecnologias para o tratamento de resíduos sólidos da saúde 
 

Segundo o Ministério da Saúde (2006) e Cussiol (2009), as 

tecnologias disponíveis para o tratamento de RSS são: 

 Autoclavagem; 

 Desinfecção; 
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 Irradiação; 

 Decaimento. 

 

2.3.1.1 Processo de autoclavagem 

 

Este procedimento se distingue em três tipos de processos, sendo 

eles: 

 Por calor úmido; 

 Vapor e micro-ondas; 

 Solidificação. 

 

A autoclavagem por calor úmido compreende na aplicação do 

vapor saturado a uma pressão superior da atmosférica esterilizando os 

resíduos. Contudo, este processo não é utilizado para os resíduos 

químicos e radioativos, devido ainda, aos odores gerados durante o 

processo. 

Já o procedimento de autoclavagem com vapor e micro-ondas 

combina múltiplas etapas de vaporização e vácuo, umidificando 

uniformemente os resíduos, expondo-os à irradiação por micro-ondas. 

Este processo reduz entre 20% à 80% do volume dos resíduos, sendo 

após, triturados e encaminhados a câmaras de tratamentos umedecidos a 

vapor d’água a alta temperatura. Assim, esta mistura é submetida a 

micro-ondas sob temperatura entre 95ºC a 100ºC por um período de 

trinta minutos. 

Na autoclavagem com solidificação realiza fusão dos resíduos e 

de embalagens acondicionados à 250ºC, sendo reduzido o volume dos 

RSS por meio da prensagem até cinco vezes. 

 

2.3.1.2 Desinfecção 

 

Para o processo de desinfecção tem-se o procedimento a seco ou 

inativação térmica, por rádio frequência desativação eletrotérmica 

(ETD) e química. 

O procedimento a seco ou inativação térmica compreende a 

exposição dos RSS às altas temperaturas. Já na desinfecção por ETD, 

são triturados e colocados em câmaras de tratamento por ondas de rádio 

de baixa frequência e temperaturas mínimas de 90ºC. 

Na desinfecção química são adicionados produtos químicos nos 

RSS, inativando ou eliminando microrganismos. Podem-se citar alguns 

compostos como os fenólicos, aldeídos, clorados, sais de amônio, 
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hipoclorito de sódio, óxido de etileno ou formaldeído, em aplicação 

direta. 

Porém, este procedimento gera riscos aos profissionais que 

manipulam estes produtos químicos. Outras problemáticas que podem 

ser destacadas é o tempo gasto no processo e o efluente químico gerado, 

necessitando de tratamento. 

 

2.3.1.3 Irradiação e decaimento 

 

Os RSS radioativos são proibidos de serem tratados assim que 

gerados, sendo submetidos ao processo de decaimento radioativo, 

depositando os RSS em locais para aguardar que decaiam. 

Alguns RSS, como afirma o Sistema Firjan (2006), podem ser 

coprocessados, sendo reaproveitados nos processos de cimento em 

especial. Eleutério, Hamada e Padim (2008) definem como uma das 

opções a pirólise que consiste no aquecimento dos RSS a uma atmosfera 

sem a presença de oxigênio, atingindo a temperaturas de até 1.000ºC. 

É importante destacar que existem outros processos que utilizam 

efeito térmico mutuamente utilizado atualmente, como o plasma que 

compreende na aplicação de uma forma especial de material gasoso (gás 

ionizado) condutor de eletricidade sobre os resíduos. Assim, gerará as 

fases cerâmica e férrea, que resfriadas se tornam sólidos inertes e 

vitrificados, além de gases combustíveis oxidados em câmaras de 

combustão, mesmo não se tratando de uma combustão. 

Outro método é a incineração compreendendo na destruição dos 

RSS por meio da combustão por oxigênio, tendo a redução do volume 

em até 90%. 

 

2.3.2 Tratamento dos resíduos sólidos da saúde por tipo de resíduos 

 

Os RSS recebem tratamentos diversificados, conforme sua 

classificação e seus grupos de resíduos são eles: A, B, C, D e E 

(MINISTÉRIOS DA SAÚDE, 2006 E CUSSIOL, 2008). 

 

2.3.2.1 Resíduos do grupo A 

 

Nos estabelecimentos da saúde o termo “tratamento” é associado 

a resíduos de risco biológicos, ou seja, pertencentes ao grupo A. 

Atualmente estes resíduos apresentam dificuldades em seu tratamento 

nos estabelecimentos com critérios que definem o procedimento, onde a 

segregação se faz integrante deste processo. 
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O tratamento destes RSS tem por objetivo reduzir agentes 

biológicos por meio da desinfecção e eliminação dos microrganismos 

patogênicos em grandes quantidades, exceto os esporos bacterianos das 

superfícies contaminadas. 

Conforme Mozachi (2007), os tratamentos utilizados para os RSS 

do grupo A são: 

 

 Autoclave, micro-ondas, tratamento químico, radiação 

ionizante, realizados para desinfecção. 

 Incineração, pirólise e plasma para destruição térmica. 

 

Como já detalhado em sessões anteriores, o grupo A possui cinco 

subgrupos, onde seus resíduos são classificados conforme suas 

características. Portanto, para cada subgrupo há tratamentos 

diversificados, conforme mostra a Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Tratamento e destinação dos RSS conforme os subgrupos de A 

SUBGRUPO TRATAMENTO DESTINAÇÃO 

A1 

Redução ou eliminação da 

carga microbiana ao nível 

III de inativação 

microbiana. 

Após o tratamento podem 

ser descartados em aterros 

sanitários. Não podem ser 

reciclados, reaproveitados 

ou reutilizados. 

A2 
Redução ou eliminação da 

carga microbiana. 

Tratamento térmico por 

incineração. 

A3 

Acondicionamento em 

sacos vermelhos sob 

inscrição, peças anatômicas. 

Sepultamento, uso 

cientifico ou tratamento. 

A4 
Não necessitam de 

tratamento. 
Aterros sanitários. 

A5 Submetido à incineração. Incineração. 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2006. 

 

Os resíduos do subgrupo A3 poderão passar por outros 

tratamentos alternativos aprovados por órgão ambientais competentes 

conforme os Estados, Municípios e Distrito Federal. Alguns deles 
podem ser tratamentos térmicos como incineração ou cremação, em 

equipamento devidamente licenciados. 
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2.3.2.2 Resíduos do grupo B 

 

O nível de periculosidade será o principal determinante para o 

tratamento dos resíduos do grupo B. Se considerados perigosos, serão 

submetidos a tratamento específico, caso contrário serão destinados a 

processos de reciclagem ou destinação final. 

Com fins de buscar maior controle, as informações sobre estes 

resíduos estarão disponíveis na Ficha de Informações de Segurança de 

Produtos Químicos – FISQ. 

Diversos produtos químicos fazem parte do cotidiano dos 

estabelecimentos da saúde, principalmente nas atividades de 

conservação e higiene, tanto do ambiente quanto os equipamentos como 

mostrado na Tabela 5. 

 
Tabela 5 – Produtos químicos nos serviços da saúde 

PRODUTOS QUÍMICOS POR LOCAL DE GERAÇÃO 

Cozinha Lavanderia Limpeza Laboratório Radiologia Sanitários 

Detergentes Detergentes Detergentes Metais Metais Desinfetantes 

Óleos Óleos Desinfetantes Soluções 

químicas 

 Detergentes 

Graxas Graxas Oxidantes Reagentes 

químicos 

 Medicamentos 

 

Fonte: CONAMA (Resolução nº5/93) 
 

Os resíduos dos produtos apresentados na Tabela 5, se lançados a 

efluentes, agridem o meio ambiente e provocam graves efeitos nos 

organismos vivos do ecossistema, sendo prejudicial também à saúde das 

pessoas caso sejam expostas a tais substâncias. 

Outros resíduos do grupo B por não apresentarem perigo, são 

resguardados de tratamento prévio, caso estejam em estado sólido serão 

destinados aos aterros sanitários, se estiverem no estado líquido poderão 

ser lançados à rede pública de esgoto, desde que sejam atendidas as 

diretrizes estabelecidas por órgãos ambientais, gestores de recursos 

hídricos e de saneamento competentes (CUSSIOL, 2008). 

Algumas considerações devem ser feitas, conforme as 

especificações e características de todos os RSS: 

 

 Resíduos químicos quando não reutilizados, recuperados 

e reciclados, serão submetidos a tratamento ou 

disposição final específicos. Excretas de tratamentos 

quimioterápicos antineoplásicos: eliminadas em sistemas 

com tratamento de esgoto. Caso não tenha tal devem ser 
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submetidas a tratamento prévio no próprio 

estabelecimento, antes da liberação no meio ambiente. 

 Resíduos de produtos e insumos farmacêuticos, sob 

controle especial: devem atender a legislação em vigor. 

 Fixadores utilizados em diagnóstico de imagem: 

requerem tratamento e recuperação da prata. 

 Reveladores utilizados no diagnóstico de imagem: 

processo de neutralização, podendo ser lançados em 

sistemas com tratamento de esgoto. 

 Lâmpadas fluorescentes: serão encaminhadas para 

reciclagem ou processo de tratamento. 

 Resíduos químicos contendo metais pesados: tratamento 

ou disposição final de acordo com as orientações do 

órgão de meio ambiente estadual. 

 

Mozach (2007) propõe medidas para redução dos riscos 

associados ao grupo B: 

 

 Substituição de produtos químicos perigosos; 

 Substituição de equipamentos clássicos por eletrônicos e 

substituição de métodos químicos por físicos; 

 Considerar a preocupação do vendedor/fabricante com o 

meio ambiente e sua aceitação com a devolução dos 

produtos não utilizados ou recicláveis; 

 Informar o usuário sobre as características e manuseio 

dos produtos; 

 Observar validade na compra e no decorrer da 

estocagem, mantendo uma compra centralizada com 

controle de fluxo de caixa e destino do produto; 

 Realizar compras em menores quantidades de produtos 

instáveis, interferindo no uso em quantidades exatas; 

 Reciclar a prata do material radiológico; 

 Compostar resíduos de cozinha não-contaminados; 

 Reutilizar material de vidro e plástico após desinfecção 

apropriada; 

 Devolver tubos de aerossóis para recarga do conteúdo. 
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2.3.2.3 Resíduos do grupo C 

 

Caracterizados por serem radioativos este RSS passam por 

procedimentos específicos devidos sua alta periculosidade, tanto para o 

meio ambiente quanto para as pessoas que os manuseiam. O tratamento 

se restringe primeiro ao armazenamento para decaimento, eliminando 

sua periculosidade, dependendo do elemento radioativo que cada 

resíduo apresenta. 

Segundo Mozachi (2007), meia vida é o tempo que o elemento 

radioativo necessita para perder a metade de seus radioisótopos (núcleos 

atômicos que emitem energia). Quanto menor for a meia vida, mais 

rápido será o processo de redução. O processo é bastante complexo. A 

Tabela 6 demonstra o tempo de decaimento para alguns resíduos do 

grupo C. 

 
Tabela 6 – Meia-vida e decaimento da radioatividade de alguns elementos 

Isótopos 
Meia vida Tempo de segurança 

Horas Dias Anos Horas Dias Anos 

Tc99 Tecnécio 6   60   

Ga67 Gálio  3,26   32,8  

I130 Iodo  8,0   80,0  

I125 Iodo  60,20   602,0  

Cr51 Cromo  27,80   278,0  

Fe59 Ferro  45,60   456,0  

SI90 Silício   27,70   277,0 

Cs137 Césio   30,0   300,0 

Am241 Amerício   458,0   4.580 

 

Fonte: Mozachi, 2007. 
 

Como se observa na Tabela 6, Mozachi (2007) exemplifica o 

tempo de decaimento de alguns elementos. Estes elementos radioativos 

estão presentes em diversos equipamentos dos estabelecimentos da 

saúde, onde são organizados e armazenados conforme a meia vida e o 

tempo de segurança conforme mostrado na Tabela 6. 

A norma NE CNEN – 6.05, determina que os rejeitos do grupo C 
só poderão ser considerados RSS quando atingirem o tempo de 

decaimento. Considerados resíduos poderão ser categorizados como 

resíduos biológicos, químicos ou comum. 

O item 1.5.5 da RDC ANVISA nº 306/04, determina que estes 

resíduos devam ser mantidos em condições de conservação especiais, 
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para o período de decaimento do elemento radioativo. Para isso é 

preciso de mecanismos de blindagem que garantam os limites 

estabelecidos na norma NE-3.01 da CNEN sobre a exposição 

ocupacional. 

Já o item 12.1 RDC ANVISA nº 306/04 define as condições 

mínimas para os estabelecimentos com medicina nuclear que possuam 

três ou mais equipamentos de diagnóstico ou quarto terapêutico, onde 

seu armazenamento é realizado em salas com mínimo de 4m², 

devidamente sinalizada. O plano de radioproteção do CNEN, onde os 

parâmetros contidos neste plano tem o objetivo de garantir condições 

seguras de incidentes causadas por fenômenos naturais. 

Com o processo de decaimento concluído e as referências 

radioativo descaracterizadas, os rejeitos poderão ser classificados como 

RSS nos grupos A, B ou D, recebendo o tratamento ou disposição final 

conforme estes grupos. 

 

2.3.2.4 Resíduos do grupo D 

 

Os resíduos do grupo D nos estabelecimentos da saúde são 

equiparados aos RSU. Portanto, não são classificados como perigosos, 

desta forma não exigem sistemas de tratamentos específicos. No 

entanto, a PNRS recomenda a promoção da valorização destes resíduos, 

prolongando a vida útil, por meio de tratamento que os tornam uma 

matéria ou novos produtos. 

Mozachi (2007) entende que para viabilização do processo de 

valorização dos RSS, é fundamental a separação dos resíduos no 

momento da geração de forma eficiente, necessitando de equipamento e 

manejo específicos, assim como seu armazenamento. 

Conforme o Ministério da Saúde (2006), os RSS orgânicos como 

flores, resíduos de jardinagem, sobras de alimentos tanto de refeitórios e 

outros que não tiveram contato com secreções ou fluídos corpóreos 

poderão ser encaminhados para o processo de compostagem. Os restos 

de alimentos podem ser utilizados na fabricação de ração animal, desde 

que garanta a inocuidade do composto. Estes processos são avaliados e 

legalizados por órgãos competentes da Agricultura e Vigilância 

Sanitária dos Municípios, Estados ou Distrito Federal. 

Para que alguns resíduos líquidos sejam despejados na rede de 

esgoto, deverá passar por tratamento antes de seu lançamento no corpo 

receptor como rios, lagoas, mares entre outros. Se a rede pública não 

disponibilizar este serviço, os estabelecimentos terão que instituir um 

sistema de tratamento interno. 
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Os benefícios com a valorização dos RSS vão desde a redução da 

poluição, economia e redução de custos com matéria prima, até 

possibilitar rendimentos extras com a comercialização de materiais. 

Entre os processos de valorização, os de reciclagem e compostagem de 

matéria orgânica são os que se destacam para os RSS. 

 

2.3.2.5 Resíduos do grupo E 

 

Por tratar de RSS com grande probabilidade de contaminação 

química, biológica, com radio fármacos perigosos ou radionuclídeos, os 

resíduos do grupo E requerem tratamentos e equipamento de coleta 

específicos que garanta rigidez e resistência à punctura, corte ou 

escarificados (CUSSIOL, 2008). 

Os resíduos perfuro cortantes quando contaminados por agentes 

biológicos classe de risco IV, microrganismos epidemiologicamente 

relevante, com risco de disseminação de doenças emergentes, com 

mecanismos de transmissão desconhecidos, serão submetidos a 

processamento físico ou outros que reduzirão e eliminarão a carga 

microbiana (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Os resíduos da classe de risco IV possuem alto risco de 

contaminação individual ou coletivo. Sua contaminação se dá por 

agentes biológicos com extrema facilidade de transmissão respiratória 

ou desconhecida, sem medidas profiláticas ou terapêuticas contra 

infecções resultantes. 

Portanto, o que definirá o tratamento dos RSS do grupo E será o 

volume residual de contaminação por substancias químicas perigosa, 

devendo receber o mesmo tratamento que as substâncias contaminantes 

ou aos demais resíduos classificados em outros grupos. 

 

2.3.3 Armazenamento e acondicionamento dos resíduos 

 

Armazenar e acondicionar os RSS depreende a estocagem no 

estabelecimento da saúde em locais apropriados (MOZACHI, 2007). 

Essa atividade divide-se em duas etapas: temporária interna, com uma 

sala própria do estabelecimento da saúde para armazenamento; 

temporária externa que inclui abrigos na área externa do 

estabelecimento. 
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2.3.3.1 Armazenamento temporário interno 

 

O armazenamento temporário interno é a guarda temporária dos 

RSS em recipientes, próximo aos pontos de geração, mantendo-os em 

condições seguras até o momento mais adequado para sua coleta interna. 

O principal objetivo de armazenar e acondicionar internamente os 

RSS são tornar mais ágil a coleta dentro dos estabelecimentos, 

aperfeiçoamento do deslocamento entre os pontos geradores e a 

disponibilização e o local para coleta externa (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006). 

É recomendável que cada unidade geradora de RSS tenha no 

mínimo um local interno de armazenamento temporário. Esses locais 

são identificados como sala residual, possibilitando uma adaptação caso 

o projeto estrutural dos estabelecimentos não prevê este local. 

Nestes locais os resíduos são acomodados aguardando o seu 

recolhimento conforme os itinerários e horários do estabelecimento, 

sendo transferidos ao armazenamento externo. Independente de qual 

grupo os RSS pertencem, todos podem ser acondicionados no mesmo 

local temporário, desde que seja corretamente identificado nos veículos 

de transporte ou compartimentos separados. 

Em estabelecimentos considerados pequenos, o armazenamento 

temporário interno é facultativo, onde os RSS são encaminhados 

diretamente ao local de armazenamento externo, e assim 

suscetivelmente à coleta. 

 

2.3.3.2 Armazenamento temporário externo 

 

O armazenamento temporário externo é semelhante ao interno, 

sendo a principal diferença o local em que os RSS são guardados fora 

das estruturas dos estabelecimentos, mas na mesma área e com o seu 

cuidado. Os RSS são separados conforme o grupo que se caracterizam, 

evitando a mistura destes resíduos e minimizando focos de 

contaminação. 

Este ambiente facilita o acesso dos veículos coletores, enquanto o 

RSS aguarda a coleta externa (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Ainda, proporciona condições adequadas de higiene e saneamento. 
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2.3.4 Transporte dos resíduos 

 

O gerenciamento da coleta e transporte dos RSS exige extrema 

atenção quanto aos roteiros, frequência e horários de coleta, as 

características dos equipamentos e os veículos sua manutenção e 

desinfecção, condições da atividade de carga e descarga, entre outras 

medidas. 

Ao planejar a coleta e transporte dos resíduos são consideradas 

duas etapas primordiais. A primeira corresponde o translado interno 

(transporte interno) dos RSS e sua organização para coleta até o destino 

final (transporte externo). 

 

2.3.4.1 Coleta e transporte interno 

 

A coleta e transporte interno dos RSS consistem na etapa onde os 

resíduos partem dos pontos de geração (setores, alas de tratamento, 

departamentos, depósitos, etc.) até o local de armazenamento temporário 

ou externo, viabilizando a coleta externa. 

O transporte interno dos RSS deve respeitar rotas planejadas, e 

itinerários que reduzam o percurso entre as fontes geradoras e o seu 

armazenamento (MOZACHI, 2007). As rotas terão que evitar os 

horários de distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, períodos 

de visita e fluxos intensos de pessoas, equipamentos e demais materiais, 

resguardando o estabelecimento de riscos adicionais de acidentes. 

Para maior eficiência desta tarefa evitando possíveis 

contaminações a seus profissionais que fazem o manejo, faz-se 

necessário que os estabelecimentos possuam equipamento como 

exemplificado na Figura 5. 
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Figura 5 – Equipamento para transporte interno de RSS 

 

 
 

Fonte: Greencicla, 2016. 

 

Estes equipamentos são compostos por materiais rígidos, 

laváveis, impermeáveis e providos de tampa articulada, as bordas e 

cantos arredondados no formato de carrinhos, com propósito de reduzir 

os ruídos dentro dos estabelecimentos. É importante que todos os 

equipamentos estejam identificados com os símbolos correspondentes 

ao risco do resíduo que transporta. 

Outros cuidados são necessários como limpezas periódicas, evitar 

o rompimento de sacos plásticos, além dos esforços excessivos contra 

acidentes. 

 

2.3.4.2 Coleta e transporte externo 

 

A coleta e o transporte externo são regulamentados pelas normas 

NBR 12.810 e NBR 14.652 da ABNT, que determinam as 

características dos veículos, rotinas de coleta e transporte de RSS dos 

grupos A, B, C e E, entre outras considerações. 

A periodicidade da coleta externa de RSS dos grupos A e D são 

diárias ou no mínimo três vezes por semana, evitando o armazenamento 

superior a dois dias nos estabelecimentos da saúde. Evita-se assim, o 

aumento do risco de contaminação ambiental e proliferação de vetores e 

odores desagradáveis. 

Os veículos para o transporte dos resíduos do grupo A possuem 

características especiais, como: 
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 Carroceria adequada a fixar os recipientes de transporte; 

 Carroceria completamente separada da cabine; 

 Carroceria com a parte interior da carroceria de fácil 

lavagem; 

 Portas de carga na parte traseira do veículo. 

 

Além destes padrões, os veículos são identificados indicando a 

presença de material biológico, no exterior do veículo com símbolo 

universal de substancia infectante, conforme a norma ABNT, NBR 

7.500, conforme ilustrado na Figura 6. 

 
Figura 6 – Exemplos de veículos e sua identificação para o transporte de RSS 

 

 
 

Fonte: Cussiol, 2009. 

 

Dependendo da infraestrutura e disponibilidade local, o transporte 

externo poderá ser realizado pelo próprio estabelecimento ou pode-se 

terceirizar esta atividade. Mozachi (2007) descreve algumas decisões a 

serem tomadas pelos responsáveis da coleta externa, são elas: 

 

 Roteiro; 

 Frequência; 

 Horário; 

 Características dos meios de transporte; 

 Carga e descarga; 

 Manutenção e desinfecção de equipamento e utensílios; 

 Medidas de segurança; 
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 Capacitação do pessoal envolvido e exigências, tais 

como licenciamento, responsabilidade técnica, etc. 

 

As empresas que prestam serviço de coleta e transporte externo 

para os estabelecimentos são licenciadas pelos municípios por meio de 

cadastramento que autoriza e licencia estas organizações. Para os 

resíduos perigosos, sua fiscalização é realizada pelo Instituto Nacional 

de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (INMETRO). Já os 

resíduos radioativos seguem a normatização do CNEN. 

Busca-se neste tipo de transporte diminuir ao máximo o seu 

roteiro, evitando horários e vias com fluxo intenso, tudo com o objetivo 

de reduzir a probabilidade de efeitos negativos no caso de acidentes e 

derramamentos. 

 

2.4 LOGÍSTICA REVERSA DOS SERVIÇOS DA SAÚDE 

 

A logística reversa (LR) originou-se da crescente conscientização 

ambiental da sociedade resultando numa expectativa do mercado quanto 

à eliminação adequada dos produtos manufaturados. As cobranças dos 

consumidores que versaram a literatura da LR por uma maior 

responsabilidade ambiental, decorrem das devoluções de produtos 

defeituosos, defasados e descarte de embalagens, fazendo com que a LR 

ganhe maior vigor quanto a sua eficiência e eficácia. 

Conforme Xavier e Corrêa (2013, p. 144), essa atividade “ocupa-

se do gerenciamento de fluxos reversos de produtos e materiais a partir 

de estágios de pós-venda e pós-consumo”, procurando sempre o melhor 

destino para os bens após sua vida útil, incluindo o retorno dos produtos 

para reparos e ou créditos. 

Os produtos e materiais de pós-consumo são resultantes dos bens 

industriais duráveis disponibilizados pelo seu primeiro dono, em seu 

fluxo reverso redireciona-se a disposição final (descarte), remanufatura 

ou reciclagem possibilitando o retorno ao ciclo produtivo (NOVAES, 

2014). Já os de Pós-venda são aqueles devolvidos à unidade comercial 

que realizou a venda respeitando regras, como por exemplo, pouca ou 

não utilização do bem, respeitar um prazo curto após a venda, presença 

de defeitos, erros pedido, etc. 

Segundo Leite (2009), a adoção destes estágios do fluxo reverso 

produz um efeito positivo para indústria e varejo, conforme ilustrado na 

Figura 7. 

 

 



73 

 

Figura 7 – Benefícios dos fluxos pós-consumo e pós-vendas 

 

 
 

Fonte: adaptado de Leite (2009) e Novaes (2014). 

 

As adoções destes fluxos agregam valor à cadeia reversa, como 

tornando a organização mais competitiva no mercado, retorno financeiro 

e otimização da imagem corporativa, demonstrado na Figura 7. 

Os processos de LR consideram questões como redução e 

conservação da fonte, reciclagem, substituição e descarte, interfaces em 

conjunto com atividades logísticas de compras e suprimentos, trafego e 

transporte, armazenagem e embalamento. Rogers e Tiblen-Lembk 

(1999) definem que para uma cadeia reversa eficiente, alguns fatores são 

considerados, como: 

 

 Controles de entrada; 

 Mapeamento e formalização do processo; 

 Tempo de ciclo dos produtos; 

 Sistemas de informação; 

 Infraestrutura logística; 

 Relação entre clientes e fornecedores. 

 

Rogers e Tibblen-Lembke (1999) e Leite (2009) relacionam na 

Figura 8 estes fatores no processo logístico direto e reverso. 
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Figura 8 – Processo logístico direto e reverso 

 

 
 
Fonte: Rogers e Tibben-Lembke (1999), Leite (2009). 

 

A Figura 8, além do processo logístico tradicional e o retorno dos 

produtos para serem reinseridos ao processo produtivo, inclui neste 

esquema, os materiais de pós-consumo e pós-venda. Esta pesquisa por 

tratar dos RSS e sua cadeia reversa, contudo, pretende dar enfoque nesta 

revisão à ambos os fluxos atingindo principalmente a gestão dos 

resíduos descartáveis. 

Analisar a gestão dos RSS tem proporcionado um parecer 

cientifico de visão sistêmica e integrada sobre a problemática dos 

materiais descartados. Assim, pode-se identificar o comportamento do 

distribuidor, o gerador dos resíduos e o descarte final na mesma cadeia, 

onde são diretamente responsáveis. Compreender essa rede exige 

métodos científicos, sistematizados e inovadores, agregando maior 

conhecimento à LR e ampliando suas aplicações. 

Na LR de RSU existem ONGs, cooperativas e associações de 

reciclagem e triagem dos resíduos que realizam a coleta e encaminham 

os materiais por meio de entes supracitados que serão reinseridos aos 

processos de produtos. 

O panorama brasileiro apresenta uma parcela significativa de 

regiões e municípios sem programas de coleta seletiva, e destinação 

inadequada dos resíduos sólidos, muitas vezes depositados a céu aberto 

sem qualquer tratamento para inibição ou redução de efeitos poluidores. 

Cunha e Caixeta Filho (2002) destacam que o processo de coleta 
seletiva e LR requer mais intervenção da sociedade, governos, empresas 

e ONGs, agentes principais deste paradigma. 

A LR proporciona em sua literatura contribuições relevantes às 

políticas públicas, em prol da extinção ou minimização da problemática 
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dos resíduos sólidos urbanos, reduzindo o impacto ao meio ambiente. As 

técnicas e processos de LR potencializam melhor manuseio, redução do 

volume, otimização do transporte, minimização dos custos entre outros 

aspectos doravante do RSU. 

Neste contexto, o Estado age como fiscalizador legal da 

destinação dos resíduos, contudo, a responsabilidade de encaminhar os 

resíduos a uma disposição adequada são dos geradores, sendo necessário 

que os municípios tenham em suas proximidades locais apropriados e 

regulamentados como aterros sanitários. A PNRS determina ações dos 

órgãos ligados a cadeia dos resíduos e instrumentos a serem utilizados 

no acompanhamento de sua gestão, tornando o processo sistematizado. 

As ONGs que propagam a triagem e reciclagem dos resíduos 

apresentam profundo interesse na PNRS e LR. 

 

2.4.1 Conceitualização da PNRS 

 

O estabelecimento da intervenção estatal no gerenciamento 

reverso, abrangendo os RSS, beneficia órgãos públicos da saúde como 

SUS centralizador das ações coletivas em saúde coletiva do país. Desta 

forma pode-se agir na prevenção de riscos à saúde pública. Simplificar o 

processo depositando os RSS no solo ou aterra-los não configura a 

reintegração dos mesmos na cadeia produtiva.  

Ciplet (2006) entende que a queima ou aterramento dos resíduos, 

desperdiça os recursos naturais necessários para produção de produtos. 

Limitar o processo resulta na perda da potencialidade que a reciclagem 

dos materiais que compõe os resíduos proporciona. “O processo de 

reciclagem traz benefícios para a comunidade, pois gera empregos e 

renda, além de contribuir para a redução da poluição ambiental, pois 

menos resíduos são depositados em aterros, e ainda implica menor gasto 

com recursos naturais” (GARCIA E ZANETTI-RAMOS, 2004, p. 749). 

Na prática os estabelecimentos da saúde, tal como nos 

municípios, há uma distinção de comportamento, onde todos os resíduos 

são considerados e segregados como perigosos, ou nada é separado 

(PEREIRA et al. 2013). A PNRS é sistematizada com relacionamento 

entre governo, empresas e ONGs/sociedade, sobre as atividades com 

resíduos de origens distintas. Entre as ações comuns destes agentes 

destaca-se: 

 

 Gestão integrada; 

 Monitoramento; 
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 Educação ambiental; 

 Logística reversa; 

 3R; 

 Sistemas de coleta seletiva. 

 

Diversas atividades previstas na PNRS exigem a atuação de uma 

ou duas organizações desta tripartição, onde as governamentais são as 

centralizadoras de incentivos e fiscalização conforme esquematizado na 

Figura 9. 
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Figura 9 – Mapa conceitual da PNRS 

 

 
 
Fonte: Elaborado com base em Pereira e Pereira (2011), Lei 12.305/2010.  
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O mapa conceitual apresentado na Figura 9 demonstra as ações 

previstas na PNRS e seu compartilhamento entre governo, empresa e 

sociedade/ONGs, assim como as responsabilidades individuais. 

No âmbito político a gestão tem avançado no formato de 

colegiado com participação social, estabelecendo conselhos locais, 

regionais e nacionais. Desta forma adotam-se perspectivas micro e 

macro para análise dos resíduos. A perspectiva micro aborda os nós do 

ciclo dos resíduos no âmbito municipal ou microrregião, já a perspectiva 

macro considera a territorialidade estadual e federal. 

A abordagem microrregional proporciona vantagens como 

aumento da escala de uso das destinações finais corretas e minimização 

dos custos de investimento, proporcionando o compartilhamento das 

despesas entre municípios, assim como, maior agilidade nas 

implementações de soluções. Isto significa, que municípios com baixa 

geração de resíduos e poucos recursos possam se unir para construção 

de centros de triagem, compostagem e aterros sanitários. 

Os setores da construção civil, agroindústria e da saúde, entre 

outros, têm obtido maior destaque sobre o material descartado, 

considerando que os RSU são compostos por recursos de valor 

agregável, necessitando da criação de novas fontes de negócio. 

Conforme Pereira e Pereira (2011), os planejamentos previstos na 

PNRS é a primeira etapa para agregar valor aos resíduos, por meio de 

planos de gerenciamento, diagnósticos situacionais, proposição de 

metas, programas, normatizações, planos, planejamento estratégico e 

análises de cenários. O Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGR), 

associado aos geradores de resíduos da saúde e construção civil, exigiu 

modificações em seu escopo tradicional que contemplasse geradores de 

resíduos perigosos, resíduos não domiciliares, atividades 

agrossilvopastoris e empresas que transportam estes resíduos, que até 

então, seguiam diretrizes governamentais difusas. 

O PGR é uma etapa integrante do processo de licenciamento 

ambiental para empreendimentos ou demais atividades que necessitam 

de autorizações ambientais regidos pelo SISNAMA e aprovada pelos 

órgãos municipais. A PNRS consolida o escopo e destinação dos 

inúmeros instrumentos já existentes como uma fonte primária (LEI 

12.305/2010). 

A PNRS torna a LR uma prerrogativa nacional, determinando que 

os importadores, fabricantes, distribuidores e comerciantes de um dado 

ramo de atividade, adotem ações e procedimentos que viabilizem a 

coleta e reaproveitamentos dos resíduos sólidos pelo setor empresarial 

utilizando-os em seu ciclo produtivo, ou sua destinação final 
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ambientalmente correta. Conforme a PNRS, a LR atuará nas seguintes 

cadeias: 

 

 Pilhas e baterias; 

 Pneus; 

 Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e 

de luz mista; 

 Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

 Produtos eletroeletrônicos e seus componentes; 

 Resíduos e embalagens de agrotóxicos, e outras 

embalagens resultantes de produtos perigosos, 

observando as normas de gestão estabelecidas pelo 

SISNAMA, SNVS e SUASA, entre outras normas 

técnicas. 

 

Com as novas tecnologias emergentes de reaproveitamento e 

transformação, espera-se que outras cadeias sejam incorporadas 

futuramente. A própria definição tratada na Lei 12.305/2010 para LR, 

propõe essa ampliação do escopo. 

O sistema de LR proporciona um banco de dados através de 

inventários, sistemas nacionais de informação (SINIR e SINISA), 

declarações anuais, cadastramentos e licenciamentos, resultando em um 

banco de resíduos facilitando a criação de parques eco eficientes, onde 

os resíduos provenientes da atividade empresarial se tornam na matéria 

prima de outra, promovendo uma simbiose industrial. 

A PNRS foi originada pelo decreto nº 7.404/2010 de 23 de 

dezembro de 2010 que criou o Comitê Internacional da PNRS, fazendo 

parte dele os Ministérios do Meio Ambiente, das Cidades, 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Saúde, Minas e Energia, 

Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão, Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

Ciência e Tecnologia e Secretaria de Relações Institucionais da 

Presidência da República. Conforme decreto mencionado, o comitê é 

responsável por: 

 
I – Instituir os procedimentos para elaboração do 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos, observado o 

disposto no art. 15 da Lei nº 12.305, de 2010; 

II – Elaborar e avaliar a implementação do Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos, observando o 

disposto no art. 15 da Lei nº 12.305, de 2010; 



80 

 

III – Definir as informações complementares ao 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Perigosos, conforme o art. 39 da Lei nº 12.305, de 

2010; 

IV – Promover estudos e propor medidas visando 

à desoneração tributária de produtos recicláveis e 

reutilizáveis e a simplificação dos procedimentos 

para o cumprimento de obrigações acessórias 

relativas à movimentação de produtos e 

embalagens fabricados com estes materiais; 

V – Promover estudos visando à criação, 

modificação e extinção de condições para a 

utilização de linhas de financiamento ou 

creditícias de instituições financeiras federais; 

VI – Formular estratégia para a promoção e 

difusão de tecnologias limpas para a gestão e o 

gerenciamento de resíduos sólidos; 

VII – Incentivar a pesquisa e o desenvolvimento 

nas atividades de reciclagem, reaproveitamento e 

tratamento dos resíduos sólidos; 

VIII – Propor medidas para a implementação dos 

instrumentos e efetivação dos objetivos da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos; 

IX – Definir e avaliar a implantação de 

mecanismos específicos voltados para promover a 

descontaminação de áreas órfãs, nos termos do art. 

41 da Lei nº 12.305, de 2010; 

X – Implantar ações destinadas a apoiar a 

elaboração, implementação, execução e revisão 

dos planos de resíduos sólidos referidos no art. 14 

da Lei nº 12.305, de 2010; 

XI – Construir, por meio de estudos específicos, 

com o estabelecimento de mecanismos de 

cobrança dos serviços de limpeza urbana e manejo 

de Resíduos Sólidos Urbanos pelos seus 

respectivos titulares (BRASIL, 2010b). 
 

Este texto reafirma a responsabilidade coletiva na gestão de 

resíduos, incluindo os geradores domésticos por meio do 

acondicionamento, coleta e devolução. 

Caso as obrigações estabelecidas nos sistemas de LR será 

passível de penalidade de advertência, aplicação de multa no valor de 

R$ 50,00 a R$ 500,00 em caso de reincidência ou prestação de serviços 

voltados à preservação, melhoria e recuperação ambiental. 
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Para os resíduos e embalagens provenientes de atividades que 

requerem o manuseio de agrotóxicos além das informações contidas na 

Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989 e Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro 

de 2002, para o sistema de LR, o decreto nº 7.404/2010 traz outras 

observações, como: 

 
Art. 16. Os sistemas de Logística Reversa dos 

produtos e embalagens previstos no art. 33, 

incisos I a IV, da Lei nº 12.305, de 2010, cujas 

medidas de proteção ambiental podem ser 

ampliadas, mas não abrandadas, deverão observar 

as exigências especificas previstas em: 

I – Lei ou regulamento; 

II – Normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, do 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS, 

do Sistema Único de Atenção à Sanidade 

Agropecuária – SUASA e em outras normas 

aplicáveis; ou 

III – Acordos setoriais e termos de compromisso. 

Art. 17. Os sistemas de Logística Reversa serão 

estendidos, por meio da utilização dos 

instrumentos previstos no art. 15, a produtos 

comercializados em embalagens plásticas, 

metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e 

embalagens, considerando prioritariamente o grau 

e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio 

ambiente dos resíduos gerados. 

Parágrafo único. A definição dos produtos e 

embalagens a que se refere o caput deverá 

considerar a viabilidade técnica e econômica da 

LR, a ser aferida pelo Comitê Orientador. 

(BRASIL, 2010b) 
 

Segundo prescrito neste decreto toda gestão e gerenciamento de 

resíduos sólidos terá que priorizar: 

 

 Redução; 

 Não geração; 

 Reutilização; 

 Reciclagem; 

 Tratamento dos resíduos sólidos; 

 Disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 
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Além disso, prioriza a participação de cooperativas e demais 

associações de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis 

composta por pessoas físicas de baixa renda, valorizando o papel social 

da LR. 

Os fomentos para iniciativas estão previstas no art. 42 da Lei nº 

12.305, de 2010, consideram as seguintes medidas indutoras: 

 
I – Incentivos fiscais, financeiros e creditícios; 

II – Cessão de terrenos públicos; 

III – Destinação dos resíduos recicláveis 

descartados pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal às associações e 

cooperativas dos catadores de materiais 

recicláveis, nos termos do Decreto nº 5.940, de 25 

de outubro de 2006; 

IV – Subvenções econômicas; 

V – Fixação de critérios, metas e outros 

dispositivos complementares de sustentabilidade 

ambiental para as aquisições e contratações 

públicas; 

VI – Pagamento por serviços ambientais, nos 

termos definidos na legislação; e 

VII – Apoio à elaboração de projetos no âmbito 

do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – 

MDL ou quaisquer outros mecanismos 

decorrentes da Convenção Quadro de Mudança do 

Clima das Nações Unidas. (BRASIL, 2010) 
 

Contudo, com o decreto nº 6.514 de 2008, passou a vigorar o 

seguinte artigo: 

 
Art. 71-A. Importar resíduos sólidos perigosos e 

rejeitos, bem como os resíduos sólidos, cujas 

características causem dano ao meio ambiente, à 

saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda 

que para tratamento, reforma, reuso, reutilização 

ou recuperação: 

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais). (NR) 

(BRASIL, 2008) 
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Diante desta conceitualização da PNRS, ao atribuir as 

responsabilidades ao governo, empresas e ONGs/sociedade, permite-se 

um debate e questionamentos de como estes agentes devem assumir tais 

atribuições sobre a cadeia de resíduos. 

 

2.4.2 Cadeia reversa dos resíduos da saúde conforme a PNRS e 

normas legais 

 

Através das normas e exigências legais previstas na RDC da 

Anvisa, CNEN, ABNT, resoluções do CONAMA e regulamentos 

técnicos para o gerenciamento de RSS em conformidade com as 

diretrizes previstas na PNRS, pode-se sistematizar a gestão dos RSS 

como apresentado na Figura 10. 
 

Figura 10 – Sistematização do gerenciamento de RSS 

 

 
 
Fonte: do Autor com base em RDC´s/Anvisa, CNEN, CONAMA, PNRS, 

normas da ABNT entre outras regulamentações. 
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Na Figura 10, as normas, resoluções, portarias e leis dão suporte 

para evidenciação dos RSS no PNRS, onde o mesmo cria instrumentos 

de cadastro, controle monitoramento, e geração de informações para os 

RSS com base já descrita nas legislações anteriores que ainda 

encontram-se vigentes. 

Então, supõe-se que o PNRS além de instituir a cadeia reversa 

dos resíduos sólidos no Brasil, centraliza e organiza as informações 

conforme determinado por órgãos legais e de fiscalização para melhor 

compreensão dos estabelecimentos da saúde, tal como, das instituições 

estaduais, microrregionais, regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas, municipais para a elaboração e instituição de seu próprio 

planejamento de resíduos sejam eles da saúde ou não, determinando, 

metas, diretrizes e procedimentos a serem seguidos e respeitados. 

Conforme as normas, resoluções e legislações já expostas, pode-

se determinar uma cadeia reversa dos RSS efetiva que não considere 

somente os processos logísticos, mas também as legislações que 

viabilizem o processo reverso, conforme mostrado na Figura 11. 
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Figura 11 – Cadeia reversa dos RSS 

 

 
 

Fonte: Elaborado com base em Pereira e Pereira (2011), Lei 12.305/2010 entre 

as normas e regulamentos tratados em RDC´s/Anvisa, CNEN, CONAMA, 

PNRS, normas da ABNT entre outras regulamentações. 

 

Conforme demonstrado na Figura 11 e as regulamentações que 

tornam a cadeia reversa dos RSS viável em território nacional, 

identificam-se etapas importantes a serem seguidas como: 

 

 Segregação – separação dos resíduos no momento e 

local de sua geração, seguindo a classificação dos RSS; 

 Acondicionamento – ato de colocar os RSS já 

segregados em sacos ou recipientes que impeçam os 

seus vazamentos e rupturas; 

 Identificação – medidas que permitem o 

reconhecimento dos RSS em sacos e recipientes; 

 Transporte interno – translado dos RSS do 

acondicionamento até o seu armazenamento 

temporário. 
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 Armazenamento temporário – local onde são guardados 

os recipientes e sacos com RSS, aguardando serem 

coletados para tratamento; 

 Tratamento – execução de métodos e técnicas que 

reduzem ou eliminem o risco de contaminação dos 

RSS; 

 Armazenamento externo – guarda os recipientes com 

RSS para facilitação da coleta externa; 

 Transporte externo – coleta dos RSS do 

armazenamento externo, e transporte até unidades de 

tratamento, disposição final ou reciclagem. 

 Disposição final – local onde os resíduos são 

depositados em solo preparado previamente. 

 Aterros sanitários – processo utilizado para a 

disposição dos resíduos no solo de forma segura e 

controlada. 

 

Estas etapas dependem principalmente de uma segregação 

adequada, caso esta primeira etapa for falha as demais serão todas 

comprometidas, possibilitando incidentes no manejo dos RSS, assim 

como contaminação ao meio ambiente e danos à saúde pública. 
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3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa pode ser caracterizada como quantitativa e qualitativa. 

Quantitativa por medir o potencial médio dos resíduos provenientes de 

estabelecimentos que prestam serviços de saúde, já qualitativa por 

abordar questões referentes ao gerenciamento reverso dos respectivos 

resíduos conforme as leis, regulamentos e normas vigentes para o 

manejo, coleta e disposição final dos mesmos. 

Conforme Miguel (2012), a combinação de abordagens é 

justificada por diversos autores pela complementariedade das 

concepções metodológicas de pesquisa cientifica. Isto possibilitará num 

melhor entendimento do problema proposto na pesquisa do que cada 

uma permitiria isoladamente. 

Além de, compensar a desvantagem de uma abordagem com as 

vantagens da outra, ao utilizar diferentes métodos e técnicas de coleta de 

dados disponíveis proporciona-se uma maior abrangência do que seria 

obtido com as abordagens separadas. Ainda, a presente pesquisa é 

caracterizada como um estudo de caso que compreende numa 

investigação empírica que visa pesquisar fenômenos no contexto real. 

Esta procura reunir o maior número de informações minuciosamente por 

meio de diversas técnicas de coletas de dados como questionário, 

entrevistas, observação participante, levantamento de dados secundários, 

etc. 

Miguel (2012) afirma que esta abordagem metodológica é 

frequentemente adotada no Brasil, onde seus benefícios são a 

possibilidade do desenvolvimento de novas teorias e de aumentar o 

entendimento sobre eventos reais e contemporâneos. 

Em termos de coleta de dados, os mesmos foram coletados por 

meio de um instrumento estruturado que relaciona a técnica de 

entrevista via questionário e a observação in loco para confirmação de 

determinados pontos sobre as etapas da gestão de resíduos (de geração, 

segregação, acondicionamento, transporte e destinação final). 

Em outras palavras, a pesquisa contou com a coleta de dados 

primários e por meio do uso de questionários, observação in loco, 

manuais e relatórios de gerenciamentos internos dos estabelecimentos 

pesquisados (hospitais e empresas, ONGs, Cooperativas que ofertam 

trabalhos de coleta, transporte e disposição final de RSS) e dados 

secundários, provenientes de órgãos governamentais, diagnósticos, 

relatórios e publicações. 

O questionário foi disponibilizado online, por meio do software 

de pesquisa, Survio@, que disponibiliza uma plataforma para coleta de 
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dados e informações iniciais de determinadas pesquisas. O link de 

acesso aos questionários foi disponibilizado por e-mail ao responsável 

pelo estabelecimento/empresa ou gestão dos resíduos, sendo uma das 

ferramentas do software restringir as respostas por IP (Internet 

Protocol), diminuindo a possibilidade de duplicidade de respostas. O 

acesso pode ser feito com qualquer navegador da internet 

(Microssoft®Explorer, Firefox, Chrome, entre outros).  As respostas 

foram aglutinadas pelo sistema em planilha online podendo ser 

compilado com Microsoft@Excel. 

Conforme verifica-se no Apêndice C, o questionário é composto 

por questões fechadas, abertas e de múltiplas escolhas, de forma a  

buscarem informações que suprissem os objetivos desta pesquisa de 

forma sustentável em conformidade com as premissas para cadeia 

reversa dos RSS abordado na revisão teórica. 

A observação in loco se deu no interior da entidade para fins de 

visualização do processo de geração, segregação, acondicionamento e 

destinação de resíduos sólidos hospitalares. 

Os dados secundários foram obtidos por meio pesquisa de 

documentos provenientes da SDS/Consema (Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Sustentável/Conselho Estadual do Meio Ambiente de 

Santa Catarina), SES/SC (Secretaria de Estado da Saúde de Santa 

Catarina), SUV (Superintendência de Vigilância em Saúde), Fatma 

(Fundação Estadual do Meio Ambiente), Abrelpe, IPEA (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada) e da leitura de artigos originados de 

pesquisas realizadas no portal de periódicos CAPES, bem como de 

livros e legislações que discorrem sobre assunto investigado. 

Referente ao SES/SC os dados foram originados do cadastro de 

geradores de RSS de Santa Catarina, e do primeiro diagnóstico para 

realizado em 2012, com o propósito de estabelecer informações para o 

Pergis/SC (Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos). 

Estas informações proporcionaram um panorama inicial em respeito ao 

PNRS, sendo necessário relacionar informações pertinentes com dados 

iniciais para que os municípios dessem início a elaboração de seus 

respectivos planos. 

As informações contidas no Pergis poderão ser aprimoradas, 

atualizadas e complementadas por intermédio de resoluções, relatórios, 

diagnósticos e manuais de gerenciamento dos RSS em Santa Catarina da 

SDS/Consema, SUV e Fatma. 

A Fatma possui o cadastro de todos os aterros sanitários e lixões 

existentes no estado de Santa Catarina, assim como informações sobre 
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os resíduos que são depositados nestes locais, entre outras resoluções 

sobre o manejo e disposição dos resíduos urbanos. 

Outras fontes pertinentes de dados secundários foram portais de 

instituições ligadas às prefeituras de todos os municípios, buscando 

informações sobre o planejamento de resíduos, fiscalização dos 

estabelecimentos, e cumprimento das metas estabelecidas na PNRS. 

A Abrelpe realiza panoramas sobre as ofertas de serviços e 

volume geral dos resíduos gerados em âmbito nacional. Os panoramas 

mais recentes utilizados nesta pesquisa são de 2013 e 2014, 

disponibilizadas no próprio site da Abrelpe, que apresentam um 

detalhado levantamento sobre as condições gerais dos resíduos no 

Brasil. 

Para o cálculo do potencial de reciclagem sobre o 

reaproveitamento de resíduos, a pesquisa sobre o pagamento de serviços 

ambientais urbanos para gestão de resíduos sólidos, elaborada pelo 

IPEA (2010), faz uma análise dos ganhos com a reciclagem, em 

comparação com a obtenção de insumos sobre a matéria-prima primária, 

ou seja, direto da natureza. 

Com o objetivo de comparar os dados levantados com a literatura, 

além de livros como, por exemplo, de Pereira et al. (2013), foi acessado 

o portal de periódicos da CAPES, utilizando de palavras-chave como 

“Cadeia reversa de resíduos”, “Logística reversa”, “Logística reversa da 

saúde” entre outras, como suas traduções em inglês. 

No que diz respeito à organização, tratamento e análise dos 

dados, os mesmos foram organizados e tabulados com base nos 

objetivos propostos desta pesquisa, com auxílio de ferramentas 

tecnologias para mensurações estatísticas e parâmetros expostos em 

normas e Leis federais, estaduais e municipais. 

Assim, o primeiro procedimento realizado sobre os dados foi a 

consolidação das respostas salvas no software Survio® no formato de 

arquivo xls (Microssoft@Excel). Por mais que o software 

proporcionasse informações prévias sobre os dados coletados, foi 

necessário uma análise mais profunda e minuciosa para ter acesso a 

informações mais sustentáveis sobre os RSS. 

Apesar de todos os estabelecimentos, sejam eles, hospitais, 

empresa, ONGs e cooperativas, terem respondido ao questionário de 

maneira  fiel às perguntas, foram necessárias visitas para observações de 

determinados procedimentos e locais, respeitando a privacidade e 

normas organizacionais dos estabelecimentos. 

Os dados obtidos por meio de manuais, relatórios, legislações, 

entre outros, foram transformados em informações estatísticas, que se 
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completaram juntamente com os dados quantitativos, uma vez que a eles  

foram atribuídos métodos estatísticos descritivos. 

Sobre os estabelecimentos da saúde que não responderam 

questões que se referiam a geração de resíduos e ou que afirmaram uma 

negativa de geração, não foi possível computar a média da geração de 

resíduos. Isto pelo fato de que, se não existe controle de RSS, ou de 

alguns grupos, não é possível realizar afirmações verídicas dos volumes 

de resíduos informados. 

É importante assinalar que, na questão de medições sobre o 

volume potencial médio de geração de RSS, trabalhou-se com o volume 

médio dos hospitais de uma determinada região do Sul de Santa 

Catarina, tanto por tipo de resíduo quanto pelo número de leitos 

operacionais. 

 

3.1 REGIÃO PESQUISADA 

 

O Estado de Santa Catarina, para coordenar, ampliar e fortalecer 

a capacidade administrativa, econômica e social dos municípios, foi 

dividido em micro regiões, criando, assim, as Associações dos 

Municípios, hoje em número de 21. 

Com isso, o Estado promove o estabelecimento da cooperação 

intermunicipal e intergovernamental, visando o desenvolvimento 

Regional Integrado de cada Região, observando as deficiências e 

explorando suas potencialidades. A Figura 12 apresenta a distribuição 

territorial das associações dos municípios de Santa Catarina. 
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Figura 12- Distribuição territorial das associações dos municípios de Santa 

Catarina  

 

 
 
Fonte: Fecam (2016). 
 

As Associações de Municípios do Estado de Santa Catarina são 

instituições registradas, com personalidade jurídica de direito privado, 

reconhecidas como instituições de utilidade pública, sem fins lucrativos 

e com estatuto próprio, tendo cada uma sua respectiva estrutura. 

O Sul de Santa Catarina está dividido em três regiões 

identificadas conforme as associações de municípios, são elas: 

AMUREL, AMREC E AMESC. 

Buscando delimitar uma região para ser alvo desta pesquisa, 

foram definidos junto as informações do IBGE uma combinação de 

números de municípios da região, população, estabelecimentos de saúde 

SUS e a quantidade de hospitais existentes. O resultado está 

sinteticamente apresentado na Figura 13. 

 

 

 
 

 

 

 

 



92 

 

Figura 13 - Compilação dos dados das Regiões do Sul Catarinense 

 

 
 

Fonte: IBGE, 2016. 

 

Conforme observado na Figura 13, o mapeamento realizado pelo 

IBGE (2016) dos estabelecimentos de saúde do Sul Catarinense, mostra 

uma maior concentração nas regiões da AMUREL e AMREC, assim 

como seu volume populacional. Porém, o número de municípios e 

hospitais conveniados ao SUS foi determinante para escolha da região 

alvo desta pesquisa. 

A base geográfica para pesquisa foi a região da AMUREL 

localizada no Sul do Estado, compreendendo um total de dezoito 

municípios, distribuídos, conforme ilustrado na Tabela 7. 

 
Tabela 7 - Municípios da AMUREL 

MUNICIPIO POPULAÇÃO PIB (R$) 

Armazém 8.431 175.958.000,00 

Braço do Norte 32.209 902.427.000,00 

Capivari de Baixo 23.982  709.994.000,00 

Grão Pará 6.507 183.883.000,00 

Gravatal 11.313 146.727.000,00 
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Imaruí 10.752 164.478.000,00 

Imbituba 43.624 1.115.950.000,00 

Jaguaruna 19.254 359.532.000,00 

Laguna 44.982 739.695.000,00 

Pedras Grandes 4.047 114.938.000,00 

Pescaria Brava 9.908 55.692.600,00 

Rio Fortuna 4.594 234.824.000,00 

Sangão 12.001 239.991.000,00 

Santa Rosa de 

Lima 

2.133 42.288.700,00 

São Ludgero 12.688 617.782.000,00 

São Martinho 3.217 67.876.800,00 

Treze de Maio 7.082 122.432.000,00 

Tubarão 103.674 R$ 3.294.930.000,00 

 
Fonte: IBGE, 2016. 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 7, a região da AMUREL 

totaliza uma população de 360.398 segundo o IBGE (2016). Já a sua 

distribuição territorial pode ser vista mediante a análise da figura 14. 

 
Figura 14 - Distribuição territorial dos Municípios da AMUREL 

 

 
 
Fonte: AMUREL (2016). 



94 

 

 

Outra característica que influenciou na escolha da região 

pesquisada, é que 90% dos municípios não possuem o PGRSS ou estão 

em processo de elaboração e constituição do mesmo, como é prescrito 

na Lei nº 12.305/2010: 
 

Art. 18.  A elaboração de plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos, nos termos previstos 

por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os 

Municípios terem acesso a recursos da União, ou por 

ela controlados, destinados a empreendimentos e 

serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo 

de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por 

incentivos ou financiamentos de entidades federais 

de crédito ou fomento para tal finalidade. 

 

O reconhecimento do local de pesquisa trouxe subsídios e 

balizamento para o planejamento da coleta de dados. 

 

3.2 ESTABELECIMENTOS PESQUISADOS 

 

Para suprir os objetivos desta pesquisa que se refere a toda cadeia 

reversa dos RSS e seus agentes, os estabelecimentos se dividiram em 

três grupos, como pode ser observado na Figura 15. 

 
Figura 15 - Grupos pesquisados 

 

 
 

Fonte: Autor. 

 

O grupo dos geradores de RSS que, com base na Tabela 14 

(Apêndice A) são 10 hospitais, definidos em dois tipos conforme o 

entendimento abaixo dataSUS, (2016): 
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 Hospital Especializado: hospital destinado à prestação de 

assistência à saúde em uma única especialidade/área. Pode 

dispor de serviço de Urgência/Emergência e SADT (Serviço de 

Apoio Diagnóstico Terapêutico). Podendo ter ou não SIPAC 

(Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) 

geralmente de referência regional, macro regional ou estadual. 

 Hospital Geral: hospital destinado à prestação de atendimento 

nas especialidades básicas, por especialistas e/ou outras 

especialidade médicas. Pode dispor de serviço de 

Urgência/Emergência. Deve dispor também de SADT de média 

complexidade. Podendo ter ou não SIPAC. 

 

A preferência pelos hospitais e não por outros estabelecimentos 

da saúde presentes nas definições do Cadastro Nacional, é justificada 

pelo fato de possuírem maior representatividade na geração de RSS, 

assim como na amplitude dos processos que envolvem o manejo dos 

mesmos. Já, o restringimento de hospitais que atendem pelo SUS, por 

atenderem um maior volume de pacientes do que hospitais privados. 

Geralmente os hospitais que prestam serviços pelo SUS, atendem outros 

convênios, não realizando uma restrição sobre os pacientes, além disto, 

conforme as diretrizes contidas na Lei nº8.080/1990, todo brasileiro tem 

direito ao atendimento médico resguardado pelo SUS. 

O grupo referente à coleta e tratamento, busca estabelecer 

aspectos e procedimentos externos dos estabelecimentos quanto aos 

RSS. Os dados e análises deste grupo são referentes às empresas, 

cooperativas e órgãos municipais que prestam o serviço de coleta, 

transporte e tratamento externo dos RSS. Estes, por sua vez, direcionam 

os resíduos para o melhor destino, podendo ser a reciclagem, eliminação 

por meio da incineração/autoclavagem e, por fim, destinação final em 

aterros sanitários e/ou lixões. 

O último grupo compreende o destino dos RSS direcionados 

pelos coletores externos, que dispõe estes RSS em aterros sanitários, 

lixões a céu aberto. Como no caso de eliminação ou reciclagem, os 

resíduos não são depositados em um determinado destino final, não 

estão subscritos nessa etapa da cadeia, por se tratar de uma indisposição 

de reaproveitamento. 
É importante destacar que os processos de 

incineração/autoclavagem resultam em resíduos que necessitam ter um 

destino adequado, como cinzas, entre outras composições que podem ser 

destinados a outras finalidades. 
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4 RESULTADOS 

 

Igualmente à separação das áreas do conhecimento sobre o tema, 

abordado na fundamentação teórica, os resultados também seguiram 

uma divisão em Geradores de RSS, Coleta e Transporte externo e 

Destinação dos RSS. A Figura 16 apresenta os principais resultados 

obtidos nesta pesquisa. 

 
Figura 16 - Resultados obtidos na pesquisa 

 

 
 

Fonte: do Autor, 2017. 
 

Os geradores de RSS são os hospitais e sua atuação sobre 

práticas, estrutura e gerenciamento de seus resíduos. Neste contexto é 

realizada uma análise dos dados sobre os resíduos com a sua gestão e 

fiscalização dos órgãos competentes. A relação dos dados obtidos não 

será ligada diretamente a estes estabelecimentos, com o propósito de não 
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prejudicar de alguma forma a imagem pública. Outra questão 

considerada é o porte dos hospitais e sua estrutura operacional 

condizente com os serviços ofertados à população. 

Coleta e transporte externo faz uma contextualização sobre as 

práticas e características das empresas que prestam os serviços de 

coletar e transportar os RSS até o local de tratamento, reciclagem se for 

o caso de cooperativas e/ou ONGs, e por fim ao seu destino final. São 

apresentados resultados sobre o tratamento que os RSS recebem ou não 

ao deixar o estabelecimento de saúde. 

A destinação dos RSS faz um parâmetro entre todas as práticas 

anteriores e o local onde são depositados os resíduos, buscando assim 

elucidar uma análise que não se restringe somente aos geradores, como 

toda a cadeia de forma ampla. 

 

4.1 GERAÇÃO DE RSS 

 

Como já afirmado anteriormente, o hospital é um estabelecimento 

que contempla uma gama de atividades que variam de procedimentos 

mais simples até o mais complexos. Apesar dos hospitais pertencerem a 

uma mesma região, eles tem características diferentes desde sua história 

à sua estrutura de financiamento e atendimento. Destes, todos possuem 

centros cirúrgicos, 50% possuem UTI, 30% UTI neonatal/infantil 

(mista), 20% hemodiálise, que compreende em serviços de alta 

complexidade. Isto impacta na quantidade e diversidade de resíduos 

gerados, que incluem: cotonete, gaze, esparadrapo, algodão, seringas 

descartáveis, copos descartáveis, ampolas, agulhas, papel toalha, frascos 

plásticos de soro, papéis (impressos, papelão, jornais, embalagens, 

guardanapo, caixas de papelão), papel higiênico, frascos plásticos, 

escalpes, sondas, compressa descartável, equipos de poli cloreto de 

vinila (PVC), frascos de vidros, sacos plásticos, latas de alumínio, gesso, 

restos alimentares (funcionários e pacientes) espátulas de madeira, 

partes anatômicas, membros amputados e outros produzidos nestes tipos 

de estabelecimentos. 

A Tabela 8 apresenta a ocorrência dos tipos de resíduos em 

conformidade com os setores estudados. 
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Tabela 8 - Resíduos gerados por setor 

SETOR COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS 

UTI adulto, neonatal 

e infantil, 

coronariana 

Sondas, compressas, luvas, gaze, equipos de 

poli cloreto de vinila (PVC), fraldas 

descartáveis, seringas descartáveis, algodão, 

ampolas, restos alimentares e perfurocortantes. 

Centro Cirúrgico Seringas descartáveis, gesso, luvas, 

perfurocortantes, compressas, sondas, gaze, 

peças anatômicas, membros amputados, 

equipos de poli cloreto de vinila (PVC) e 

algodão. 

Sala dos médicos: embalagens, restos 

alimentares, latas de refrigerantes e frascos 

plásticos. 

Hemodiálise Seringas descartáveis, algodão, 

perfurocortantes, gaze. 

Enfermaria Luvas, compressas, espátulas de madeira, 

sondas, ampolas, restos alimentares, 

perfurocortantes, gaze, absorventes higiênicos, 

latas de refrigerante, equipos de poli cloreto de 

vinila (PVC), seringas descartáveis, frascos 

plásticos, algodão e fraldas descartáveis. 

Emergência Perfurocortantes, gaze, frascos plásticos, luvas, 

latas de refrigerante, seringas descartáveis, 

espátulas de madeira, sondas, fraldas 

descartáveis, equipos de poli cloreto de vinila 

(PVC), compressas, restos alimentares, 

compressas e gesso. 

Raio-X e 

Tomografia 

Resíduos líquidos, papelão, seringas 

descartáveis e perfurocortantes. 

Farmácia Plástico, papelão, vidro, medicamentos 

vencidos e alumínio. 

Administração Plástico, embalagens plásticas para alimentos, 

latas de refrigerante, embalagens de vidro e 

papel. 

Almoxarifado Papel, papelão e plástico. 

Centro de material Papel, plástico, papelão e restos de tecidos. 

Lavanderia e 

rouparia 

Tecido, embalagens de plástico e papel. 

Cozinha Vidro, restos do preparo de alimentos, resto de 
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alimentação, utensílios plásticos, embalagens 

plásticas, metal e papel. 

 

Fonte: do Autor. 
 

Em todos os setores há geração de papel higiênico, papel toalha e 

copos plásticos descartáveis. Os locais reservados para estacionamento, 

pátio externo e para ambulâncias apresentam folhas, óleo de carro e 

demais sujeiras. Por mais que faça parte da estrutura dos 

estabelecimentos e dos processos da saúde ele não está inserido na 

relação da tabela acima por não ser considerado um setor dos 

estabelecimentos estudados. 

Na Tabela 9 é relacionado a ocorrência de RSS nos setores dos 

estabelecimentos com a classificação por grupo e subgrupo. 

 
Tabela 9 - RSS nos setores conforme sua classificação 

 

 
 

Fonte: do Autor. 
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Por mais que não tenham sido identificados resíduos dos grupos 

A1 e A5 na coleta dos dados, não se pode ignorar a ocorrência dos 

mesmos, principalmente pelo surgimento de novas patologias como o 

Zika vírus, H1N1, Chikungunya entre outros. 

 

4.1.1 Volume de geração 
 

A taxa referente ao volume de geração de RSS é determinada pela 

média de resíduos gerados por dia com a quantidade de leitos, 

resultando em um parâmetro comparativo. A quantidade potencial de 

geração dos resíduos está intimamente ligada com as atividades 

desenvolvidas nos estabelecimentos de saúde, dependendo do nível e 

capacidade tecnológica, dos serviços ofertados, as especialidades, o 

volume de pacientes atendidos, entre outras peculiaridades que possam 

influenciar na geração dos RSS. 

Na Tabela 10 é apresentada a quantificação dos resíduos 

conforme o número de leitos, médias dos resíduos comuns, médias dos 

resíduos potencialmente infectantes e perfurocortantes. 

 
Tabela 10 - Quantificação dos RSS por setor 

 
 

Fonte: do Auto, 2017. 
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Observa-se na Tabela 10 que as áreas consideradas críticas (UTIs, 

Pediatria, Isolamento, Centro cirúrgico) tiveram taxas de geração de 

resíduos maiores que as outras. Isto se dá, pelo fato da natureza das 

atividades executadas nestes setores, onde é realizado um maior número 

de intervenções diárias nos pacientes, utilizando-se diversos materiais 

descartáveis como: agulhas, bolsas transfusionais, equipos, seringas, 

fraldas, curativos, entre outros. 

Materiais como equipos, bolsas e fraldas após serem utilizados 

retêm material biológico como urina, sangue e sobras de medicamentos 

líquidos. Devido a isso, o peso destes RSS aumenta, ainda que, se 

mantenha o seu volume. 

A Tabela 11 demonstra em síntese, as taxas de geração de RSS e 

seus respectivos setores, discriminando os grupos que pertencem. 

 
Tabela 11 - Taxa de geração RSS por grupo 

 
 

Fonte: do Autor, 2017. 
 

As taxas de ocupação, 74% dos estabelecimento estudados e a 
taxa de geração dos RSS, podem ser comparadas com os dados da 

literatura tanto nacional quanto internacional. Conforme Andrade et al. 

(2005), países de primeiro mundo como Alemanha (85%), Reino Unido 
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(76%), Estados Unidos (66%) e Turquia (57%), apresentam taxas de 

ocupação equiparáveis ao da região pesquisa. 

Quanto a média de resíduos gerados, Naime et al. (2007) nos 

possibilita comparar a taxa de geração de resíduos com dados dos EUA, 

Austrália, Oriente Médio, África, Ásia, América Latina, Reino Unido, 

Bélgica e França que possuem uma classificação de resíduos similar 

com a do Brasil, demonstrado na Tabela 12. 

 
Tabela 12 - Volume médio de resíduos do grupo A por kg/leito/dia 

PAÍS ANO TAXA DE GERAÇÃO 

(kg/leito/dia) 

EUA 2004 7,5 

Austrália 2004 4,8 

Oriente Médio/ África e Ásia 2004 3,5 

América Latina 2004 4,5 

Reino Unido, Bélgica, França 2007 2,0 

Brasil 2007 3,8 

AMUREL 2016 0,326 

 
Fonte: Elaborado com base em Velez (2004), Naime et al. (2007), Pereira et al. 

(2013) e o Pegirs (2011). 

 

A quantificação dos resíduos do grupo B (químicos) e do grupo C 

(radioativos) provenientes dos setores de quimioterapia, radiologia, 

hemodiálise, radioterapia, não foram incluídos por terem uma 

administração conjunta ou serem terceirizados entre a instituição e 

médicos, apresentando um gerenciamento diversificado. Os resíduos do 

grupo B apresentaram uma média de 1,53kg/leito/dia, já do grupo C 

2,52kg/leito/dia. 

É importante considerar que os estabelecimentos da saúde são um 

local muito dinâmico, o conhecimento das funções desempenhadas por 

seus setores permite uma análise sustentável sobre os RSS. Portanto, os 

estabelecimentos da saúde estarão suscetíveis às mudanças do cenário 

econômico e social brasileiro, que por hora tem apresentado ações 

negativas frente à saúde e às questões ambientais. 
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4.1.2 Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde 

 

Conforme os estabelecimentos pesquisados, 70%, afirma que o 

plano de gerenciamento dos RSS está disseminado pelos setores e 

funcionários independente da profissão e status. Do total de 

estabelecimentos pesquisados 80% afirmaram possuir PGRSS, no 

entanto, outros dados mostram diversos contrapontos desta afirmação. 

Para 40% dos estabelecimentos, o PGRSS ainda estava em faze 

inicial de elaboração. Apenas 20% admitiram que os PGRSS já 

estivessem escrito e validados por profissionais responsáveis, prevendo 

ações de redução do volume gerado, entre outras especificações que 

atendem a resolução CONAMA nº 358/05 e RDC 306/2004.  

Para todo processo de gerenciamento é importante que o 

estabelecimento tenha um gestor responsável. Dos estabelecimentos 

estudados, 80% informaram possuir responsáveis técnicos para 

elaboração, revisão, implementação e treinamento de pessoal sobre o 

PGRS. 

Porém, nenhum PGRSS foi apresentado na pesquisa quando fora 

realizada a observação in loco e análise de relatórios e documentos dos 

estabelecimentos referentes ao gerenciamento dos RSS. Este dado, não 

sustenta a afirmação de que os estabelecimentos não realizam 

procedimentos adequados quanto aos seus RSS, mas atesta a falta de um 

documento previsto como meta no PNRS. 

 

4.1.3 Procedimentos e práticas internas sobre os RSS 

 

Em todas as etapas do manejo de RSS podem-se identificar 

informações importantes que remetem a cadeia reversa dentro dos 

estabelecimentos da saúde estudados. Já na segregação dos resíduos 

observam-se os cuidados diversificados, estabelecidos em conformidade 

com as normas, leis e resoluções existentes. 

No geral os resíduos são basicamente acondicionados em 

recipientes por grupo. Os resíduos do grupo A são depositados em sacos 

brancos leitosos com a devida identificação de resíduos potencialmente 

infectantes, sendo que cada subgrupo é direcionado para o tratamento 

especifico determinado por lei como demonstra a Figura 17. 
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Figura 17 - Gerenciamento dos resíduos do grupo A 

 

 
 

Fonte: do Autor, 2017. 

 

Conforme apresentado na Figura 17, nenhum resíduo do grupo A 

é destinado ou armazenado para outras finalidades a não ser aos aterros 

sanitários ou tratamento externo por incineração. 

Os resíduos do grupo B, assim como o grupo A possui subgrupos 

como mostra a Figura 18. 
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Figura 18 - Gerenciamento dos resíduos do grupo B 

 
 

Fonte: do Autor, 2017. 

 

Os RSS do grupo B se distinguem em medicamentos líquidos ou 

sólidos que podem ser descartados em conjunto com os resíduos do 

grupo A, saneantes e excretas de pacientes tratados com quimioterápicos 

anticoplásicos, que são eliminados na rede de esgoto juntamente com 

reveladores utilizados em radiologia após um tratamento de 

neutralização do pH. Os outros resíduos são considerados perigosos para 

o meio ambiente e a saúde pública, por este motivo eles são 

acondicionados nestes estabelecimentos para coletas realizadas por 

empresas especificas. 

Os resíduos do grupo C nos estabelecimentos pesquisados 

apresentaram três características, são elas: rejeitos sólidos, rejeitos 
líquidos e materiais perfurocortantes contaminados. Para todas é 

realizado o manejo diferenciado, como demonstrado na Figura 19. 
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Figura 19 - Gerenciamento dos resíduos do grupo C 

 

 
 

Fonte: do Autor, 2017. 

 

Tanto os materiais quanto os resíduos do grupo C são 

manuseados por profissionais treinados, onde a utilização de EPIs são 

imprescindíveis. Os resíduos são armazenados para coleta de empresas 

especificas, ou pelos próprios fornecedores, em locais distintos dos 

demais grupos e sumariamente protegidos e controlados. 

O grupo D como não apresenta qualquer risco biológico, químico 

ou radiológico, não passa por algum tratamento ou manuseio especifico. 

Por mais que todos os estabelecimentos tenham afirmado que 

promovem a segregação por papel, metal, vidro, plástico, resíduos 
orgânicos, somente 10% delas direcionam para reciclagem ou 

reaproveitamento diretamente. Estes resíduos geralmente são 

armazenados, aguardando a coleta de empresas que prestam serviço de 

coleta de RSU para os municípios. 
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Para os estabelecimentos que direcionam para reciclagem ou 

reaproveitamento o gerenciamento segue a forma de segregação 

demonstrado na Figura 20. 

 
Figura 20 - Gerenciamento dos resíduos do grupo D 

 

 
 

Fonte: do Autor, 2017. 

 

Os resíduos deste grupo independente de suas características são 

acondicionados em sacos pretos. As embalagens primárias de 

medicamento e dos produtos saneantes também são descartados neste 

grupo. 

Os materiais do grupo E são altamente descartáveis e não podem 

ser reaproveitados. Após sua utilização são acondicionados 

imediatamente em recipientes rígidos que resistem a punctura e 

vazamentos, com tampa e devidamente identificado com o símbolo 

internacional de risco biológico. 
O armazenamento, transporte interno e externo são realizados 

juntamente com os recipientes do grupo A. Geralmente os resíduos deste 

grupo são destinados aos aterros sanitários. 
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O transporte interno é um procedimento que leva os resíduos do 

local de geração para o armazenamento externo. Dos estabelecimentos 

estudados 80% tinham coleta interna com recipientes separados que 

diferenciavam os RSS dos resíduos comuns. O percentual de 90% dos 

estabelecimentos que usam símbolos de identificação dos coletores 

internos, embalagens, recipientes e locais de armazenagem como um 

pré-requisito de transporte interno. 

Todos os estabelecimentos estudados afirmaram ter saídas 

exclusivas para resíduos, uma medida importante que previne sobre o 

risco de acidentes e aumenta a segurança contra contaminação. Cerca de 

70% dos estabelecimentos possuem recipientes utilizados para 

transporte e acondicionamento e medidas de transito interno de resíduos 

previsto nos itens 1.4.1 e 1.4.2 da RDC 306 (ANVISA, 2006). 

Conforme os dados coletados, cerca de 50% dos estabelecimentos 

possuem um abrigo temporário interno e 70% contam com abrigo 

externo. Esses dados dependem muito do tamanho do hospital e sua 

possibilidade de despachar os RSS rapidamente para o armazenamento 

externo. Este que por sua vez é extremamente importante para evitar o 

acesso de animais e exposição da comunidade que frequenta estes 

ambientes. 

 

4.2 COLETA E TRANSPORTE EXTERNO 

 

No processo de coleta e transporte externo os RSS são separados 

e identificados como resíduos infectantes, químicos ou comuns. A 

Figura 21 demonstra como é realizado o gerenciamento da coleta e 

transporte dos RSS nos estabelecimentos da AMUREL. 

 
Figura 21 - Gerenciamento da coleta e transporte externo 

 

 
 

Fonte: do Autor, 2017. 
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O procedimento da Figura 21 é feito por empresas terceirizadas 

contratadas pelos próprios estabelecimentos, sendo que todas 

apresentam equipamentos e veículos devidamente equipados e 

licenciados conforme exigidos em legislações e normas técnicas para o 

seu funcionamento. 

Os resíduos identificados como infectantes são direcionados para 

autoclavagem, incineração ou aterro sanitário. Já os resíduos químicos 

são previamente tratados tanto pelos próprios estabelecimentos quanto 

por empresas terceiras. Após este tratamento, dependendo de sua 

composição química, terão o mesmo destino que os resíduos infectantes 

ou despejados na rede de esgoto. É importante destacar que somente um 

estabelecimento possui estação de tratamento de efluentes (ETE). 

A coleta e transporte dos resíduos comuns, aqueles classificados 

no grupo D, é um serviço prestado por cada prefeitura municipal da 

AMUREL. Conforme o parâmetro da coleta seletiva no Estado de Santa 

Catarina de 2012 (ANEXO C), juntamente com dados coletado 

diretamente das prefeituras, 50% dos municípios da AMUREL 

promovem programas de coleta seletiva. Apenas 30% dos hospitais 

pesquisados tem à disposição este programa, sendo que somente 20% 

participam ativamente (separam os resíduos) da coleta seletiva. 

Em 2015 foi apurado nos estabelecimentos que participam de 

coleta seletiva, cerca de 6.530 quilos de resíduos recicláveis (papel, 

plástico e metal) foram coletados por ONGs e empresas que possuem 

convênio com as suas prefeituras municipais. 

O óleo de cozinha é coletado em 20% dos hospitais por empresas 

que os compram para beneficiamento. Em 2015, aproximadamente 

1.200 litros de gordura foram adquiridos de hospitais da AMUREL. 

Os resíduos orgânicos (restos de alimentos ou provenientes de seu 

preparo) são coletados em 30% dos hospitais por ONGs e empresas de 

compostagem, através de acordos formais.  

Os demais resíduos não recolhidos para reciclagem e 

compostagem, são coletados pelas prefeituras municipais e direcionados 

ao aterro sanitário. 

 

4.3 DESTINAÇÃO DOS RSS 

 

Igualmente no processo de coleta e transporte externo, a 

destinação final dos RSS, também é diferente para resíduos infectantes, 

químicos e comuns. 

Os resíduos infectantes, estes classificados no grupo A e E, são 

destinados ao aterro sanitários, utiliza a técnica de vala séptica, ou são 
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incinerados. Aproximadamente 32,43% dos resíduos infectantes são 

incinerados, 21,35% em empresas que não estão localizadas na 

AMUREL. 

Todos os municípios da região da AMUREL são atendidos por 

apenas um aterro sanitário, localizado em Laguna/SC, gerenciado 

atualmente por uma empresa privada, que também presta serviço de 

coleta e transporte de RSS para 70% dos hospitais pesquisados. Os 

aterros mais próximos da região são de Araranguá/SC, Içara/SC e 

Urussanga/SC. Além dos municípios da AMUREL, o aterro sanitário de 

Laguna/SC atende mais cinco municípios de outras regiões (ANEXO A) 

e cerca de 251,16 ton./dia são recebidos. 

No aterro sanitário, os resíduos infectantes são auto clavados para 

sua devida esterilização, eliminando qualquer agente contaminante. 

Depois de esterilizados, os resíduos são transferidos para uma área 

específica do aterro separado dos outros tipos de resíduos, confinando-

os definitivamente. 

Os resíduos comuns (grupo D) dos estabelecimentos de saúde 

como são coletados juntamente com os resíduos urbanos, tem o mesmo 

procedimento, quando chegam ao aterro sanitário são pesados e 

catalogados conforme seu município de origem. Após isto são 

encaminhados para triagem de recicláveis, onde são analisados e 

separados de acordo com a sua composição. 

Devido ao volume dos RSU recebidos no aterro, 

aproximadamente 2% retornam para cadeia produtiva através da 

reciclagem, encaminhando-os para diversas empresas de transformação 

e reutilização. 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise da logística dos RSS nesta sessão busca uma 

abordagem integral, realizando uma comparação dos RSU com os RSS. 

Por isso apresentam-se questões de forma sinérgica, utilizando-se de 

dados secundários para tal comparação. 

Segundo Pereira et al. (2013) estimou-se que aproximadamente 

90,72% dos resíduos do grupo D tem a possibilidade de serem 

reciclados. Com este índice, considerando a taxa de geração de resíduos 

do grupo D dos hospitais pesquisados (1,05kg/leito/dia), tem-se um 

potencial de 0,95256 kg/leito/dia de resíduos que podem ser reciclados. 

Como a região da AMUREL possui atualmente 921 leitos 

operacionais, totalizando um potencial de 877,31kg/dia e 320.217,33 

kg/ano de matéria prima. A comparação ou estimação de valores 
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econômico, não é possível pela variação de valores dos materiais 

recicláveis (vidro, papel, metais, entre outros).  

Quanto à logística dos RSS dos hospitais da região da AMUREL, 

descreve-se conforme a Figura 22. 

 
Figura 22 - Logística dos RSS da região da AMUREL 

 

 
 

Fonte: do Autor, 2017. 

 

1. Conforme os dados obtidos através dos questionários e observação in 

loco, existe uma grande atenção com a biossegurança, mas não com a 

preocupação da redução de geração dos RSS, isso não se desdobra em 

ações com o propósito de minimizar o impacto ambiental. A segregação 

mostrou-se ineficiente, pois os profissionais apresentaram insegurança 

em classificar os resíduos, isto foi corroborado pelo contato frequente 

dos estabelecimentos para tirar dúvidas sobre os RSS, além de 30% 

afirmarem que não existe segregação de resíduos nos subgrupos A1, A2, 

A3, A4 e A5 e que 60% afirmaram misturar os resíduos do grupo E com 

os do grupo A para sua coleta interna ou externa. A segregação dos 

resíduos do grupo B e C correspondem aos preceitos legais conforme as 

normas e legislações vigentes. A segregação dos resíduos do grupo D 

está adequada, porém, carece de maior controle em verificar se há 

contaminação em certos materiais e divisão dos recicláveis e não 

recicláveis, podendo proporcionar o reaproveitamento dos mesmos. A 

falta de uma segregação do grupo A pode provocar um aumento 

desnecessário dos custos de tratamento, pois 70% dos resíduos deste 
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grupo conforme o questionário não necessitaria de tratamento. O 

acondicionamento mostrou-se adequado em 80% dos hospitais.  

2. Há existência de equipamentos adequados para o transporte interno, 

porém, em alguns estabelecimentos que utilizam os mesmo equipamento 

para os resíduos comuns e RSS. Observou-se que a coleta e transporte 

interno apresentam problemas em 60% dos estabelecimentos por 

cruzarem com a rota de roupa limpa e material esterilizado. Cerca de 

50% dos estabelecimentos não possuem local para armazenamento 

externo adequado, expondo riscos a comunidade hospitalar e o acesso de 

animais transmissores de doenças. 

3. Em todos os estabelecimentos pesquisados a coleta e transporte 

externo divergem do horário agendado com as prestadoras de serviços e 

a chegada do veículo de coleta. É necessário melhor supervisão do 

processo de transporte de resíduos dos estabelecimentos pesquisados, 

devido à impossibilidade de levantamento destas informações junto aos 

órgãos oficiais. Apenas 30% dos estabelecimentos contam com coleta 

seletiva ofertada pelo município. Porém somente 20% dos 

estabelecimentos possuem a rotina de separação dos materiais para 

coleta seletiva. Pode-se afirmar que nenhum dos estabelecimentos 

evidência preocupação com o ambiente externo, onde se delega os 

serviços públicos ou para terceiros, sem procurar o conhecimento do 

destino e condições de destinação final. O sepultamento é ofertado de 

forma direta e fácil aos estabelecimentos, assim como seu transporte 

para esta finalidade, por regrar, as partes e os todos de corpos sem vida 

não necessitam condições extraordinárias de transporte. Os produtos 

químicos recebem total atenção e tratamentos adequados em todos os 

casos. 

Para que haja uma gestão adequada dos RSS, é necessários que as 

pessoas envolvidas estejam capacitadas no que tange a identificação, 

segregação, transporte e o correto destino para cada grupo de resíduos. 

Treinamentos deficientes podem causar acidentes com materiais 

extremamente perigosos e infectados como os perfurocortantes, podendo 

não se restringir aos profissionais que atuam no ambiente hospitalar, 

mas também a população em geral. 

O gerenciamento incorreto resultará na segregação de RSS 

errada, considerando que todos os resíduos estão contaminados. Desta 

forma, os investimentos aumentam, mais que o necessário, para o 

tratamento da massa total de RSS. Além de, comprometer todas as 

outras etapas para a destinação correta destes resíduos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A metodologia proposta para esta pesquisa permitiu realizar uma 

avaliação das práticas adotadas pelos hospitais de grande, médio e 

pequeno porte no manejo de seus resíduos. As sequencias metodológicas 

propostas nos forneceu subsídios que propiciassem uma rede de 

informações que compõe o quadro do gerenciamento adotado nos 

estabelecimentos. 

Por ser um estudo de caso, possibilitou-se uma investigação 

profunda das variáveis encontradas nos hospitais e interpretá-las em 

consonância com o arcabouço teórico. O acompanhamento das práticas 

e rotinas de manejo dos RSS nos hospitais estudados se mostrou 

fundamental para um melhor entendimento do processo operacional do 

gerenciamento dos RSS. 

A PNRS instituída pela Lei nº 12.305/2010, defini o plano de 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos e a logística reversa no 

âmbito nacional, estipulando metas e instrumentos para fiscalização e 

incentivo na diminuição da geração dos resíduos, não realizando 

qualquer modificação nas resoluções já existentes como do CONAMA, 

ANVISA e ABNT que norteiam os processos de segregação, manuseio, 

armazenamento e destinação final dos RSS. Entre as metas desta 

política, tem-se a eliminação dos lixões a céu aberto e sua substituição 

por aterros sanitários em todos os municípios brasileiros no prazo de 

quatro anos. Segundo a Abelpre, até 2014, o estado de Santa Catarina 

substituiu todos os lixões por 36 aterros sanitários. Conforme o 

Pergis/SC (2011), essa prática demonstrou o comprometimento do 

estado com as metas estipuladas na PNRS, diferente do cenário nacional 

que a cada dez municípios, seis ainda depositam seus resíduos em lixões 

(ABELPRE, 2014). 

Outra meta estipulada pela PNRS é a elaboração do plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos em todos os 

municípios, incluindo o plano de gerenciamento de resíduos sólidos da 

saúde para os estabelecimentos que prestam este tipo de serviço no 

mesmo prazo de quatro anos. Infelizmente na região da AMUREL 

constatou-se que apenas 10% dos municípios possuem tais planos, o 

restante ainda está em processo de elaboração ou aprovação (ANEXO 

D). Com isso há um atraso de sete anos para concluir a meta, porém, 

determina-se na PNRS que estes planos devem ser revisados e 

renovados em quatros tornando mais agravante essa problemática. 

As normas e resoluções encontradas no CONAMA, ANVISA e 

ABNT referentes ao gerenciamento dos RSS estão sobrepostas, 
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resultando na falta de padronização e por consequência na incorreta ou 

dificuldade de interpretação das informações pelos estabelecimentos da 

saúde (geradores de resíduos) e responsáveis pelo tratamento e 

disposição final. Esta análise ficou evidente através do diálogo 

estabelecido com os hospitais e demais empresas alvo desta pesquisa, 

juntamente com as questões apresentadas no questionário aplicado e na 

observação in loco. 

Os órgãos governamentais (federal, estadual e municipal) têm o 

papel de incentivar agentes e processos que interagem na gestão dos 

resíduos sólidos, por meio de instrumentos como incentivos fiscais, 

financeiros e de crédito, tributários, pesquisas científicas e tecnologias, 

fomente de cooperativas de catadores e recicladores, vigilância sanitária, 

ambiental e agropecuária, financiamentos para projetos, infraestrutura, 

coleta seletiva, LR, descontaminação de áreas contaminadas doravante 

do Fundo Nacional do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico. Portanto reafirma-se que o papel do governo é de 

subsidiar a minimização do dano causado pelos resíduos no meio 

ambiente. Porém, a mesma lei que atribui essa responsabilidade ao 

governo, determina que o setor empresarial e a coletividade também são 

responsáveis pela efetividade das ações que asseguram o cumprimento 

da PNRS.  

Observando a conceitualização da PNRS e os dados obtidos na 

pesquisa, constata-se que: 50% dos municípios da região da AMUREL 

têm programa de coleta seletiva, somente 30% dos estabelecimentos tem 

à disposição este programa, mas apenas 20% realmente separam 

materiais para tal incentivo, 30% fazem doações de resíduos orgânicos 

para compostagem e 20% vendem óleo de cozinha para empresas 

parceiras. O restante dos resíduos ficam de responsabilidade dos 

prestadores de serviços, que os depositam em aterro sanitário, 

incineradores ou sepultamento. 

A segregação é o fator principal para uma gestão de RSS 

eficiente. Quando feita de forma incorreta, considerando que tudo está 

contaminado, demandará a investimentos com tratamento da massa total 

de RSS, incineração e outros tipos de eliminação, maior que o 

necessário. É provável que isso ocorra com os hospitais da AMUREL, 

pois os resíduos do grupo A não são segregados por seus subgrupos (A1, 

A2, A3, A4 e A5), e ainda, são misturados com resíduos do grupo E.  

Além, de proporcionar uma queda no volume de lixo no meio 

ambiente e exigir menos investimentos com infraestrutura para 

destinação dos RSU. Estes investimentos por sua vez, poderão ser 
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direcionados para melhorias no armazenamento externo dos hospitais 

que apresentaram um parâmetro preocupante. 

Os RSS do grupo D são transportados juntamente com os RSU 

dos municípios da AMUREL para o aterro sanitário. Por mais que no 

local de destinação final exista um processo de triagem, onde é feito a 

separação de materiais que possam ser reciclados, é impossível afirmar 

que os RSS deste grupo estão ou não sendo reciclados, pois do montante 

de 251,16 ton./dia recebidos no aterro sanitário, apenas 2% são 

reaproveitados. 

A prática de segregar não está somente após a geração dos RSS, 

mas em diversas etapas como coleta, triagem dos resíduos do grupo D, 

tratamento e na própria disposição final. Sugere-se aos hospitais e 

demais empresas, um maior preparo e comprometimento de seus 

profissionais, tal como, o estudo aprofundado das normas legais para o 

manuseio e acondicionamento dos RSS, auxiliando na efetivação de 

seus PGRSS. 

Entre as limitações deste estudo, destaca-se a impossibilidade de 

mensuração da capacidade econômica/financeira dos resíduos do grupo 

D destinados ao aterro sanitário, necessitando um estudo gravimétrico, 

com o propósito de analisar os benefícios que podem ser proporcionados 

através dos percentuais de reciclagem, ganhos financeiros e ambientais. 

Recomendando-se para estudos futuros, buscando ainda, dados sobre a 

neutralização dos RSS considerados contaminados, através de produtos 

químicos para desinfecção. 

Em relação ao impacto que as normas legais e a política têm 

sobre o gerenciamento logístico dos RSS, a promulgação das mesmas 

não é o suficiente para garantir procedimentos eficientes e proporcionar 

indicadores de desempenho logístico, assim como, evidenciar a 

eficiência dos métodos previstos na legislação e melhorias ao meio 

ambiente, cuja realização é recomentada para pesquisas futuras. Aponta-

se também como sugestão para pesquisas futuras, maiores informações 

sobre os resíduos nucleares, com dados mais detalhados de como os 

mesmos são procedidos pelas empresas que tratam destes resíduos nos 

estabelecimentos da saúde. 

Por um lado os novos termos legais trazem avanços conceituais 

em relação a segurança ocupacional e impacto ao meio ambiente, por 

outros, pode-se observar dificuldades enfrentadas na adequação dos 

serviços com RSS, além doa profissionais que devem ser treinados e 

adequados às normas vigentes. O gerenciamento adequado dos RSS nos 

estabelecimento estudados tem enfrentado obstáculos como 

inadequações ou inexistência de estrutura física em alguns casos, 
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rotatividade do pessoal envolvido, tornando vulneráveis etapas do 

manejo desses resíduos. 

Em geral, foi observado o esforço dos estabelecimentos para se 

adequarem ao número de normas existente, tanto na estrutura física 

quanto nas práticas de manejo dos RSS. No entanto, foram identificados 

pontos críticos nos gerenciamentos logísticos dos RSS, tornando os 

modelos adotados por cada estabelecimento vulnerável, expondo-os para 

problemas futuros junto à sociedade. Um agravante é o descarte 

incorreto dos resíduos por parte dos próprios pacientes, que se encontra 

em atendimento, seus familiares e visitantes, resultado da ausência de 

informação e equipamentos apropriados, como lixeiras e recipientes nos 

espaços de circulação. Esses fatores evidenciam uma necessidade de 

responsabilização estendida dos RSS, não somente aos fornecedores e 

prestadores de serviços a saúde, mas que abarque a sociedade em geral. 
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Apêndice A – Tabela relativa aos Dados dos Hospitais Pesquisados 

 
 

Tabela 13 - Dados dos hospitais participantes 2015 

Nº Hospital Município Nº Leitos 
Natureza 

Jurídica 
UTI 

1 Armazém 25 Beneficente  

2 Braço do Norte 87 Beneficente Sim 

3 Imaruí 35 Filantrópico  

4 Jaguaruna 40 Filantrópico  

5 Laguna 108 Filantrópico Sim 

6 Imbituba 98 Beneficente Sim 

7 São Martinho 12 Filantrópico  

8 Treze de Maio 32 Filantrópico  

9 Tubarão 452 Beneficente Sim 

10 Rio Fortuna 32 Filantrópico  

 

Fonte: SES/SC, 2015; DataSUS, 2015. 
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Apêndice B – Oferta de Aterros Sanitários de Santa Catarina 

 
Tabela 14 - Aterros Sanitários de Santa Catarina 

Município Administrador 

Anchieta Empresa Tucano Obras e Serviços Ltda. 

Araranguá 
Empresa Preservale Saneamento Ambiental 

Ltda. 

Biguaçu Empresa Proativa Meio Ambiente Brasil Ltda. 

Bom Jesus do Oeste Empresa C. W. Prestação de Serviços Ltda. 

Brusque 
Empresa Recicle Catarinense de Resíduos 

Ltda. 

Caçador Empresa Meio Oeste Ambiental 

Camboriú Município de Camboriú 

Concórdia Empresa Líder Materiais Elétricos Ltda. 

Curitibanos 
Consorcio Intermunicipal do Contestado 

(COINCO) 

Erval Velho Empresa Tucano Obras e Serviços Ltda. 

Fraiburgo Município de Fraiburgo 

Fraiburgo Empresa VT Engenharia e Construções Ltda. 

Ibirama Consorcio Intermunicipal Serra São Miguel 

Içara 
Empresa Santech Saneamento e Tecnologia 

Ambiental Ltda. 

Iporã do Oeste Empresa Transportes Serni Ltda ME 

Ipumirim 
Empresa CRI – Coleta, Reciclagem e 

Industrialização de Lixo Ltda. 

Ireneópolis Município de Ireneópolis 

Itajaí 
Empresa Ambiental Saneamento e Concessões 

Ltda. 

Joinville 
Empresa Ambiental Saneamento e Concessões 

Ltda. 

Lages 
Empresa ESA Construções, Projeto e 

Tecnologia Sanitária e Ambiental Ltda. 

Laguna Empresa Serrana Engenharia 

Mafra 
Empresa SELUMA (Serviços de Limpeza 

Urbana de Mafra Ltda.) 

Otacílio Costa Empresa Blumeterra Comércio e Serviço Ltda. 

Porto União Município de Porto União 

Presidente Castelo 

Branco 
Município de Presidente Castelo Branco 

Rio Negrinho Empresa Serrana Engenharia Ltda. 
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Rio Negrinho 
Empresa Hera Sul Tratamento de Resíduos 

Ltda. 

São Bento do Sul Empresa Transresíduos Ltda. 

São João Batista Município de São João Batista 

Saudades Empresa Tucano Obras e Serviços Ltda. 

Seara Empresa Ronetran Ltda. 

Sul Brasil Município Sul Brasil 

Timbó 
Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do 

Itajaí (CIMVI) 

Urussanga 
Consorcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos 

Urbanos da Região Sul (CIRSURES) 

Xanxerê Empresa Continental Obras e Serviços Ltda. 

Xaxim 
Empresa CRI – Coleta, Reciclagem e 

Industrialização de Lixo Ltda. 

 

Fonte: ABES/SC, 2012. 
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Apêndice C – Questionário 

 

 

1. Dados gerais do Hospital 

1.1 Nome fantasia do estabelecimento. 

1.2 Natureza jurídica do estabelecimento. 

 Federal 

 Estadual 

 Municipal 

 Filantrópico 

 Beneficente 

1.3 Municípios da região da AMUREL. 

 Armazém 

 Braço do Norte 

 Capivari de Baixo 

 Grão Pará 

 Gravatal 

 Imaruí 

 Imbituba 

 Jaguaruna 

 Laguna 

 Pedras Grandes 

 Pescaria Brava 

 Rio Fortuna 

 Sangão 

 Santa Rosa de Lima 

 São Ludgero 

 São Martinho 

 Treze de Maio 

 Tubarão 

1.4 E-mail de contato. 

1.5 Número de leitos. 

1.6 Especialidade. 

2. O hospital tem alguma política de compras de materiais com 

menos embalagens, embalagens recicladas, de materiais ou de 

devolução de embalagens? 

3. Os insumos são rastreados ou possuem rígido acompanhamento 

da movimentação interna neste estabelecimento? 

 Não precisamos ter um controle interno de trânsito de insumos. 

 Pelo menos 80% dos insumos são rastreados com segurança (com o 
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uso de barras, acompanhamento do número de lote e controle da 

data de vencimento). 

 Usamos um controle, mas não se configura como um rastreamento 

(exemplo: sabemos as quantidades usadas de insumos por mês, mas 

não sabemos quanto se perde, o que está para vencer etc.). 

 Devido à falta de recursos (equipamentos ou pessoal, os insumos de 

meu estabelecimento não são controlados de forma rígida, havendo 

insumos sem acompanhamento ideal em vários setores). 

4. Há acompanhamento das perdas? Se sim, qual a porcentagem 

(%) de perda total dos insumos da área de saúde? (média de 

janeiro/2015 a dezembro/2015) 

5. O estabelecimento possui o plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos? 

 Sim 

 Não 

 Em processo 

6. Sobre a avaliação dos resíduos hospitalares responda abaixo: 

6.1 Quantidade total de resíduos é auto avaliado? 

6.2 Indicadores? 

6.3 Métodos de controle? 

6.4 Quem avalia? 

6.5 Qual a periodicidade? 

7. Sobre a segregação dos resíduos, responda abaixo: 

7.1 Há segregação de resíduos? 

7.2 Quantidade total de resíduos recicláveis gerados? 

7.3 Como são avaliados a segregação dos resíduos no hospital? 

7.4 Em qual momento eles são segregados? 

7.5 Quais materiais são armazenados, sem previsão de destino? 

8. Os resíduos dos serviços de saúde são separados, segundo as suas 

características físicas, químicos e biológicos, a sua espécie e seu 

estado físico? 

 Sim, para todos os grupos de resíduos: características físicas, 

químicas e biológicas, a sua espécie e seu estado físico. 

 Sim, para alguns grupos de resíduos, segundo características físicas, 

químicos e biológicos, a sua espécie e seu estado físico. 

 Não, para nenhum grupo de resíduos. 

9. Média mensal do volume de resíduos do grupo A1 (média entre 

janeiro/2015 à dezembro/2015). 

10. Média mensal do volume de resíduos do grupo A2 (média entre 

janeiro/2015 à dezembro/2015). 
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11. Média mensal do volume de resíduos do grupo A3 (média entre 

janeiro/2015 à dezembro/2015). 

12. Média mensal do volume de resíduos do grupo A4 (média entre 

janeiro/2015 à dezembro/2015). 

13. Média mensal do volume de resíduos do grupo A5 (média entre 

janeiro/2015 à dezembro/2015). 

14. Média mensal do volume de resíduos do grupo B (média entre 

janeiro/2015 à dezembro/2015). 

15. Média mensal do volume de resíduos do grupo C (média entre 

janeiro/2015 à dezembro/2015). 

16. Média mensal do volume de resíduos do grupo D (média entre 

janeiro/2015 à dezembro/2015). 

17. Média mensal do volume de resíduo do grupo E (média entre 

janeiro/2015 à dezembro/2015). 

18. Os resíduos recebem algum tipo de tratamento interno antes de 

serem mandados para fora deste estabelecimento? (marque mais de 

um) 

 Não geramos resíduos do grupo A. 

 Não geramos resíduos do grupo B. 

 Não geramos resíduos do grupo C. 

 Não geramos resíduos do grupo D. 

 Não geramos resíduos do grupo E. 

 Tratamos internamente os resíduos de grupo A1. 

 Tratamos internamente os resíduos de grupo A2. 

 Tratamos internamente os resíduos de grupo A3. 

 Tratamos internamente os resíduos de grupo A4. 

 Tratamos internamente os resíduos de grupo A5. 

 Tratamos internamente os resíduos de grupo B. 

 Tratamos internamente os resíduos de grupo C. 

 Tratamos internamente os resíduos de grupo D. 

 Tratamos internamente os resíduos de grupo E 

 Não tratamos internamente os resíduos. 

19. Há um local para acondicionamento dos RSS nas áreas. 

 Interna 

 Externa 

 Não há 

20. A coleta externa (resíduos infectantes e especiais) é feita com que 

frequência? 

 Diariamente 

 Dias alternados 

 Duas vezes ao dia 
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 Outros 

21. Os resíduos da saúde possuem uma rotina de horários e 

procedimentos diferenciados de coleta? Selecione as opções que 

estão presentes no seu estabelecimento. 

 Possuímos um carrinho separado para o transporte de resíduos dos 

serviços de saúde. 

 São utilizados símbolos para a identificação das embalagens, 

coletores internos, recipientes e locais de armazenamento. 

 Possuímos um abrigo temporário na área interna. 

 Os resíduos são acondicionados em saco e/ou recipientes 

impermeáveis, resistentes à punctura, ruptura e vazamentos. 

 O PGRSS – programa de gerenciamento de resíduos dos serviços 

de saúde possui um responsável técnico por elaborar, rever, 

implementar e treinar as pessoas (educação continuada). 

 Há EPI – equipamentos de proteção individual para todos os 

trabalhadores que lidam com resíduos. Óculos, aventais, botas etc. 

Além disso as pessoas sabem como usar corretamente os EPIs. 

 Há imunização de trabalhadores conforme programa nacional de 

imunização – PNI. 

 Realizamos tratamentos dos resíduos visando a reduzir ou 

minimizar os agentes nocivos à saúde e ao meio ambiente. 

 Há controle registrado e formal da água usada no estabelecimento 

(testes microbiológicos). 

 Há tratamento do esgoto sanitário. 

 Os recipientes para transporte e acondicionamento, bem como o 

transito interno de resíduos atendem aos itens 1.4.1 e 1.4.2 da RDC 

306. 

 O descarte de pilhas e baterias que contenham em suas 

composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos são 

descartados segundo a Resolução CONAMA nº 257, de 

30.06.1999. 

 O descarte de lâmpadas é realizada de maneira diferenciada 

(reciclagem e não o lixo comum). 

22. Para onde são encaminhados os resíduos sólidos de serviços de 

saúde (infectantes e especiais)? 

23. O estabelecimento possui local de armazenamento externo? 

 Sim, possuímos um abrigo externo. 

 Não, deveríamos ter, mas não possuímos um abrigo externo. 

 Não, pois não precisamos ter um abrigo externo. 

22. Quais os processos de tratamento de resíduos dos serviços da 

saúde utilizados por este estabelecimento? 
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 Processo térmico – autoclavagem no próprio estabelecimento. 

 Processo térmico – micro-ondas no próprio estabelecimento. 

 Processo térmico – incineração no mesmo estabelecimento. 

 Processo térmico – pirólise no próprio estabelecimento. 

 Processo químico no próprio estabelecimento. 

 Irradiação no próprio estabelecimento. 

 Processo térmico – autoclavagem no próprio estabelecimento, no 

próprio município. 

 Processo térmico – autoclavagem em outro estabelecimento fora do 

município. Informe na próxima pergunta. 

 Processo térmico – incineração em estabelecimento no próprio 

município. 

 Processo térmico – incineração em outro estabelecimento fora do 

município. Informe na próxima pergunta. 

 Processo térmico – pirólise em outro estabelecimento fora do 

município. 

 Processo térmico – pirólise em outro estabelecimento fora do 

município. Informe na próxima pergunta. 

 Queima a céu aberto. 

 Queima em forno no próprio estabelecimento sem licenciamento e 

por conta própria, não se configurado um incinerador. 

 Estamos acumulando em um determinado local para no futuro de 

longo prazo, decidimos o que fazer com determinados resíduos. 

 Outros. 

23. Se na pergunta anterior, há tratamento em outro município, 

informe qual município é este. Se não houver transporte para outro 

município, deixe em branco esta pergunta. 

24. Qual a quantidade total de resíduos gerados? 

25. A gestão interna dos resíduos é realizada por empresas 

terceiras? Qual? 

26. A coleta externa e destinação dos resíduos é feita por uma 

empresa terceira? Qual? 

27. Em relação ao plano de gerenciamento de resíduos dos serviços 

de saúde – PGRSS. 

 Não precisamos ter PGRSS. 

 Precisaríamos ter PGRSS, mas não temos. 

 Temos um PGRSS escrito, mas a maior parte (pelo menos 80% dos 

setores que deveriam usa ainda não a fazem). 

 Estamos implementando um PGRSS, mas está no início. 

 O PGRSS está bem disseminado pelos setores do estabelecimento, 

mas ainda precisa se adequar totalmente a RDC 306/2004 e 
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Resolução CONAMA nº 358/05. 

 O PGRSS está bem disseminado pelos setores do estabelecimento, 

é validado pelos profissionais responsáveis e há ações previstas 

nele para reduzir o volume gerado. Atende o que pede a RDC 

306/2004 e Resolução CONAMA nº 358/05. 

28. Os resíduos são destinados para algum centro de reciclagem? Se 

sim, qual? 

29. Cite, em relação ao gerenciamento de resíduos de serviços de 

saúde do hospital. 

 Deficiências 

 Problemas 

 Questionamentos 

 Outros 

30. Onde o hospital busca informações sobre gerenciamento dos 

RSS? 
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Apêndice D – Roteiro observação in loco 

 

 

1. GERADORES DE RSS 

 

1.1 Pontos de geração de resíduos. 

1.2 Métodos de segregação. 

1.3 Recipiente e identificação para segregação. 

1.4 Controle dos resíduos segregados. 

1.5 Acompanhamento do volume de resíduos segregados. 

1.6 Locais e condições para acondicionamento interno. 

1.7 Manejo no acondicionamento interno. 

1.8 Rotinas para coleta internas. 

1.9 Recipientes e carrinhos para transporte interno. 

1.10 Rota do transporte interno. 

1.11 Tratamento interno dos resíduos. 

1.12 Local do armazenamento externo. 

1.13 Infraestrutura do armazenamento externo. 

1.14 Separação dos resíduos para reciclagem ou reaproveitamento. 

1.15 PGRSS 

 

2. COLETA E TRANSPORTE EXTERNO 

 
2.1 Veículos para o transporte externo. 

2.2 Empresas prestadoras de serviços de coleta dos resíduos. 

2.3 Rotina para coleta e transporte externo. 

2.4 Cumprimento dos itinerários pelas empresas terceiras de coleta 

externa. 

2.5 Utilização de EPIs. 

 

3. DESTINAÇÃO FINAL 
 

3.1 Local do aterro sanitário. 

3.2 Procedimento de transbordo. 

3.3 Triagem dos resíduos do grupo D. 

3.4 Local de deposito de resíduos perigosos. 
3.5 Tratamento de resíduos ofertados no aterro. 

3.6 Controle de Volume recebido de RSS. 
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Anexo A – Atendimento dos aterros sanitários por municípios 

 
Quadro 8 - Destino dos resíduos sólidos dos municípios por unidade de 

disposição final 

ATERRO 

SANITÁRIO 

LOCALIZAÇÃO DO 

ATERRO 

Nº DE 

MUNICÍPIOS 

ATENDIDOS 

MUNICÍPIOS 

ATENDIDOS 

Empresa Ambiental 

Saneamento e 
Concessões Ltda. 

Itajaí 2 
Balneário Camboriú 

Itajaí 

Municipal Camboriú 1 Camboriú 

Consórcio 

Intermunicipal do 
Contestado (COINCO) 

Curitibanos 8 

Curitibanos 

Brunópolis 

Frei Rogério 

Monte Carlo 

Ponte Alta 

Ponte Alta do Norte 

Santa Cecília 

São Cristóvão do Sul 

Municipal Fraiburgo 2 
Fraiburgo 

Lebon Régis 

Municipal (Operação 

da Empresa Meio 
Oeste Ambiental) 

Caçador 1 Caçador 

Empresa Serrana 

Engenharia Ltda. 
Laguna 22 

Armazém 

Bom Jardim da Serra 

Braço do Norte 

Capivari de Baixo 

Grão Pará 

Gravatal 

Imaruí 

Agronômica 

Imbituba 

Jaguaruna 

Laguna 

Pedras Grandes 

Rio Fortuna 

Sangão 
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Santa Rosa de Lima 

Dona Emma 

São Joaquim 

São Ludgero 

São Martinho 

Treze de Maio 

Tubarão 

Urubici 

Empresa Preservale 
Saneamento Ambiental 

Ltda.-ME 

Araranguá 11 

Balneário Arroio do 

Silva 

Balneário Gaivota 

Jacinto Machado 

Morro Grande 

Passo de Torres 

Praia Grande 

Timbé do Sul 

São João do Sul 

Santa Rosa do Sul 

Sombrio 

Turvo 

Empresa VT 
Engenharia e 

Construções Ltda. 

Fraiburgo 11 

Arroio Trinta 

Campos Novos 

Iomerê 

Macieira 

Pinheiro Preto 

Rio das Antas 

Salto Veloso 

Vargem 

Tangará 

Calmon 

Videira 

Municipal Irineópolis 1 Irineópolis 

Empresa Santech 
Saneamento e 

Tecnologia Ambiental 

Ltda. 

Içara 9 

Araranguá 

Criciúma 

Ermo 

Forquilhinha 



141 

 

Içara 

Maracajá 

Meleiro 

Nova Veneza 

Siderópolis 

Consórcio 

Intermunicipal de RSU 
da Região Sul 

(CIRSURES) 

Urussanga 6 

Urussanga 

Cocal do Sul 

Lauro Muller 

Morro da Fumaça 

Orleans 

Treviso 

Municipal Porto União 1 Porto União 

Empresa SELUMA - 

Serviços de Limpeza 

Urbana de Mafra Ltda. 

Mafra 15 

Bela Vista do Toldo 

Canoinhas 

Corupá 

Guaramirim 

Itaiópolis 

Itapoá 

Jaraguá do Sul 

Mafra 

Major Vieira 

Matos Costa 

Monte Castelo 

Papanduva 

Santa Terezinha 

Schroeder 

Três Barras 

Municipal (Operação 

da Empresa Serrana 

Engenharia Ltda.) 

Rio Negrinho 1 Rio Negrinho 

Municipal (Operação 
da Empresa 

Transresíduos Ltda) 

São Bento do Sul 1 São Bento do Sul 

Empresa Ambiental 
Saneamento e 

Concessões Ltda. 

Joinville 2 

Joinville 

Balneário Barra do 
Sul 

Empresa ESA Lages 11 Anita Garibaldi 



142 

 

Construções Projeto e 

Tecnologia Sanitária e 

Ambiental Ltda. 

Bocaina do Sul 

Campo Belo do Sul 

Bom Retiro 

Correia Pinto 

Ituporanga 

Lages 

Painel 

Rio Rufino 

São José do Cerrito 

Timbó Grande 

Empresa Blumeterra 

Comércio e Serviços 

Ltda. 

Otacílio Costa 24 

Otacílio Costa 

Capão Alto 

Mirim Doce 

Palmeira 

Petrolândia 

Pouso Redondo 

Rio do Campo 

Rio do Oeste 

Agrolânida 

Rio do Sul 

Trombudo Central 

Aurora 

Urupema 

Salete 

Braço do Trambudo 

Piratuba 

Taió 

Alto Bela Vista 

Laurentino 

Ipira 

Abdon Batista 

Atalanta 

Cerro Negro 

Chapadão do 

Lageado 
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Empresa Recicle 

Catarinense de 
Resíduos Ltda. 

Brusque 21 

Araquari 

Barra Velha 

Blumenau 

Botuvera 

Brusque 

Gaspar 

Guabiruba 

Ilhota 

Imbuia 

Luís Alves 

Major Gercino 

Massaranduba 

Navegantes 

Nova Trento 

Penha 

Piçarras 

São Francisco do Sul 

São João do Itaperiú 

Vidal Ramos 

Vitor Meireles 

Witmarsum 

Municipal São João Batista 1 São João Batista 

Consórcio 
Intermunicipal Serra 

São Miguel (Operação 

da Empresa Serrana 
Engenharia Ltda.) 

Ibirama 5 

Ibirama 

Presidente Nereu 

José Boiteux 

Lontras 

Presidente Getúlio 

Consórcio 

Intermunicipal do 

Médio Vale do Itajaí 
(CIMVI) 

Timbó 9 

Apiúna 

Ascurra 

Benedito Novo 

Doutor Pedrinho 

Indaial 

Pomerode 

Rio dos Cedros 

Rodeio 
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Timbó 

Empresa Proativa Meio 

Ambiente Brasil Ltda. 
Biguaçu 22 

Águas Mornas 

Alfredo Wagner 

Angelina 

Anitápolis 

Antônio Carlos 

Biguaçu 

Bombinhas 

Canelinha 

Florianópolis 

Garopaba 

Governador Celso 
Ramos 

Itapema 

Leoberto Leal 

Palhoça 

Paulo Lopes 

Porto Belo 

Rancho Queimado 

Santo Amaro da 

Imperatriz 

São Bonifácio 

São José 

São Pedro de 

Alcântara 

Tijucas 

Empresa Transporte 
Serni Ltda. ME 

Iporã do Oeste 5 

Iporã do Oeste 

Itapiranga 

Santa Helena 

São João do Oeste 

Tunápolis 

Empresa Tucano Obras 
e Serviços Ltda. 

Anchieta 19 

Anchieta 

Bandeirante 

Barra Bonita 

Belmonte 

Campo Erê 

Descanso 
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Dionísio Cerqueira 

Galvão 

Guaraciaba 

Guarujá do Sul 

Jupiá 

Novo Horizonte 

Palma Sola 

Paraiso 

Princesa 

São Bernardino 

São José do Cedro 

São Lourenço do 
Oeste 

São Miguel do Oeste 

Empresa C. W. 

Prestação de Serviços 
Ltda. 

Bom Jesus do Oeste 4 

Bom Jesus do Oeste 

Saltinho 

Santa Terezinha do 

Progresso 

Tigrinhos 

Municipal Sul Brasil 1 Sul Brasil 

Empresa Tucano Obras 

e Serviços Ltda. 
Saudades 18 

Águas Frias 

Caibi 

Chapecó 

Cunha Porã 

Cunhatai 

Flor do Sertão 

Iraceminha 

Maravilha 

Modelo 

Mondaí 

Nova Erechim 

Nova Itaberaba 

Pinhalzinho 

Riqueza 

Romelândia 

São Miguel da Boa 
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Vista 

Saudades 

Serra Alta 

Empresa CRI - Coleta, 

Reciclagem e 
Industrialização de 

Lixo Ltda. 

Xaxim 6 

Arvoredo 

Faxinal dos Guedes 

Passos Maia 

Ponte Serrada 

Vargeão 

Xaxim 

Empresa Continental 
Obras e Serviços Ltda. 

Xanxerê 24 

Abelardo Luz 

Águas de Chapecó 

Bom Jesus 

Caxambu do Sul 

Cordilheira Alta 

Coronel Freitas 

Coronel Martins 

Entre Rios 

Formosa do Sul 

Guatambu 

Ipuaçu 

Irati 

Jardinópolis 

Lajeado Grande 

Marema 

Outro Verde 

Palmitos 

Planalto Alegre 

Quilombo 

Santiago do Sul 

São Carlos 

São Domingos 

União do Oeste 

Xanxerê 

Empresa Ronetran 

Ltda. 
Seara 3 

Paial 

Seara 
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Xavantina 

Empresa CRI - Coleta, 
Reciclagem e 

Industrialização de 
Lixo Ltda. 

Ipumirim 8 

Arabutã 

Ipumirim 

Irani 

Ita 

Jabora 

Lindóia do Sul 

Vagem Bonita 

Peritiba 

Municipal (Operação 

da Empresa Líder 
Materiais Elétricos 

Ltda.) 

Concórdia 1 Concórdia 

Municipal 
Presidente Castelo 

Branco 
1 

Presidente Castelo 
Branco 

Empresa Tucano Obras 
e Serviços Ltda. 

Erval Velho 14 

Água Doce 

Catanduvas 

Celso Ramos 

Erval Velho 

Ibiam 

Herval D'Oeste 

Ibicaré 

Joaçaba 

Lacerdópolis 

Luzerna 

Ouro 

Capinzal 

Treze Tílias 

Zortea 

Empresa Hera Sul 

Tratamento de 

Resíduos Ltda. 

Rio Negrinho 1 Campo Alegre 

 

Fonte: ABES/SC, 2012. 
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Anexo B – Fotos do Aterro Sanitário 

 
Figura 23 - Aterro Sanitário da Empresa Serrana Engenharia Ltda - Laguna 

 

 
 
Fonte: ABES/SC, 2012. 
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Anexo C – Coleta Seletiva 

 
Quadro 9 - Parâmetro da Coleta Seletiva no Estado de Santa Catarina 
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Fonte: ABES/SC, 2012. 
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Anexo D – Situação dos Planos de resíduos Municipais 
 

Quadro 10 - Municípios que possuem PMSB e PMGIRS 
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Fonte: ABES/SC, 2012. 
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Anexo E – Fluxograma dos resíduos da região da AMUREL 
 

Figura 24 - Fluxograma da destinação final dos resíduos sólidos feitos pela 

Empresa Serrana 

 

 
 

Fonte: Pergis/SC, 2012. 


