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RESUMO 

O estudo avaliou aspectos referentes ao gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

gerados dentro do Centro Cirúrgico (CC) de um hospital-escola do interior de São Paulo com 

o objetivo de propor melhorias nesse processo. Trata-se de um estudo com abordagem quanti-

qualitativa que foi realizado por meio da observação dos processos, coleta de dados, entrevistas 

semiestruturadas aplicadas aos colaboradores da equipe de enfermagem e quantificação dos 

RSS gerados em sala operatória (SO). A coleta de dados foi realizada em uma semana, com um 

total de 42 entrevistados, sendo em sua maioria (34; 80,95%) técnicos de enfermagem. Quanto 

aos conhecimentos, 92,90% relataram saber o que era RSS e 7,10% disseram não saber do que 

se tratava. Sobre o Plano de Gerenciamento de RSS (PGRSS), 54,8% desconheciam e 45,20% 

conheciam. Na questão da capacitação sobre RSS, 69% disseram não ter tido, 31% relataram 

que sim. Porém, 11,90% consideraram ter sido suficiente e 88,10, insuficiente. Em relação à 

segregação, 95,20% disseram não realizar, e 4,80% responderam que sim. A revisão do hamper 

era realizada por 100% dos colaboradores. Dos 42 entrevistados, 10 deles relataram ter sofrido 

acidente de trabalho com algum tipo de RSS.  Foi observado que não há segregação dos resíduos 

do tipo B (Químico) e D (Comum) dentro das SO e que a equipe médica e de enfermagem não 

realizam a correta segregação dos RSS. Notou-se que a disponibilidade das lixeiras dentro do 

CC está incorreta, gerando confusão nos descartes dos RSS. A ergonomia do expurgo do CC 

não está adequada com as necessidades dos colaboradores. Foram pesados os RSS de 53 

procedimentos cirúrgicos, totalizando 170,157 kg, sendo 116,17 kg (68,28%) lixo infectante e 

53,978 kg (31,72%) lixo comum. Conclui-se que, mesmo com as exigências das leis RDC nº 

306/04 da ANVISA e da Res. nº 358/05 da CONAMA, que regulam o gerenciamento de RSS, 

verificou-se a possibilidade de melhoria para que o setor do CC do hospital fique em total 

conformidade com as leis federais. Apesar de não haver a segregação dos RSS dentro de sala, 

os colaboradores se propunham em segregar e tinham consciência da sua importância e da 

necessidade de mais palestras/orientações sobre o assunto, ou seja, a necessidade de uma 

educação permanente.  

Palavras-chave: Resíduos de Serviços de Saúde, Gerenciamento de Resíduos, Centro 

Cirúrgico, Educação em Saúde 

 





 
 

ABSTRACT 

 

The study evaluated aspects related to the management of Health Services Waste (HSW) 

generated within the Surgical Center (SC) of a school hospital in the interior of São Paulo, with 

the purpose of proposing improvements in this process. This is a qualitative quantitative study 

that was performed through process observation, data collection, semi-structured interviews 

applied to the nursing team's collaborators and the quantification of HSW generated in the 

Operating Room (OR). Data collection was performed in 1 week, a total of 42 interviewees, 

most of them (34, 80.95%) nursing technicians. As to the knowledge, 92.90% reported knowing 

what was HSW and 7.10% said they did not know what it was. About the Management Plan of  

Healthcare Waste, 54.8% were unaware and 45.20% knew. In the issue of training on HSW, 

69% said they had not, 31% said yes. However, 11.90% said that it was enough and 88.10% 

was insufficient. Regarding segregation, 95.20% said they did not perform, and 4.80% said yes. 

The hamper review is performed by 100% of the employees. Of the 42 interviewees, 10 of them 

reported having suffered an accident at work with some kind of HSW. It was observed that 

there is no segregation of type B (chemical) and D (common) residues within the OR, and the 

medical and nursing staff do not perform the correct segregation of HSW. It was observed that 

the availability of the dumps inside the SC is incorrect, generating confusion in the discards of 

HSW. The purge ergonomics of the SC is not adequate with the needs of the employees. The 

HSW of 53 surgical procedures were weighed, totaling 170,157 kg, of which 116.17 kg 

(68.28%) infective wastes and 53,978 kg (31.72%) were common wastes. It is concluded that, 

even with the requirements of the RDC laws no. 306/04 of ANVISA and Res. Nº 358/05 of 

CONAMA that regulate the management of HSW, it was verified the possibilities of 

improvement so that the sector of the SC Stay in full compliance with federal law. Although 

there was no segregation of the HSW within the room, the collaborators proposed to segregate 

and were aware of its importance and the need for more lectures / orientations on the subject, 

that is, the need for a permanent education. 

 

Keywords: Health Services Waste, Waste Management, Surgical Center, Health Education 
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1 INTRODUÇÃO 

Durante o meu período de graduação em enfermagem na Universidade Estadual de 

Minas Gerais, entre os anos de 2002 e 2006, além das atividades acadêmicas, exercia atividades 

extracurriculares, tais como estágios, cursos e atuava como bolsista no ambulatório de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (DST/AIDS). A rotina 

de estágio envolvia treinamentos, palestras educativas e campanhas preventivas. As atividades, 

somadas às estratégias de comunicação, fortaleceram a minha percepção que saúde e educação 

caminham juntas e não podem se separar. 

Em 2006, durante o período em que exerci as atividades como enfermeira na Santa Casa 

de Misericórdia de Ituverava/SP, nos setores Centro Cirúrgico (CC) e Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), especializei-me em UTI Adulto na Faculdade de Medicina de São José do Rio 

Preto. Logo em seguida, em 2009, especializei-me em Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação 

Pós-anestésica e Central de Material Esterilização pelo Hospital Moinhos de Vento de Porto 

Alegre/RS, que possui acreditação pela Joint Commission International (JCI), no qual tive a 

oportunidade de trabalhar durante 4 anos, neste mesmo período também acumulei experiências 

no Hospital das Clínicas de Porto Alegre/RS. 

Em 2012, mudei-me para Goiânia com minha família e tive a oportunidade de trabalhar 

como Responsável Técnica do Hospital do Coração de Goiânia/GO, onde implementei o 

Programa de Gerenciamento de Resíduos no Hospital do Coração de Goiânia/GO, ampliando 

o programa-modelo inclusive para clínicas daquele mesmo estado. 

 Logo depois, em 2014, na cidade de Sorocaba/SP, iniciei como enfermeira assistencial 

no CC do Hospital Santa Lucinda (HSL), hospital-escola voltado para o campo de ensino e 

prática de estudantes de enfermagem e medicina, e, durante meu  período no setor, observei 

que havia pontos de melhoria no processo do gerenciamento de resíduos dentro do setor e que 

aperfeiçoamentos no sistema de gerenciamento de resíduos de saúde dentro do setor CC 

poderiam trazer benefício adicional para o HSL no tocante ao alinhamento e melhorias nas 

formas de orientação aos colaboradores quanto aos riscos e segregação dos resíduos, educação 

permanente e aperfeiçoamento dos processos de forma a mitigar o aparecimento de doenças 

infecciosas, exposição dos trabalhadores aos acidentes envolvendo materiais biológicos e o 

risco ambiental para toda a população.  
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Em diferentes instituições, o tema relacionado a gerenciamento de resíduos do serviço 

de saúde sempre me chamou atenção, devido a diversas importâncias no tratamento sobre o 

assunto que se apresentava nas mesmas. 

 Com o objetivo de contribuir com o processo de gerenciamento de resíduos atual, 

ingressei no Mestrado Profissional em Educação nas Profissões de Saúde pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), bolsista pela Fundação São Paulo (FUNDASP). 

 Ao mesmo tempo, visando a um melhor entendimento e oportunidade de melhorias no 

Programa de Gerenciamento de Resíduos do HSL, tornei-me membro da Comissão de 

Gerenciamento de Resíduos do HSL, na tentativa de propor um estudo para análise de possíveis 

pontos de melhoraria no processo deste gerenciamento dentro da instituição com a ajuda do 

meu projeto de pesquisa.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 A situação da gestão dos resíduos sólidos não é confortante, uma vez que não tem 

recebido a atenção necessária por parte do poder público. Com isso, compromete-se a saúde da 

população, bem como degradam-se os recursos naturais, especialmente o solo e os recursos 

hídricos1. 

 De forma geral, os Resíduos Sólidos são "resíduos nos estados sólido e semissólido, que 

resultam de atividades da comunidade de origem: industrial, doméstica, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição"2, 3 

 Avaliando-se a história da limpeza urbana no Brasil, o serviço sistemático de limpeza 

urbana iniciou-se em 25 de novembro de 1880, no Rio de Janeiro.1   

Nesse dia, o imperador D. Pedro II assinou o Decreto nº 3024, aprovando o contrato 

de "limpeza e irrigação" da cidade, que foi executado por Aleixo Gary e, mais tarde, 

por Luciano Francisco Gary, de cujo sobrenome origina-se a palavra gari, que hoje 

denominam-se os trabalhadores da limpeza urbana em muitas cidades brasileiras1 (p. 

12). 

  Ao passar dos anos, em 2000, o lixo produzido diariamente no Brasil chegava a 125.281 

toneladas, sendo que 47,1% eram destinados a aterros sanitários; 22,3% a aterros controlados; 

e 30,5% a lixões, ou seja, somente cerca de 70% do lixo coletado no Brasil teve um destino 

final adequado, em aterros sanitários e/ou controlados4. Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2000 foram produzidas 228.413 toneladas por dia de RSS 

no Brasil5. 

 Em 2010, foram produzidas por volta de 61 milhões de toneladas de resíduos sólidos 

urbanos (RSU). No mesmo período, segundo o (IBGE), a população cresceu em torno de 1%6. 

Em 2014, a geração dos RSU foi de aproximadamente 79 milhões de toneladas7. 

 A cada dia, a população se torna mais consumista, consequentemente gerando maiores 

volumes de resíduos sólidos, o que é um problema para a sociedade e para o meio ambiente, 

que passa a consumir mais resíduos de uso único. Esta dificuldade também ocorre dentro dos 

hospitais, onde o aumento de geração de RSS também se dá pelo aumento da população idosa. 

A geração de resíduos sólidos desenfreada torna-se um desafio na problemática do saneamento 

ambiental8,9. 

 Parte desta problemática e do alto consumo e geração de resíduos se dá no setor saúde, 

que é responsável pelo maior volume produzido entre os diferentes geradores de resíduos, e 

que, de forma não intencional, agrava as situações que ameaçam a saúde. Os RSS podem ser 
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infectantes, químicos, radioativos e comuns, recicláveis ou não e os perfurocortantes. Com isso, 

as ações de prevenção nos sistemas de saúde estruturaram-se por meio de várias formas de 

vigilância, visando a controlar transmissões das doenças e dos fatores de risco9,10. 

 De forma geral, existem muitas preocupações no tocante à gestão dos RSS. Uma delas 

está ligada diretamente aos investimentos destinados a este setor. Além de escassos, outro ponto 

relevante é que existem dificuldades na implementação dos processos de gestão. Vale lembrar 

que os RSS apresentam ameaça ao meio ambiente e também à saúde das pessoas, pois possuem 

características infecciosas, contagiantes e altamente tóxicas que. muitas vezes, combinadas aos 

resíduos hospitalares, expõem uma grande parcela da população mundial10,11. 

 Os RSS “constituem um grande problema para a sociedade e para o meio ambiente, 

devido as suas características tóxicas e/ou patogênicas” (p. 377). Com isso, a preocupação 

mundial com este tema tem aumentado, e as nações têm procurado rever suas legislações, 

tendendo a se tornarem cada vez mais restritivas12. 

 Os RSS constituem uma categoria específica de resíduos sólidos e são considerados 

todo e qualquer resíduo proveniente de hospitais, clínicas médicas e outros grandes geradores 

que executem qualquer atividade médico-assistencial humana ou animal. São também 

considerados RSS aqueles resíduos produzidos em necrotérios, funerárias, clínicas 

odontológicas, instituições de ensino de saúde, etc.13,14,15 

 Em 2014, o resultado de pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) permitiu-nos projetar que, dos 5.570 municípios 

brasileiros, 4.526 prestaram, total ou parcialmente, serviços de manejo dos RSS, levando a um 

índice médio de 1,3 kg por habitante/ano. “O total coletado cresceu 5% em relação à pesquisa de 

2013, enquanto que o índice médio por habitante revelou um crescimento de 4,1% no mesmo período” 

7 (p. 88). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os países de alta renda produzem, 

em média, até 0,5 kg de resíduos perigosos por pessoa por dia; enquanto os países de baixa 

renda geram, em média, 0,2 kg. No entanto, os RSS não são segregados adequadamente em 

países de baixa renda, e, portanto, fazem com que a quantidade destes resíduos perigosos seja 

maior do que deveria16. 

Acredita-se que, entre 10 a 15% do volume total de RSS gerado dentro dos hospitais 

norte-americanos sejam infectantes e apresentem algum risco, como por exemplo, recipientes 
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com cultura de microrganismos vivos, perfurocortantes e lixo comum. Ressalta-se que o lixo 

comum, uma vez segregado corretamente, pode ser reciclável17.  

 De modo geral, o problema dos resíduos se agrava devido à falta de aterros sanitários e 

de práticas que estimulem a redução dos mesmos. Falta de investimentos em soluções que 

possam substituir os aterros e até mesmo programas que excitem a reciclagem agravam os 

problemas causados pelo acúmulo dos resíduos. Os resíduos hospitalares são de alta criticidade 

pelos riscos ainda maiores que podem oferecer não somente ao meio ambiente, mas para toda 

sociedade18.  

  Os riscos que os resíduos podem gerar para o meio ambiente são altamente relevantes, 

e medidas de redução, reaproveitamento e principalmente não geração dos mesmos podem 

mitigar os problemas causados ao meio ambiente, preservando também a qualidade da saúde18. 

 Com a evolução tecnológica e os novos hábitos da população, os comportamentos 

ecologicamente corretos desenvolvem um perfil educador sobre nossos hábitos esbanjadores e 

nos levam a refletir sobre ações que contribuem significativamente para a manutenção da 

natureza saudável e viva19. 

“Os resíduos de serviços de saúde (RSS), devido às suas características tóxicas e/ou 

patogênicas, constituem um grande problema para a sociedade e para o meio ambiente” (p. 

377). Portanto, há uma preocupação mundial no que se refere ao gerenciamento dos RSS, 

fazendo com que as normativas se tornem cada vez mais restritas para garantir uma disposição 

final segura e adequada para este tipo de resíduo12. 

O gerenciamento de RSS constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, 

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

legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos com risco biológico, de 

forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, à preservação da saúde pública 

e dos recursos naturais e do meio ambiente20 (capítulo III). 

 

Consideram-se resíduo com risco biológico aqueles com presença de microrganismos 

(bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros) capazes de causar 

infecção no homem e disseminar doenças4,7 . 

O manejo inadequado dos resíduos pode explicar a deficiência do gerenciamento de 

RSS. Se um resíduo contaminado se mistura com um comum, todo o restante do lixo se torna 

contaminado e, consequentemente, a quantidade gerada de resíduos contaminados e o risco dos 

que o manipulam, e da população em geral, aumentam drasticamente22. 
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Os resíduos domiciliares possuem características semelhantes aos RSS. Por exemplo, 

pacientes diabéticos tipo 1 que administram insulina contínua e usuários de drogas injetáveis 

geram resíduos perfurocortantes. Muitas vezes estes pacientes não têm a consciência de separar 

seus lixos, que são simplesmente descartados em lixo comum; uma vez que não há legislação 

no Brasil sobre o manejo destes resíduos domiciliares, acontece o descarte incorreto destes 

resíduos no meio ambiente23,24,25 . 

Em um estudo realizado com um grupo de 26 usuários de insulina no interior de São 

Paulo, 88,5% aplicavam insulina em domicílio, outros acondicionavam seringas e agulhas 

(65,2%) e lancetas (52,2%) dentro de garrafas pets, porém descartavam os frascos de insulina 

(82,7%) e fitas reagentes (47,8%) em lixo comum, sendo que 61,5% dos entrevistados relataram 

ter recebido orientação do manejo e descarte correto dos resíduos. Ou seja, há uma inadequada 

manipulação, manejo e descarte dos resíduos domiciliares23.  

Dos “RSS gerados pelas atividades de saúde, cerca de 85% são considerados lixo não 

perigoso e podem ser comparáveis ao lixo doméstico. O restante é considerado material 

perigoso infeccioso, tóxico ou radioativo”16. 

A falta de gestão dos RSS, além de gerar graves consequências ao meio ambiente, causa 

uma preocupação maior no controle de infecções em ambientes hospitalares, assim como para 

a saúde pública e também ocupacional. Esse é um grande desafio para os gestores 

hospitalares22,26. 

2.1 Classificação dos resíduos  

A classificação dos RSS foi normatizada primeiramente em 5 de Agosto de 1993 pela 

Resolução nº 5 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), sendo posteriormente 

atualizada devido à necessidade de aprimoramento pela Resolução 283/01. Os RSS foram 

distribuídos conforme sua característica biológica em quatro grupos: A, B, C e D14. 

Considerando a necessidade de aprimoramento, atualização e complementação dos 

procedimentos contidos na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 33, de 25 de fevereiro 

de 2003, houve a necessidade de um processo de harmonização das normas federais dos 

Ministérios do Meio Ambiente, por meio do CONAMA, e da Saúde, por meio da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), referentes ao gerenciamento de RSS, e de 
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atualizações, criando-se a RDC 306 em 07 de dezembro de 2004, a qual foi publicada no Diário 

Oficial da União (DOU) de 10/12/200420. 

 Com essa nova regulamentação técnica da ANVISA, estes resíduos foram 

reclassificados em cinco grupos: A, B, C, D e E. Em conformidade com tal regulamentação, as 

Instituições de Assistência à Saúde foram convocadas a elaborarem ou reformularem o seu 

plano de gerenciamento de RSS, adequando-o até dezembro de 200520.  

 De acordo com as resoluções nº 306/04 da ANVISA20 e nº 358/05 da CONAMA15, que 

dispõem sobre o tratamento e disposição final dos RSS, entre outras providências, os resíduos 

serão classificados  por grupos A (A1 a A5), B, C, D, E. 

Grupo A – Infectante e subgrupos:   

 São resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, 

podem apresentar risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente, e são divididos em cinco 

subgrupos 20,15,27. 

• Subgrupo A1 - Bolsas de sangue e/ou bolsas de hemocomponentes, culturas e estoques 

de microrganismos, bolsas de sangue ou hemocomponentes rejeitadas por 

contaminação, má conservação ou com prazo de validade vencido e bolsas de coletas 

incompletas; descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados; inoculação ou 

mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética; todo resíduo com 

suspeita ou certeza de contaminação biológica resultante da atenção à saúde humana ou 

animal. 

• Subgrupo A2 – Relacionado a hospitais e estabelecimentos veterinários. 

• Subgrupo A3 – Peças anatômicas, carcaças, produto de fecundação menor que 500g e 

ou menor de 20 semanas sem valor científico e que não tenha sido solicitado pela 

família. 

• Subgrupo A4 – Linhas arteriais usadas, filtros de ar, resíduos de tecidos adiposos, 

recipientes que contêm resíduos de saúde, peças anatômicas, bolsas transfusionais 

vazias ou com resíduo de sangue, sobras de laboratórios de fluidos de qualquer tipo. 

• Subgrupo A5 – Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes e demais 

materiais resultantes da atenção à saúde individual e animal com suspeita ou 

contaminação por príons.  
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Grupo B- Químicos  

 São resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública 

ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade, sendo eles: produtos hormonais, antimicrobianos, antineoplásicos, 

citostáticos, antirretrovirais, os controlados pela portaria 344/98, saneantes, reagentes de 

laboratórios, e todos os recipientes dos mesmos, efluentes dos processadores de imagens e os 

demais, conforme a classificação Norma Brasileira (NBR) 10.004 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) 15,28,3.  

Grupo C – Radioativos 

 “Todo e qualquer material utilizado em atividades humanas que contenha 

radionuclídeos em quantidades superiores aos especificados nas normas da Comissão Nacional 

de Energia Nuclear - CNEN, com reutilização imprópria ou não prevista”15 (p. 8). 

Grupo D – Comum 

 São resíduos que não apresentem qualquer risco à saúde ou ao meio ambiente, podendo 

ser igualados aos resíduos domiciliares e aos não recicláveis15. 

Grupo E – Perfurocortantes 

São materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, 

agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, 

lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas e lamínulas, 

espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de 

coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares15 (p. 8).  

2.2 Manejo, segregação, acondicionamento, identificação dos RSS. 

2.2.1 Manejo 

 É “a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extra estabelecimento, desde 

a geração até a disposição final” 20(p. 2). 
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2.2.2 Segregação 

 A segregação “consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, 

de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos 

envolvidos”20 (p. 3) . 

2.2.3 Acondicionamento 

“Consiste no ato de embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes que evitem 

vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. A capacidade dos recipientes de 

acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo” 20 (p. 3). 

Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em saco constituído de material resistente à 

ruptura e vazamento, impermeável, baseado na NBR 9191/2008 da ABNT, respeitados os 

limites de peso de cada saco, sendo resistentes ao tombamento. Os sacos devem estar 

contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com 

tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e sem 

tampa para vedação20,29 (p. 3).  

Conforme a RDC 306, não há necessidade de se utilizar recipientes com tampa em SO 

e salas de parto e nos casos de resíduos líquidos, os mesmos devem ser acondicionados em 

recipientes de forma a possuir um bom armazenamento e que evite vazamentos 20.  

2.2.4  Identificação 

 “Consiste no conjunto de medidas que permitem o reconhecimento dos resíduos 

contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos RSS” 20 (p. 3).  

A identificação deve estar visível nos sacos de acondicionamento, de forma permanente, 

e de acordo com as cores, símbolos e frases, conforme a norma NBR 7.500 da ABNT30. Se 

houver outras exigências, deve-se inseri-las conforme o conteúdo e o risco específico de cada 

grupo de resíduos20.  

Os símbolos podem ser observados no ANEXO A, que foi descrito conforme NBR 7500 

da ABNT30. 

 A Resolução do CONAMA 275/2001 estabeleceu símbolo e cor para os sacos de lixos, 

visando a uma padronização na coleta seletiva dos resíduos, sendo azul para papel/papelão; 

vermelho para plástico; verde para vidros; amarelo para metais; preto para madeira; laranja para 

resíduos perigosos; branco para resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; roxo para 

resíduos radioativos; marrom para resíduos orgânicos; e cinza para resíduo geral não reciclável 

ou misturado, ou contaminado não passível de separação31.  
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2.3 Armazenamento, coleta, transporte interno e externo 

“O armazenamento temporário consiste na guarda temporária dos recipientes contendo 

os resíduos já acondicionados, em local próximo aos pontos de geração” 20 (p. 4). 

Durante o armazenamento, é importante otimizar o tempo da coleta buscando, se 

possível, proximidade entre os pontos a serem coletados. A conservação dos sacos deverá ser 

feita em recipientes de acondicionamento, evitando o contato direto sobre o piso20.  

Um vez iniciado o processo de coleta e transporte externo até a unidade de tratamento, 

deve-se seguir as recomendações dos órgãos de limpeza urbana, garantindo que o material 

esteja em perfeitas condições de acondicionamento sem prejudicar a população, os 

trabalhadores e o meio ambiente20. 

O local que receberá os resíduos no ambiente externo deverá possuir espaço suficiente 

de acordo com o volume de resíduos gerados. O piso e o fechamento devem ser revestidos de 

material liso, impermeável, lavável e de fácil higienização, devendo possuir pontos de 

ventilação e ser protegidos contra a entrada de insetos e animais. Além disso, deverá conter 

pontos de iluminação, pontos de escoamento de água ligados diretamente à rede de esgoto, 

fechadura, água, tomada elétrica e identificação da simbologia do respectivo resíduo20. 

2.4 Disposição final 

“Consiste na disposição de resíduos no solo previamente preparado para recebê-los, 

obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e com licenciamento ambiental de 

acordo com a Resolução CONAMA 237/97”20 (p. 5). 

Considerando-se que apenas os resíduos com tratamento prévio podem ser dispostos ao 

solo, a disposição final tem como objetivo reduzir aos padrões aceitáveis o risco para o ar, solo, 

e os recursos hídricos, a fim de evitar a transmissão de doenças14,20,15,31,32. 

Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do 

Serviço de Vigilância Sanitária (SNVS) e do Sistema Unificado de Atenção à 

Sanidade Agropecuária (Suasa), entre elas a disposição final, observando normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; distribuição ordenada de 

rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas, de modo a evitar 

danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 

adversos33. 
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Em um estudo realizado em Juiz de Fora/MG com amostras de chorume dos RSS do 

aterro sanitário, foram isoladas 73 amostras de Staphylococcus coagulase negativo, 72 amostras 

de bastonetes Gram-negativos da família Enterobacteriaceae e 36 amostras bastonetes Gram-

negativos não fermentadores (BGNNF). Entre os Gram-negativos da 

família Enterobacteriaceae, 58,3% (42/72) foram presuntivamente identificados 

como Citrobacter sp; 8,3% (6/72) como Providencia sp; 9,7% (7/72) como Klebsiella sp; 8,3% 

(6/72) como Proteus sp; 5,6% (4/72) como Escherichia coli; 2,8% (2/72) como Hafnia sp; e 

2,8% (2/72) como Morganella sp. Foram identificadas também amostras de Salmonella sp 

(1,4%), Shigella sp (1,4%) e Serratia sp (1,4%). Entre os BGNNF, 61,1% (22/36) foram 

identificados presuntivamente como Acinetobacter sp e 38,9% (14/36) 

como Pseudomonas sp34. Este estudo mostrou que os RSS, quando descartados 

inadequadamente, permitem a manutenção de diferentes espécies bacterianas de linhagem 

resistentes a diferentes drogas antimicrobianas de uso clínico e hospitalar34. 

Resistência antimicrobiana é um fenômeno genético, relacionado à existência de genes 

contidos no microrganismo que codificam diferentes mecanismos bioquímicos impedidores da 

ação das drogas, ou seja, é a capacidade dos microrganismos de resistir aos efeitos de um 

antimicrobiano35. 

O responsável legal fará o gerenciamento dos resíduos até sua disposição final, ficando 

também responsável por elaborar o Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde 

(PGRSS) com princípios que conduzam à minimização dos resíduos e às soluções integradas 

ou consorciadas, que visem ao tratamento e à disposição final destes resíduos de acordo com 

as diretrizes estabelecidas pelos órgãos de meio ambiente e de saúde competentes14,15. 

Os resíduos do grupo A devem ser submetidos a processos de tratamento específicos de 

modo a torná-los resíduos comuns, ou seja, do grupo D. Mesmo que a instituição não forneça 

o tratamento desses resíduos, os mesmos deverão ser encaminhados para tal tratamento15.  

Os resíduos do grupo B deverão ser submetidos a tratamento e disposição final quando 

não sofrerem processo de recuperação ou reciclagem e apresentarem características de 

periculosidade. Porém àqueles que não apresentam essas características, é dispensável o 

tratamento prévio. Todas as propriedades dos resíduos do grupo B devem estar na Ficha de 

Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ15.  
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Os resíduos do grupo D, por sua vez, têm que ser encaminhados para aterro sanitário 

quando não reaproveitados e, quando forem passíveis de reutilização, devem atender às normas 

legais de higienização e descontaminação e à Resolução CONAMA no 275/0115,31. 

Os resíduos do grupo E devem ser submetidos a tratamentos em equipamento que 

reduzam a sua contaminação, seja ela química, radiológica ou biológica. Considerando que são 

perfurocortantes, devem ser acondicionados em recipientes resistentes, rígidos15. 

Em 5 de abril de 1990, foi promulgada a Lei Orgânica do Município de Sorocaba/SP, 

que dá competência ao município à limpeza pública, coleta domiciliar e destinação final do 

lixo. Esta lei foi atualizada em 201636.  

2.5  Programa de gerenciamento de resíduos  

O PGRSS é o documento que aponta ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos e 

busca a conscientização quanto aos riscos e impactos do manejo incorreto. Além disso, orienta 

ao descarte adequado e à redução dos riscos à saúde e ao meio ambiente20,15,27. 

A prática de gerenciamento de RSS deve fazer parte da rotina de todos os profissionais 

envolvidos no serviço, os quais  precisam estar cientes da simbologia, expressões, cores 

adotadas e locais dos abrigos de resíduos, de forma a atender ao PGRSS20. 

Todos os serviços geradores de RSS “devem manter um programa de educação 

continuada, independente do vínculo empregatício existente, que deve contemplar, dentre 

outros temas”20 (p. 18):  

• Noções gerais sobre o ciclo da vida dos materiais.  

• Conhecimento da legislação ambiental, de limpeza pública e de vigilância sanitária 

relativas aos RSS. 

• Definições, tipo e classificação dos resíduos e potencial de risco do resíduo. 

• Sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento.  

• Formas de reduzir a geração de resíduos e reutilização de materiais. 

• Conhecimento das responsabilidades e de tarefas. 

• Identificação das classes de resíduos.  

• Conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta.  

• Orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletiva 

– EPC. 

• Orientações sobre biossegurança (biológica, química e radiológica). 

• Orientações quanto à higiene pessoal e dos ambientes. 

• Orientações especiais e treinamento em proteção radiológica quando houver rejeitos 

radioativos. 

• Providências a serem tomadas em caso de acidentes e de situações emergenciais. 

• Visão básica do gerenciamento dos resíduos sólidos no município. 

• Noções básicas de controle de infecção e de contaminação química. 
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Ainda, segundo a RDC 306, os programas de educação continuada podem ser 

terceirizados20.  

2.6 Biossegurança 

A biossegurança tem o intuito de reduzir, prevenir e eliminar quaisquer tipos de riscos 

que poderiam comprometer a saúde do homem, animais, o meio ambiente, a qualidade do 

trabalho desenvolvido e possíveis eventos adversos que possam ocorrer37,38. 

A primeira lei de biossegurança no Brasil foi publicada em 1995, lei 8.974/1995, para 

instituir normas que regulamentassem o uso de técnicas de engenharia genética e a liberação no 

meio ambiente de organismos geneticamente modificados (OGM), a qual foi revogada pela lei 

n° 11.105, de 24 de março de 2005, “tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico na 

área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal e 

a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente”38,39,40 (Art.1º, 

capítulo I). 

Em 1997, a lei nº 9431 determinou que todos os hospitais deveriam manter um programa 

de controle de infecções hospitalares e, em 1998, com a Portaria MS nº 2616/98, essas 

instituições deveriam constituir uma Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH), 

a qual se responsabilizaria e implantaria a prevenção e o controle de todos os agravos 

infecciosos relacionados à saúde e dos profissionais de saúde dentro dos hospitais27,41.  

Todo profissional da área da saúde deve ter conhecimentos acerca da área de 

biossegurança, os quais garantem a segurança durante a realização dos procedimentos e 

reduzem o risco para o paciente, evitando, inclusive, acidentes de trabalho. 

Todo profissional de saúde está sujeito aos riscos de contaminação de agentes 

biológicos. Desse modo, desde os anos 80, com as epidemias de HIV/AIDS, a preocupação 

com a saúde dessa classe trabalhadora vem aumentando, juntamente com medidas de segurança 

e saúde ocupacional42. Para garantir a segurança desses trabalhadores, o Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE) aprovou a portaria nº 485, a Norma Regulamentadora (NR) nº 3243. 

Na prevenção da contaminação de agentes infecciosos destes profissionais de saúde, tais 

quais os pacientes, é imprescindível que os profissional de saúde, além de serem habilitados ao 

procedimento, devem ser capazes de  gerenciar os resíduos gerados durante estes 

atendimentos44. 
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Em um estudo realizado na Universidade Federal do Paraná (UFPR) sobre 

biossegurança e RSS, com acadêmicos dos cursos de graduação em Odontologia, Nutrição e 

Farmácia, Terapia Ocupacional e Enfermagem, coordenadores dos cursos, gestores ambientais 

do campus e manipuladores de resíduos da empresa contratada pela UFPR, verificou-se que 

somente os cursos de Nutrição e Enfermagem abordaram a disciplina 100% do tempo durante 

o curso. O restante não teve ou teve a disciplina abordada juntamente com outras matérias, 

sendo que 100% dos entrevistados disseram que o tema RSS era importante na grade 

curricular44. 

Ao mesmo tempo em que os avanços tecnológicos e biotecnológicos na área da saúde 

progridem cada vez mais, e, consequentemente, oferecem muitas vantagens por meio da ciência 

avançada, podem ocorrer, por outro lado, danos ao meio ambiente e, como consequência, aos 

seres humanos, se não forem tomadas as devidas precauções com o uso dessas tecnologias45.  

Além do risco biológico encontrado nos hospitais, também são encontrados riscos 

químicos e físicos; por isso a obrigatoriedade de uma administração dos riscos infecciosos e 

comunitários dentro do ambiente hospitalar45. O aumento destes microrganismos e das 

substâncias químicas no ambiente pode ocasionar na resistência bacteriana a alguns 

antibióticos46.  

Estudo realizado com formigas em um hospital de Rondônia verificou o perfil das 

bactérias Gram-negativas encontradas nesses insetos. Dessas 130 formigas, somente 5 delas 

não apresentavam crescimento bacteriano e, ainda nas 130, observou-se  resistência de 50% das 

cepas à vancomicina e 83% à oxacilina, principalmente as bactérias S. saprophyticus e 

Streptococcus sp47.  

Nos Estados Unidos, foi realizada uma investigação epidemiológica e laboratorial e 

constatada a transmissão ocupacional de M. tuberculosis devido à exposição de aerossóis 

infectantes no ambiente de trabalho, ficando fortemente sugerido que a tuberculose 

multirresistente foi transmitida a cinco indivíduos que trabalhavam no tratamento dos RSS48,49.  

Devido à função do estado de promotor e protetor da saúde pública, o mesmo tem 

obrigação de estabelecer legislação específica para o correto gerenciamento dos RSS. Afirmar 

que não há riscos nos RSS pode ser uma justificativa para diminuir as despesas do estado por 

empresas particulares, o que se torna ilegal já que reduzirá gastos à custa de vidas50,51.   
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A saúde humana, do trabalhador e ambiental pode ser agravada com o inadequado 

gerenciamento dos RSS se for associado a vários tipos de microrganismos, sem contar que pode 

levar à propagação da resistência microbiana aos antibióticos52,24. 

O mau gerenciamento dos RSS não repercute somente nos trabalhadores de saúde, mas 

na população em geral. Vale lembrar o episódio ocorrido em abril de 1994 na cidade de Olinda, 

denunciado por uma igreja local, onde uma mulher e seu filho comeram uma mama humana. 

Os RSS eram despejados no lixão sem tratamento algum, e os indigentes moradores do local 

comiam o que era despejado no lixão. Foram encontradas seringas, partes de corpo humano e 

até um feto53. 

Estes catadores de lixo remexem ao lixo à procura de qualquer coisa, seja para vender 

ou consumir, e acabam ficando expostos a todo tipo de contaminação que estes resíduos trazem, 

colocando suas vidas em riscos e, ainda, podendo transportar e propagar doenças51.   

Em 1987, catadores de lixo encontraram um material radioativo contendo Césio-137 e 

venderam-no como sucata. Esse acidente foi descoberto tardiamente: casas e ruas foram 

isoladas em Goiânia, onde houve a contaminação de mais de mil pessoas pela radiação, com 

estimativa de dezenas de mortes em consequência de complicações. Todo tratamento 

inadequado dos resíduos pode representar risco à saúde, mesmo que indiretamente; como na 

liberação de agentes patogênicos e tóxicos no meio ambiente, a exemplo de aterros sanitários 

que são construídos de maneira inadequada podendo contaminar a água potável dos lençóis 

freáticos54. 

Como método de tratamento dos resíduos, a incineração vem sido muito utlizada,  e 

pode ocasionar liberação de poluentes no meio ambiente, mas alguns destes materias são 

cancerígenos e possuem vários efeitos adversos para a saúde. Segundo a OMS, somente 

incineradores modernos, com alta capacidade de temperaturas e equipados com equipamento 

especial de limpeza de gás, são capazes de cumprir as normas internacionais de emissão de 

poluentes como dioxinas e furanos16.  

  Em 2015, uma avaliação conjunta da OMS e do Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) constatou que pouco mais de metade (58%) das instalações da amostra de 

24 países tinham sistemas adequados no local para a eliminação segura dos resíduos de saúde16. 

A opção por terceirizar e privatizar os serviços de limpeza urbana pode impactar 

negativamente na saúde dos trabalhadores e na qualidade destes serviços, pois, devido à alta 
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rotatividade dos colaboradores, não há educação permanente, gerando possíveis aumentos do 

número de acidentes de trabalho51. 

2.7 Acidentes de trabalho 

O “Acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 

empresa, ou pelo exercício do trabalho do segurado especial, provocando lesão corporal ou 

perturbação funcional, de caráter temporário ou permanente”55 (p.11). O colaborador pode ser 

afastado, ir a óbito ou até mesmo perder ou reduzir sua capacidade de trabalho56,57. 

Existem três tipos de acidentes de trabalho: acidente típico, que ocorre devido às 

funções do acidentado; acidente atípico, que pode acontecer dentro ou fora da empresa; e de 

trajeto, que é o acidente ocorrido no caminho que o acidentado percorre da casa ao trabalho ou 

vice-versa56. 

Todo e qualquer acidente com material biológico deve ser comunicado ao Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), por meio da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), 

e ao Ministério da Saúde, por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN), conforme previsto na Portaria n.º 777, de 28 de abril de 2004, a qual dispõe sobre a 

regulação da notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador em instituições 

sentinelas no Sistema Único de Saúde (SUS) 58,38.  

Durante a jornada de trabalho, os profissionais de saúde são expostos a diversos riscos 

ocupacionais por fatores químicos, físicos, mecânicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais, 

que levam a doenças ocupacionais e ao risco de acidentes de trabalho57. 

O número de acidentes de trabalho em hospitais ainda é maior do que nas indústrias, o 

que justifica mais ações preventivas nesse sentido. Vale lembrar que qualquer tipo de acidente 

de trabalho gera custos ao empregador e ao país; por isso recomendam-se medidas preventivas, 

como uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI); vacinação; treinamento pessoal; 

encaminhamento do colaborador ao médico periodicamente59. 

Em um hospital universitário em São Paulo, foi realizado um estudo com 55 

trabalhadores acidentados a fim de analisar a ocorrência, características e consequências do 

acidente de trabalho. Notou-se que 29,1% se acidentaram por punção venosa; 20% pela 

administração de medicamento; 10,9% por descarte do material perfurocortante; e 5,5% por 

encape ativo de agulha60. 
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A subnotificação do acidente de trabalho ainda é comum no setor de saúde, e isso 

impede que o mesmo seja notificado, impossibilitando a implementação de medidas 

preventivas para que o problema não volte a acontecer61. 

Estudo realizado no CC do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo sobre acidentes ocupacionais com material biológico na 

enfermagem concluiu que, dos 161 entrevistados, 55,9% disseram ter sofrido 261 exposições 

ocupacionais a material biológico, para os quais 43,7% foi aberto CAT, 55,1% foram 

subnotificados e 1,2% não se lembraram. Os motivos relatados para a subnotificação foram: 

conhecimento de exames prévios de HIV negativo do paciente-fonte; consideração do acidente 

sem risco de contaminação; excesso de burocracia; e desconhecimento sobre os procedimentos 

a serem realizados61. 

Em outro estudo no hospital universitário do município de Ribeirão Preto/SP, observou-

se que a subnotificação de acidentes com material biológico foi maior em trabalhadores com 

mais de um emprego; colaboradores com menos de cinco anos de experiência e com mais de 

20 anos de casa; trabalhadores no turno noturno; servidores com jornada menor de trabalho e 

entre aqueles que relataram ter recebido treinamento sobre prevenção e condutas após acidente 

ocupacional com material biológico62. 

2.8 Acreditação 

No início do século passado, o cirurgião americano Ernest Armory Codman formulou 

uma proposta de padronização para avaliação dos resultados, sendo essa a primeira iniciativa 

substancial para um sistema de gerenciamento de resultados. Em 1913, o recém criado  Colégio 

Americano de Cirurgiões desenvolveu uma padronização mínima para os hospitais, e, em 1918, 

iniciaram-se as inspeções, sendo que apenas 89 dos 692 hospitais preencheram os requisitos do 

Minimum Standard63. 

Em 1946, foi criada em Londres a International Organization for Standardization (ISO), 

que é uma rede de organizações não governamentais de padronização e normatização em 156 

países. A ISO descreve e padroniza mais de 15 mil normas, sendo as mais conhecidas as 

relacionadas ao sistema de gestão de qualidade, como a ISO 900163. 
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Em 1950, o processo de avaliação do Colégio Americano de Cirurgiões foi transferido 

para a Joint Commission on Accreditation of Hospitals, que posteriormente foi chamada de 

Joint Commission on Accreditation of  Healthcare Organizations63.  

Os primeiros movimentos no Brasil surgiram em 1990, com a Associação Paulista de 

Medicina em parceria com o Conselho Regional de Medicina, e foi apenas em 1999 que surgiu 

a Organização Nacional de Acreditação (ONA)63.   

A ONA é uma organização não governamental responsável por promover a 

implantação, avaliação e certificação dos serviços de saúde. Ela coordena o Sistema Brasileiro 

de Acreditação e o manual de acreditação hospitalar, sendo reconhecida pelo Ministério da 

Saúde e ANVISA64. 

A Acreditação consiste num processo de avaliação e consequentemente de certificação 

de serviços de saúde. Sem a finalidade de fiscalização, são realizadas avaliações periódicas 

antes e durante o processo de acreditação. Trata-se de ações voluntárias e educativas64.  

Há três níveis de certificação: Acreditado (nível 1): são instituições que atendem aos 

critérios de segurança do paciente em todas as áreas de atividades, incluindo aspectos 

estruturais e assistenciais, certificação esta válida por dois anos; Acreditado pleno 

(nível 2): são instituições que atendem aos critérios de segurança, apresenta gestão 

integrada e tem seus processos ocorrendo de maneira fluida com plena comunicação 

entre atividades. Esta certificação também é válida por dois anos;  Acreditado com 

excelência (nível 3): são destinados a instituições que atingiram o nível de excelência 

em gestão e que atendem aos três níveis; é válida por três anos64,65. 

A gestão dos RSS está presente nos requisitos de avaliação de Acreditação e a 

administração da organização de saúde precisa estar envolvida e comprometida com a gestão 

de resíduos66. 

São 11 os fundamentos de Acreditação reconhecidos internacionalmente. Estes 

fundamentos estão ligados diretamente a questões de responsabilidade ambiental e de 

segurança, e estão conectados aos processos que visam a mitigar os impactos negativos dos 

RSS66.  

A política de gestão ambiental é um dos requisitos padrões do nível 1 de liderança, em 

que “institui-se o modelo de gestão, as políticas e as responsabilidades, com a segurança e na 

qualidade do cuidado e dos serviços”65 (p.76), ou seja, seguir o PGRSS no que tange ao 

gerenciamento de todas as atividades de segregação, acondicionamento, identificação, 

transporte interno, armazenamento temporário, tratamento, armazenamento externo, coleta, 

transporte e disposição final são requisitos padrões na gestão administrativa também no nível 

1. 
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A grande maioria das subseções do manual da ONA tem como pré-requisito o 

cumprimento com as determinações do PGRSS, ou seja, não há como a instituição iniciar o 

processo de acreditação hospitalar sem ter um PGRSS estruturado conforme a legislação. 

2.9 Educação em saúde 

A “educação em saúde é utilizada na conscientização de responsabilidades e direitos à 

saúde”67 (p. 364). Novas definições para a educação em saúde foram surgindo com o tempo, 

quais sejam: educação em serviço, educação continuada e educação permanente68.  

Em 1966, Paulo Freire abriu caminho para a educação popular no Brasil com seu livro 

Pedagogia do Oprimido. Este tipo de educação visa à construção de conhecimentos de forma 

coletiva e investigativa, fomentando a capacidade de avaliar criteriosamente a realidade69.  

Até a década de 1970, por ter sido uma iniciativa das elites políticas e econômicas do 

Brasil, a educação em saúde no Brasil era voltada aos interesses dessa elite, e as  normas e 

comportamentos eram voltados para o que essa classe impunha69.  

Há duas conexões entre os serviços de saúde e a população. A primeira relaciona-se 

inteiramente com as formas de comunicação entre esses públicos, bem como sua convivência; 

já a segunda está ligada diretamente à proximidade entre a população e os envolvidos no 

processo educativo. Nesse sentido, a criatividade e a autonomia dos educandos são respeitadas 

e valorizadas69.  

“Segundo o histórico das Conferências Nacionais de Saúde, a educação em serviço foi 

o primeiro conceito a ser operacionalizado nas décadas de 60 e 70 como forma de ajustamento 

de necessidades de saúde nos serviços públicos”68 (p.2). 

A educação em serviço ainda é muito utilizada com o propósito de capacitar os 

colaboradores com vistas aos interesses da instituição. Nestes casos, são realizados 

treinamentos centrados nas técnicas/habilidades, objetivando-se o desenvolvimento 

profissional, capacitando-os para o trabalho68. 

A educação continuada, por sua vez, surge como forma de capacitação em grupos. Nesse 

sentido, trata-se de um benefício destinado ao próprio colaborador, que participa e beneficia 

direta/indiretamente a instituição, contribuindo com melhorias no atendimento e na melhor 

compreensão das necessidades da população68. 
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Em 2007, como estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS), foi criada a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), pela portaria nº 1.996 do Ministério da 

Saúde, com o intuito de auxiliar na formação e no desenvolvimento dos colaboradores70,71. 

A educação permanente trata do aprendizado no ambiente de trabalho e envolve o dia a 

dia das pessoas, sendo feita por meio da identificação de problemas sem desprezar os 

conhecimentos adquiridos pelos outros participantes. “Além disso, considera que as 

necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas nas 

necessidades de saúde da população”71 (p.20).  

Em alguns momentos, a educação permanente em saúde pode corresponder ora à 

educação em serviço, ora à educação continuada e educação formal de profissionais. Vale 

ressaltar que a construção da carreira por experiência afeta diretamente a correlação entre a 

educação continuada e a educação permanente, e que, durante os processos ligados à educação 

popular, à promoção da autogestão e à mudança institucional, são altamente relevantes72. 

De forma geral, a educação permanente, continuada e em serviço, gera benefícios 

imensuráveis, uma vez que auxilia nos processos de transformação profissional e pessoal,  

diminuindo as dificuldades cotidianas e gerando compromissos com os objetivos que devem 

ser alcançados por todos73. 
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3 OBJETIVOS 

Análise do processo de gestão de Resíduos Sólidos de Saúde no Centro Cirúrgico do 

Hospital Santa Lucinda. 

3.1 Objetivos específicos: 

• Observar e analisar o processo do lixo gerado relacionando com o custo; 

• Pesar o lixo gerado; 

• Identificar a percepção da equipe de enfermagem no CC do HSL sobre os RSS; 

• Aumentar a segurança no processo de trabalho; 

• Reduzir custos no tratamento de RSS. 
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4 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de caso (CC do HSL) baseado em uma pesquisa de campo que 

aborda aspectos do gerenciamento dos RSS do tipo quali-quantitativa, realizado em um período 

de 12 meses, com início em agosto de 2015 e término em agosto 2016. 

Os estudos de casos geralmente não são fáceis de se descrever pois são modos diferentes 

de abordagens qualitativas e quantitativas. “São utilizados em muitas situações, pois trata-se de 

um método de pesquisa comum na psicologia, administração, educação, medicina, 

enfermagem, planejamento comunitário, dentre outros”74 (p.383). 

O método de estudo de caso emprega várias metodologias, incluindo a pesquisa de 

campo. Trata-se de investigações sem a interferência do pesquisador. Uma vez identificado o 

fenômeno a ser avaliado, desenvolvem-se teorias de forma genérica, sendo a coleta de dados a 

atividade de maior relevância nesse método, a qual pode ser realizada por meio de entrevistas 

e observação direta.75,76. 

4.1 Local do estudo 

O local do estudo foi o Centro Cirúrgico do Hospital Santa Lucinda, ligado 

academicamente à Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde (FCMS) da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), mantidos pela Fundação São Paulo. 

          O hospital é caracterizado como hospital de ensino, pois proporciona campo de educação 

e prática aos estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação em medicina e enfermagem. 

          O HSL está localizado no município de Sorocaba/SP e dispõe de 160 leitos, sendo 10 

leitos de UTI adulto, 10 de UTI neonatal, 16 de pediatria e 124 leitos de unidade de internação. 

Sua estrutura atende pacientes do SUS, convênios e particulares e possui os seguintes setores: 

Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA), Central de Materiais e 

Esterilização (CME), Centro Obstétrico, Maternidade, UTI neonatal, UTI adulto, Pediatria, 

Unidades de Internação, Centro de Diálise e Transplante Renal e imagens (Top Imagem). 

A instituição citada não possui pronto socorro, porém atende casos de urgência 

obstétrica e de otorrinolaringologia. 

A autora já conhecia o setor a ser pesquisado (CC do HSL), os colaboradores e a 

dinâmica do setor, o que facilitou a observação e a interpretação dos fatos, “pois estudos de 
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casos requerem familiarização do pesquisador com o universo a ser investigado”75 (p.55). É 

importante ressaltar, ainda, que, durante um estudo de caso, o pesquisador deve concentrar-se 

e identificar todos os fenômenos que possam de alguma forma interagir com o contexto 

estudado77. 

4.2 Aspectos éticos e legais 

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

FCMSPUC/SP (APÊNDICE B) e submetido na plataforma Brasil, sendo aprovado em 8 de 

março de 2016 conforme parecer consubstanciado nº 1442.438 (ANEXO B). A autorização de 

levantamento de dados pelo HSL encontra-se no Anexo C.  

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), garantindo o sigilo das suas identidades (APÊNDICE C). 

Foi autorizada pelo HSL a extração de fotos dentro do CC, bem como sua possível 

divulgação nas seguintes formas: dissertação do mestrado, folhetos em geral, fôlder de 

apresentação, anúncios de revistas e jornais, web pages, cartazes e mídia eletrônica. As fotos 

coletadas foram apenas dos RSS gerados dentro do setor e suas respectivas formas de descarte. 

Não foram tiradas fotos dos colaboradores (APÊNDICE D). 

4.3 Etapas da pesquisa de campo 

A pesquisa de campo teve as seguintes etapas: observação do manejo dos RSS no setor 

CC, aplicação de questionário sobre a percepção da equipe de enfermagem sobre os RSS e 

mensuração da quantidade de RSS gerada dentro das salas de cirurgia. 

4.3.1 Observação do manejo dos RSS no setor CC 

A identificação dos RSS foi realizada a partir da observação dos conteúdos dos 

recipientes de disposição dos mesmos, distribuídos nos ambientes do setor. Os RSS foram 

classificados de acordo com as resoluções nº 306/04 da ANVISA20 e nº 358/05 da CONAMA15. 

A pesquisadora acompanhou desde a geração dos resíduos dentro da SO até o seu 

descarte. Todas as atividades foram ilustradas em um fluxograma de autoria da autora, 

utilizando a notação Business Process Modeling Notation (BPMN) conforme APÊNDICE E. 
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Foram coletadas as seguintes informações: manejo, segregação, acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, disposição final, empresas contratadas referentes aos RSS, 

número de acidentes de trabalho, número de leitos, indicadores do CC. 

Os dados foram coletados no período de uma semana típica, por meio de observação 

participante do manejo dos resíduos e quantificação (APÊNDICE F). O horário da coleta 

ocorreu no período da manhã. Como todos os procedimentos começavam às 7h30, a autora 

chegava às 7 horas, orientava os colaboradores sobre a segregação e coleta dos RSS e distribuía 

os sacos de lixo comum para os circulantes de sala para que o fizessem logo no início dos 

procedimentos cirúrgicos. Desta forma, nenhum dado poderia ser subnotificado. Todos os 

colaboradores colaboraram com a pesquisa. 

4.3.2 Questionário sobre a percepção da equipe de enfermagem sobre os RSS 

Dentro do CC circulam vários profissionais de saúde que podem ser ou não 

colaboradores do HSL. São eles: cirurgiões, anestesistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

engenheiros clínicos, profissionais da higienização, farmácia, etc. Considerando que a 

circulação de pessoas dentro do CC é alta e o fluxo de pessoas é variado, o critério para inclusão 

da população no estudo foi somente a equipe de enfermagem do CC, a qual é composta por 

colaboradores fixos do HSL.  

O questionário sobre a percepção da equipe de enfermagem sobre os RSS (APÊNDICE 

A) foi elaborado pela autora com base na tese da Dra. Magda Fabbri78. 

Foi aplicado um questionário-piloto para os colaboradores das unidades do terceiro 

andar e do SESMT, para fins de identificação, operacionalização e entendimento do 

questionário proposto a colaboradores de outro setor da instituição. Os entrevistados foram 

orientados quanto ao projeto e ao TCLE (APÊNDICE B) e não houve quaisquer dificuldades 

dos mesmos nas respostas. 

 O questionário foi respondido em dois dias. Como a jornada de trabalho dos 

colaboradores de enfermagem do CC divide-se em três turnos (manhã, tarde e noite), as coletas 

se mantiveram durante esses períodos. O questionário foi distribuído para os colaboradores 

durante seu período de trabalho, no qual a autora explicou seu projeto e, mesmo o questionário 

sendo autoexplicativo, alguns apresentaram dúvidas como: “O que são Resíduos do Serviço de 

Saúde”, “O que é segregação?”, etc.  
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 A coleta dos dados foi realizada enquanto se esperava a devolução dos questionários e 

durante a quantificação dos RSS. A autora acompanhava a geração dos resíduos e o responsável 

pelo RSS, bem como as quantidades e tipos de lixeiras disponíveis em todo o setor. 

Para descrever o perfil da amostra segundo as variáveis em estudo, foram feitas tabelas 

de frequência das variáveis categóricas (função, tempo de serviço, idade, gênero e questões de 

conhecimento de gerenciamento de resíduos sólidos de serviço de saúde), com valores de 

frequência absoluta (n) e percentual (%). 

Para comparação das variáveis categóricas (questões de conhecimento) entre as 

variáveis sociodemográficas e profissionais, foi utilizado o teste Qui-quadrado de Pearson, ou 

o teste exato de Fisher, na presença de valores esperados menores que 5. O nível de significância 

adotado para os testes estatísticos foi de 5%, ou seja, p<0.05. Os dados foram compilados e 

revertidos em gráficos e em análise descritiva79,80. 

4.3.3 Mensuração da quantidade de RSS gerada dentro das salas de cirurgia 

Para a quantificação, foi utilizada uma balança digital da marca Filizola Pheres cuja 

capacidade máxima é de 15kg e mínima de 40g, com calibração realizada anualmente pelo 

Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM-SP). Antes de cada pesagem, 

verificou-se se a balança estava zerada. A pesagem foi realizada manualmente pela autora, e 

foram utilizados EPIs, conforme mostra a figura 1 abaixo. O fluxo do CC não foi interrompido.  

Quando a quantidade de resíduos ultrapassava os limites da balança, a autora pesava um 

recipiente vazio e, logo em seguida, pesava os sacos dentro do recipiente, descontando assim o 

peso. 
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Figura 1 – Balança utilizada pela autora para pesagem dos RSS.  

 

Autoria própria 

Para que não houvesse falhas na quantificação, todas as colaboradoras da higienização 

alocadas no CC foram orientadas a não recolher o lixo antes da realização da coleta e 

quantificação de cada um deles pela autora.  As circulantes de sala do CC comunicavam à 

pesquisadora sobre o término do procedimento, para que a mesma iniciasse o processo de 

quantificação e análise dos resíduos.  

Após pesagem dos RSS, a pesquisadora solicitava que as colaboradoras da higienização 

recolhessem os resíduos seguindo o fluxo descrito no PGRSS da instituição (APÊNDICE E). 

É importante salientar que também foram levantados os valores pagos pelo HSL para 

os responsáveis pela coleta dos RSS (Prefeitura de Sorocaba e empresas terceirizadas).  
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5 RESULTADOS  

Os resultados serão apresentados em três etapas, quais sejam: primeira etapa - descrição 

dos dados decorrentes da observação sobre o manejo dos RSS e de informações colhidas na 

instituição sobre o PGRSS; segunda etapa - descrição da percepção da equipe de enfermagem 

sobre RSS; e terceira etapa - resultado da pesagem dos resíduos gerados no Centro Cirúrgico.  

5.1 Resultados decorrentes da observação do manejo dos RSS e do PGRSS 

O CC do HSL é composto por dois andares, com 12 salas operatórias (SO). Estas salas 

estão distribuídas de forma a atender cirurgias de pequeno, médio e grande portes. O piso 

superior dispõe-se de seis salas, dois lavabos, uma sala para armazenamento de material, uma 

SRPA com cinco leitos, um posto de enfermagem, uma sala para acondicionamento dos 

resíduos, um expurgo, um depósito de material de limpeza (DML), um banheiro masculino, um 

banheiro feminino, uma sala de agendamento das cirurgias e um elevador de carga, o qual 

permite o acesso ao piso inferior. Normalmente os colaboradores utilizam este elevador apenas 

para transporte de materiais entre os pisos.  

No piso inferior do CC, encontram-se seis salas, dois lavabos, uma sala para guarda de 

material, uma SRPA com cinco leitos, um posto de enfermagem, uma sala somente para 

acondicionamento dos resíduos e o expurgo, um DML, uma farmácia satélite, a CME e um 

conforto multiprofissional.  

Em 2016, o CC realizou uma média de 485 procedimentos mensais, sendo que, no mês 

de maio de 2016, houve um total de 486 procedimentos cirúrgicos.  

Dentro do HSL, há uma comissão de gerenciamento de resíduos da instituição que foi 

criada por meio da iniciativa da Prefeitura Municipal de Sorocaba/SP, da Agência Municipal 

de Vigilância Sanitária e da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de 

São Paulo (CETESB), sendo composta por 8 colaboradores da instituição, quais sejam: o diretor 

Técnico do HSL, o engenheiro de segurança do trabalho, duas técnicas de segurança do 

Trabalho, uma analista de hotelaria, uma enfermeira, uma secretária da Diretoria Técnica e 

Clínica e uma funcionária da empresa terceirizada do Centro de Diálise e Transplante Renal 

(CDTR). Este grupo se reúne mensalmente e discute temas relacionados à operacionalização 

do gerenciamento dos resíduos dentro do HSL, ficando responsáveis ainda pela realização de 
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auditoria e pós-auditoria de segregação de resíduos nos setores, e também pela prática de 

treinamentos in loco, durante os quais são realizadas orientações de acordo com as não 

conformidades encontradas nos setores. 

No HSL existe a seguinte padronização de cores de sacos de lixo, sendo: azul destinado 

para descarte de papéis; branco para resíduos contaminados; preto para resíduos comuns; e 

vermelho para plásticos. Esta padronização de cores permite o reconhecimento dos resíduos 

contidos nos sacos e recipientes, conforme a legislação. 

No setor havia uma média de duas lixeiras brancas por SO, um coletor de 

perfurocortante por sala, lixeiras de saco nas cores azul, vermelha e preta no lavabo do terceiro 

andar e lixeiras de saco nas cores preta e vermelha no lavabo do segundo andar.  

Observou-se a geração dos RSS do grupo A, B, D, e E dentro do CC  e adotada a RDC 

306/0420 para a classificação dos resíduos. Todas as segregações dos RSS foram realizadas 

pelos técnicos de enfermagem a pedido da autora e descritos nos grupos a seguir. 

5.1.1 Resíduos do grupo A 

Os resíduos do grupo A gerados são o subgrupo A1, que corresponde às bolsas de 

sangue; o subgrupo A3, que diz respeito às peças anatômicas; e o subgrupo A4, que se refere 

às linhas arteriais, peças anatômicas, etc. A coleta e transporte externo destes resíduos são 

realizados pela empresa terceirizada Proactiva Meio Ambiente, sendo encaminhados para 

tratamento por meio de processo de autoclavagem, efetuado pela empresa Contemar Ambiental, 

ambas contratadas pela Prefeitura Municipal de Sorocaba (PMS). 

Observou-se que as peças ortopédicas (próteses) retiradas dos pacientes, como fios 

guias, hastes, etc., na maioria das vezes não eram desprezadas dentro das caixas coletoras de 

perfurocortantes, devido ao seu tamanho. Nestes casos, os colaboradores devem solicitar uma 

caixa maior para que as peças sejam acondicionadas adequadamente e posteriormente sejam 

desprezadas. O descarte incorreto desssas peças ortopédicas pode ocasionar acidentes de 

trabalho. 

Os resíduos deste grupo são acondicionados em sacos, dentro de recipientes hígidos. 

Durante a pesquisa de campo, observou-se que alguns dos sacos não suportavam o peso dos 

resíduos, sendo preciso, nesses casos, utilizar um segundo saco para o manuseio dos mesmos. 
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5.1.2 Resíduos do grupo B 

 Os resíduos do grupo B são frequentemente gerados dentro do CC, incluindo os da 

portaria 344/9828, que são resíduos químicos relacionados aos entorpecentes, antimicrobianos, 

citostáticos, antineoplásicos, imunossupressores, digitálicos antirretrovirais, 

imunomoduladores, psicotrópicos, processadores de imagens e os saneantes.  

 Foram observados frascos de vidro de antibióticos, ampolas de vidro de anestésicos, 

psicotrópicos e entorpecentes, os quais não são segregados no CC. A falta de recipientes 

específicos para acondicioná-los faz com que sejam desprezados juntamente com os outros 

resíduos do grupo A e E.  

 Constatou-se a falta de identificação e discriminação de substâncias químicas e frases 

de risco, além de restos de cal sodada e frascos de antissépticos (polivinilpirrolidona-iodo 

(PVPI)) desprezados diretamente no lixo infectante de saco leitoso, tornando o descarte 

inadequado. Nota-se, logo, que existem melhorias a serem implementadas na gestão destes 

resíduos, atendendo a  RDC 306/04 da ANVISA20, e RDC 358/05 da CONAMA15 e com a 

NBR-7500 da ABNT30.  

 A disposição final dos resíduos do grupo B é específica, e as características dos resíduos 

pertencentes a este grupo estão contidas na FISPQ15, a qual pode ser encontrada em pastas 

distribuídas nos setores e atualizada anualmente pelo Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) do HSL. 

Atualmente, somente os resíduos do grupo B segregados na farmácia central são 

encaminhados para tratamento, sendo a coleta e transporte externos destes resíduos realizados 

pela empresa Uniambiental - Uni-SP Soluções em Resíduos. A empresa responsável pela 

incineração dos resíduos é a Essencis Soluções Ambientais.  

5.1.3 Resíduos do grupo D  

 Os resíduos do grupo D são gerados em todo o hospital, inclusive dentro do CC em 

grande quantidade. Não há segregação deste tipo de resíduo dentro da SO, pois não há coletores 

de lixos com saco preto para este tipo de resíduo. Todo o lixo é desprezado dentro do lixo 

contaminado, de saco branco leitoso.  
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 A segregação do grupo D foi observada somente na sala 5, durante o primeiro 

procedimento do dia, mas tal segregação só acontece antes do início do procedimento, não 

sendo mais possível no transoperatório. 

A coleta externa dos resíduos do grupo D é realizada pela Consórcio Sorocaba 

Ambiental (CSA), empresa contratada pela PMS. 

Os resíduos considerados recicláveis (papel sulfite, envelope, revista, embalagem de 

medicamento, caixa de papelão, plástico, tiras de medicamentos e frasco de água de diluição de 

medicação) são segregados nos setores e, após coletados, são vendidos e transportados pela 

mesma empresa, chamada Eplastic Comércio de Materiais Plásticos. Porém, tal companhia não 

recicla invólucros com resíduos como cola, etiqueta, folha etiqueta, embalagem metalizada, 

isopor, vidro e metal.   

5.1.4 Resíduos do grupo E 

 Os resíduos do grupo E também são gerados em grande quantidade dentro do CC. Porém 

resíduos de cirurgias endoscópicas, como grampeadores e pinças, por serem maiores que as 

caixas coletoras de perfurocortantes, tornam-se um problema. Estes perfurocortantes não são 

descartados adequadamente, já que dentro das salas cirúrgicas há somente uma caixa para tais 

materiais, a qual é considerada de tamanho médio, insuficiente para receber esses resíduos. 

Nessas situações, o colaborador é orientado a solicitar caixas de papelão de tamanho maior, 

porém foi observado que isso não ocorre. A coleta e transporte externo desses resíduos também 

são realizados pela empresa terceirizada Proactiva Meio Ambiente, sendo encaminhados para 

tratamento por processo de autoclavagem. Este processo é realizado pela empresa Contemar 

Ambiental, ambas contratadas pela PMS.  

A coleta e transporte interno dos resíduos do HSL são realizados por uma empresa 

terceirizada chamada Brasanitas. As atividades de coleta são realizadas quatro vezes ao dia em 

horários específicos, e os RSS são coletados dentro de carros de transporte específico para este 

fim, os quais possuem tampas e rodízios. Cada tipo de resíduo possui um equipamento 

específico de transporte, ou seja, existem diferenças no equipamento de transporte utilizado na 

coleta de resíduos comuns e infectantes, porém ambos são encaminhados ao abrigo externo de 

resíduos do hospital.  
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Além dessa distribuição de resíduos em grupos, durante a coleta e o transporte, 

observou-se a utilização dos seguintes EPIs: luvas de látex ou nitrílica, bota de Policloreto de 

Vinila (PVC), avental PVC branco, respirador descartável tipo Peças Faciais Filtrantes e óculos 

de segurança. Todos os EPIs são de uso obrigatório e fornecidos pela empresa terceirizada 

conforme contrato de prestação de serviços entre a empresa terceirizada Brasanitas e o HSL. 

 No abrigo temporário de resíduos do CC, os containers são fixos e são alimentados e 

esvaziados com os resíduos em lados opostos. Dessa forma, os resíduos são transportados ao 

abrigo externo do hospital por meio de outro equipamento de transporte. 

O abrigo externo do HSL atende à legislação vigente, uma vez que possui 

compartimentos específicos que proporcionam o recebimento dos três tipos de resíduos 

gerados: comuns, infectantes e perfurocortantes e químicos. Dentro do abrigo, é possível 

identificar placas de sinalização com a simbologia dos resíduos, área de lavagem dos 

containers, balança para pesagem dos resíduos, containers com capacidade de 1.000 litros para 

armazenamento dos resíduos infectantes e EPIs para uso dos colaboradores e coletores. 

Conforme legislação, cada setor possui o PGRSS impresso e disponível para leitura e 

para consultas de colaboradores em todos os setores.  

No HSL, a atualização do PGRSS é de responsabilidade do SESMT. Durante essas 

atualizações, que ocorrem anualmente ou conforme necessidade específica, são realizadas 

capacitações para os setores, as quais podem ocorrer também em outros momentos durante o 

ano. Vale ressaltar que, durante a pesquisa de campo no CC, muitos colaboradores 

desconheciam o significado e a localização do PGRSS. 

Para casos em que aconteça qualquer acidente de trabalho, o responsável pelo setor 

deverá notificar o SESMT. Em casos de acidente biológico, deve-se coletar amostra de sangue 

do paciente-fonte e do colaborador acidentado, em até duas horas do ocorrido. O acidentado 

deverá realizar exames de controle e checagem por um período de até 6 meses. 

Durante a pesquisa de campo, observou-se que a equipe médica não faz segregação de 

qualquer tipo de RSS, sendo inclusive os principais causadores da não segregação e mistura 

dos mesmos.  

Por ser uma prática comum, ao término dos procedimentos, os médicos descartam os 

capotes/aventais e luvas contaminadas no hamper de forma inadequada, conforme figura 2. 

Vale ressaltar que todas as salas cirúrgicas dispunham de recipientes adequados para receber 
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este tipo de descarte. Além disso, mesmo após o processo de segregação dos resíduos, ao 

término do procedimento médico, eram descartadas luvas, capotes e outros itens dentro do saco 

preto, como pode ser observado na figura 3.  

              Figura 2 – Foto tirada após término do procedimento cirúrgico (hamper cirúrgico). 

 

 

 

 

 

Autoria própria 

            

Figura 3 – Saco preto para resíduos tipo D. 

   

 

 

 

            Autoria própria 

 

Nos lavabos, também se observou que a segregação dos resíduos está sendo realizada 

de forma errônea, conforme figuras 4, 5 e 6. 

Na figura 4, observa-se que o saco é de cor preta e não vermelha, como padronizado 

pela instituição. 

 

 

 

 

Luvas cirúrgicas, utilizadas 

pelos cirurgiões 
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Figura 4 – Lixeira destinada a plásticos com descarte de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

          Autoria própria 

             Figura 5 – Lixeira destinada a papel com luvas de procedimento, compressa e 

plástico.  

 

                  

 

 

             

 

 

            Autoria própria 

 

Figura 6 – Lixeira para lixo comum com luvas de procedimento e compressas 

contaminadas. 

 

 

 

 

 

   

 Autoria própria 
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Nos lavabos, as lixeiras estavam dispostas nas cores vermelha, azul e preta, e possuíam 

identificação externa, conforme NBR 7500 da ABNT30. 

As lixeiras dispostas nas SO são de plástico branco e possuem capacidades variadas; no 

entanto, elas não possuíam nenhuma identificação, apenas o saco leitoso devidamente 

identificado conforme a NBR 7500 da ABNT30.  

Foram observadas no mínimo duas lixeiras por SO. As salas menores continham lixeiras 

menores e as salas maiores tinham de duas a três lixeiras. Em alguns procedimentos, as lixeiras 

não comportavam a quantidade de lixo produzida, havendo a necessidade de serem esvaziadas 

antes do término do procedimento. 

Dentro das SO, existem somente lixeiras destinadas a receber resíduos do grupo A 

(infectante) e do grupo E (perfurocortante). Nessa situação, não há segregação de nenhum 

resíduo dentro das salas, exceto dentro de uma delas, onde as colaboradoras do turno da manhã 

segregam os resíduos somente no início do procedimento.  

Os frascos de aspiração dos resíduos são transportados até o expurgo, em cima dos 

hampers ou das mesas auxiliares, conforme figura 7.  

 Figura 7 – Hamper com frasco de aspiração 

 

                                    

 

 

 

 

 

            Autoria própria 

Estes frascos são higienizados pelo próprio circulante de sala. A higienização é realizada 

dentro do expurgo, e o circulante retorna com o mesmo frasco para a SO.  
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Os resíduos líquidos do grupo A4, como sangue, líquidos corpóreos e secreções 

aspiradas durante os procedimentos cirúrgicos, são transportados pelas circulantes de sala após 

o término do procedimento para o expurgo e desprezados diretamente no esgoto, sem 

tratamento prévio, conforme figura 8. 

Alguns procedimentos de urologia, como Ressecção Transuretral (RTU) e 

Nefrolitotomia Percutânea, utilizam uma quantidade grande de líquidos (glicina), que, durante 

o procedimento, se misturam com urina e sangue, gerando resíduos do grupo A4. Nessas 

situações, devido à grande quantidade de resíduos líquidos gerados, os mesmos são desprezados 

nos lixos das próprias SO. Ao término do procedimento, o transporte desse resíduo é dificultado 

devido ao seu peso. Em função disso, o colaborador transporta os resíduos sobre mesa auxiliar 

e, ao chegar ao expurgo, solicita ajuda ao colega para desprezar o resíduo dentro da pia, pois o 

local correto para descarte, conhecido como descarga, possui uma abertura muito estreita, 

tornando impossível o descarte no local correto, conforme observado nas figuras 8 e 9.        

Figura 8 – Técnicos de enfermagem desprezando resíduos grupo A4. 

 

Autoria própria 
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Figura 9 – Pia e “tanque” com descarga do expurgo do CC. 

 

 

 

 

 

 

            Autoria própria 

Embora todos os resíduos descartados na pia e na descarga sejam lançados diretamente 

ao esgoto, o principal problema nessa situação é o entupimento da pia, pois, ainda que tenha 

uma abertura maior que facilite o descarte, possui uma saída menor.  

Os resíduos do grupo A3 (membros amputados) são embalados em saco leitoso com 

identificação de infectante e encaminhados para exame anatomopatológico para os laboratórios 

Stecca ou Colpat. Posteriormente, esses resíduos serão incinerados e/ou encaminhados para 

sepultamento. O mesmo acontece com os resíduos do grupo A4, que serão encaminhados para 

exames anatomopatológico. Todas as peças e/ou resíduos descartados destes grupos são 

identificados com etiqueta do paciente e posteriormente registrados e protocolados. 

As caixas de perfurocortantes, quando atingem sua capacidade máxima, são fechadas, 

lacradas e identificadas com o número da sala, data e hora, e, logo em seguida, são 

encaminhadas para o armazenamento temporário, onde serão recolhidas e direcionadas ao 

abrigo externo do hospital. Notou-se, em algumas SO, que os resíduos excediam o limite da 

caixa de perfurocortantes, sendo identificados vazamentos.  

Os perfurocortantes utilizados durante o procedimento cirúrgico são deixados pelo 

cirurgião ou instrumentador em cima da mesa auxiliar ou sobre uma compressa/gaze para fins 

de descarte, antes do qual é necessária a conferência do total de perfurocortantes utilizados 

durante o procedimento. Durante esta etapa de campo, entretanto, ocorreram relatos em que os 

perfurocortantes foram encaminhados erroneamente para a CME dentro das caixas cirúrgicas. 
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Após o término do procedimento cirúrgico, o circulante despreza os resíduos restantes 

da sala e comunica a higienização, que é responsável pela coleta dos sacos de lixo e pela limpeza 

da SO. Todos os resíduos são encaminhados para o expurgo e recolhidos pela coleta externa. A 

limpeza desses abrigos temporários é realizada uma vez por semana, preferencialmente aos 

domingos, devido ao baixo fluxo de procedimentos. 

Foi observada grande quantidade de papel de grau cirúrgico e manta Spunbond 

Meltblown e Spunbond (SMS), também conhecido como tecido não tecido (TNT), utilizados 

como embalagens nas caixas cirúrgicas e instrumentais. Estas embalagens poderiam ser 

consideradas recicláveis, porém a empresa contratada pela reciclagem não recicla este tipo de 

material.  

5.2 Resultados do questionário sobre a percepção da enfermagem sobre RSS 

Do total de 45 colaboradores, 42 deles responderam os questionários, ou seja, houve 

93,3% de retorno. Os respondentes foram assim representados: 34 técnicos de enfermagem, 4 

auxiliares de enfermagem e 4 enfermeiros do setor. 80,95% dos entrevistados eram técnicos de 

enfermagem, quantidade justificável por serem a maioria dentro do setor. 

Foram excluídos os colaboradores que estavam de atestado, abonos, e/ou falta, e as 

cirurgias que acarretaram em óbito, por terem gastos de materiais fora do padrão da cirurgia. 

Segue a caracterização dos entrevistados (tabelas 1, 2 e 3). 

Tabela 1 - Distribuição dos entrevistados por função do CC do HSL, Sorocaba, SP, 2016. 

Características     n       % 

Função     

Técnico de enfermagem 34 80,95 

Auxiliar de enfermagem 4 9,52 

Enfermeiro  4 9,52 

Total 42 100 

Fonte: autoria própria 

 

 



62 
 

Tabela 2 - Distribuição dos entrevistados por tempo de serviço no CC do HSL, Sorocaba, SP, 

2016. 

Tempo de serviço no CC do HSL  n  % 

< 1 ano 6 14,28 

1 a 5 anos 23 54,76 

5 a 10 anos  7 16,66 

>10 anos 6 14,28 

Total 42 100 

Fonte: autoria própria 

Tabela 3 – Caracterização dos entrevistados por idade no CC do HSL, Sorocaba, SP, 2016. 

Idade n   % 

18 a 25 anos 4 9,52 

26 a 30 anos 10 23,8 

31 a 35 anos  6 14,28 

36 ou mais 22 52,38 

Total 42 100 

Fonte: autoria própria 

Foi utilizado o teste qui-quadrado de Pearson, constatando-se que não houve diferença 

significativa de resposta às questões de conhecimento entre os grupos de tempo de serviço. O 

nível de significância adotado para os testes estatísticos foi de 5%, ou seja, p<0.05. 

Quando foram questionados sobre o significado de RSS e dos conhecimentos do 

PGRSS, os resultados foram apresentados conforme o gráfico abaixo: 

Gráfico 1 – Resultados dos conhecimentos dos colaboradores em relação aos RSS e do 

PGRSS, HSL, Sorocaba, SP, 2016. 

 

Fonte: Autoria própria 
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Do total de entrevistados, 69% relataram não ter tido capacitação sobre RSS, e 31% 

disseram ter recebido alguma orientação sobre o tema. Deste total, somente 11,90% disseram 

ter sido suficiente e 88,10% avaliaram a capacitação insuficiente. 

Em relação à segregação dos RSS dentro das SO, 100% dos entrevistados responderam 

que atualmente não segregam os resíduos. Porém, 95,20% responderam que, nas condições 

atuais, não conseguiriam segregar todos os resíduos dentro de sala; ao passo que 4,80% afirmam 

ser possível fazer a segregação. 

Dos entrevistados, 100% realizam a revisão do hamper, evitando que os resíduos 

gerados pelos cirurgiões sejam lançados dentro do hamper e encaminhados para a lavanderia. 

Durante esta revisão, relataram encontrar: bolsa de colostomia, compressas, drenos, pinças, 

luvas, gazes, perfurador da ortopedia, embalagem de matérias, coxins, esparadrapos, secreções, 

material de sondagem, papéis, pedaços de pele, gorduras, cateteres, vesículas, apêndice, 

máscaras e material de curativo. 

Os resíduos gerados em sala, como peças anatômicas e fluidos corpóreos, são 100% 

transportados pelos técnicos de enfermagem até o expurgo e/ou sala de anatomopatológico.  

Dos 42 entrevistados, 23,8% relataram ter sofrido algum tipo de acidente de trabalho 

envolvido com algum resíduo. Segue a relação dos acidentes de trabalho ocorridos no HSL de 

2012 a 2016. 

Gráfico 2 – Registro dos acidentes de trabalho, HSL, Sorocaba, SP, 2016 
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Das sugestões referentes aos resíduos fornecidas pelos entrevistados, 50% não opinaram, 

30,95% sugeriram mais treinamentos, e os outros entrevistados sugeriram um acompanhamento 

maior, além de reconhecerem a importância do tema e a necessidade de adaptações. 

5.3 Resultados da pesagem dos RSS 

Os colaboradores foram orientados a segregar o lixo em SO e realizar a quantificação 

de RSS de 53 cirurgias (n=53). A divisão dos procedimentos foi realizada de acordo com seu 

porte cirúrgico81, conforme tabela 2. O instrumento para a coleta de dados utilizado foi 

elaborado pela autora (APÊNDICE E). 

Tabela 4 - Distribuição dos procedimentos por porte cirúrgico no CC do HSL, Sorocaba, SP, 

2016. 

Porte cirúrgico  n  % 

Porte I (até 2 horas) 33         62 

Porte II (2 - 4 horas) 12         23 

Porte III (4 - 6 horas) 7         13 

Porte IV (acima de 6 horas) 1         2 

Total 53 100 

Fonte: autoria própria 

 Foram quantificados 170,157 kg de resíduos comuns e contaminados, sendo 116,179 

kg de resíduos contaminados e 53,978 kg de lixo comum, conforme tabela 5. 

Tabela 5 – Distribuição da quantificação dos RSS por porte de cirurgia no CC do HSL, 

Sorocaba, SP, 2016. 

Porte cirúrgico 
Peso do lixo (Kg) Peso Total (Kg)         

Grupo A Grupo D Grupo (A+D) 

Porte I (até 2 horas) 49,546 21,630 71,176 

Porte II (2 - 4 horas) 25,488 17,862 43,350 

Porte III (4 - 6 horas) 34,960 12,176 47,136 

Porte IV (acima de 6 horas) 6,185 2,310 8,495 

Total 116,170 53,978 170,157 

Total Porcentual 68,28% 31,72% 100,00% 

Fonte: autoria própria (*Período de coleta 1 semana) 

 

 Nota-se que o porte cirúrgico e a quantidade gerada de lixo são inversamente 

proporcionais. Isso ocorre porque os procedimentos acima de 6 horas são cirurgias plásticas, 
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videolaparoscópicas, que normalmente não sangram tanto quanto os outros procedimentos e 

não necessitam de muitos materiais, gerando menos resíduos do que os outros. 
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6 DISCUSSÃO 

O CC apresenta o maior número de procedimentos invasivos dentro da instituição e 

também é o maior gerador de RSS de todos os tipos: biológico, químico, comum e 

perfurocortante. Em função disso, dentro deste setor os cuidados no manuseio dos resíduos 

devem ser redobrados, pois os riscos de acidentes de trabalho também são superiores aos outros 

setores do hospital. 

As condições precárias do gerenciamento de resíduos no Brasil são preocupantes, uma 

vez que, além de afetar a saúde da população, contaminam a água, solo e atmosfera, propiciando 

ambientes propícios à criação de mosquitos, tais como Aedes Aegypti e outros prejudiciais à 

saúde. Em ambientes hospitalares, existe uma maior probabilidade de contaminação com 

resíduos, motivo pelo qual a conscientização do trabalhador de saúde é altamente relevante. 

Embora em alguns países não exista regulamentação para os RSS, os problemas mais 

comuns são: baixa prioridade conferida a esse tema, falta de consciência sobre os riscos que 

eles podem causar, treinamento inadequado ou inexistente para as pessoas que trabalham 

diretamente com os RSS, além de recursos financeiros e capital humano insuficientes16.  

No Brasil, a falta de informações acerca deste tema e a escassez de dados estatísticos, 

além de ocasionar problemas na diferenciação entre resíduos comuns e infectantes, afeta a 

criação de PGRSS. Em Fortaleza, grande parte de resíduos infectantes eram gerados por 

hospitais que continham CC82.  

Na tentativa de melhorar a qualidade da assistência à saúde aos pacientes do HSL, o 

hospital está pleiteando um selo de qualidade fornecido pela Organização Nacional de 

Acreditação (ONA). Para tanto, o hospital precisa adequar-se à legislação vigente em relação 

ao gerenciamento dos RSS; contexto em que também estamos propondo discussões a respeito. 

6.1 Discussão sobre o manejo dos RSS e do PGRSS 

Segundo a Resolução CONAMA nº 430/2011, todo e qualquer efluente de fonte 

poluidora deverá receber tratamento prévio antes de ser lançado ao esgoto83. Por ser uma 

edificação antiga, e não ter espaço para a criação de uma estação de tratamento de água e esgoto 
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(ETA), os efluentes do HSL não recebem este tipo de tratamento. Em função disso, a licença 

de operação do HSL é renovada anualmente pela CETESB.  

A situação sobre os resíduos do grupo B já é de conhecimento da Comissão de 

Gerenciamento de Resíduos da instituição. Durante reunião dessa comissão, em abril de 2017, 

foi decidido que a segregação destes resíduos deverá acontecer em toda a instituição, e uma 

solicitação formal foi endereçada para a Administração do hospital, já que a segregação 

acarretará em elevação de custos pelo aumento na quantidade coletada destes resíduos pela 

empresa terceirizada, e da necessidade de investimentos em recipientes próprios. Com isso, o 

HSL atenderá à legislação vigente e cumprirá uma das exigências no requisito padrão do nível 

1 da ONA que “estabelece critérios para a identificação, segregação, descarte e inativação de 

matérias, insumos e medicamentos” 65(p.82). 

Outras propostas de melhorias envolvem investimentos na disposição de lixeiras para 

resíduos do tipo D (comum) dentro das salas cirúrgicas; capacitação de todos os profissionais 

de saúde; realocação das lixeiras não utilizadas ao lado dos lavabos; inserção de mais uma caixa 

de perfurocortantes para os resíduos químicos dentro das SO com a simbologia de resíduo 

químico; disposição de EPIs dentro dos expurgos; solicitação da intervenção do SESMT sobre 

a ergonomia do expurgo e sobre a melhor dimensão da pia de descarte; substituição das mantas 

de SMS e do papel de grau cirúrgico por caixas cirúrgicas; incentivo aos colaboradores a 

realizar a segregação, demonstrando os benefícios dos resultados gerados; estabelecimento de 

metas a serem superadas a cada ano e aumento do cronograma de atividades relacionadas à 

educação permanente. 

No tocante às lixerias no CC, elas estão dispostas de forma inadequada. Não há 

necessidade de tantas lixeiras ao lado dos lavabos, pois geram confusão e, consequentemente, 

a mistura de resíduos. Além disso, existem lixeiras de cor azul, destinadas ao descarte de papéis 

íntegros gerados pela instituição, que não deveriam estar dispostas ao lado dos lavabos. 

Ainda existem dificuldades no gerenciamento dos RSS na instituição. Porém, apenas 

com o envolvimento de todos os profissionais da saúde, inclusive gestores, o PGRSS 

certamente será colocado em prática na totalidade de forma a atender a legislação vigente e a 

mitigar todos os riscos. Para a motivação dos colaboradores com o tema, uma das propostas é 

a criação de um novo projeto participativo, com o envolvimento de todos os colaboradores. 

Felizmente, a revisão do hamper e o transporte dos resíduos das SOs até o expurgo são 

práticas realizadas pelos técnicos de enfermagem do CC. A revisão do hamper evita que os 
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objetos e demais itens descartados dentro do hamper sejam encaminhados de forma equivocada 

para a lavanderia, e está ligada diretamente à orientação diária fornecida pelos enfermeiros aos 

técnicos de enfermagem, responsáveis pela realização desta prática. 

No HSL, há um elevado consumo de mantas SMS e papéis de grau cirúrgico que não 

são reciclados pela empresa contratada, utilizados como cobertura para os instrumentais 

cirúrgicos.  Nesse caso, a substituição por caixas cirúrgicas poderá reduzir a quantidade gerada 

deste tipo de resíduo. 

Em parceria com a coordenadora da CME, foi realizado um estudo com os gastos que 

o HSL possui com as mantas de SMS. Neste estudo, a autora optou pela caixa cirúrgica mais 

utilizada, ou seja, a caixa de Cesariana. Foram pesadas as mantas de SMS utilizadas na sua 

embalagem. Cada caixa de cesárea utiliza duas mantas de SMS, equivalente a 0,058 kg por 

caixa e com custo de R$2,36/caixa. A instituição possui 9 caixas de Cesariana, as quais são 

utilizadas 30 vezes por mês, ou seja, os gastos anuais destas mantas equivalem a R$ 7.646,40.  

A substituição destas caixas de Cesarianas por containers não geraria a necessidade do 

gasto com mantas de SMS. Considerando que o preço de cada container rígido é de R$ 1.500,00, 

em um ano o HSL poderá adquirir pelo menos 5 containers, evitando produzir 187,92 kg de 

lixo. Além disso, no ano seguinte, economizaria R$ 7.646,40, com possíveis gastos com mantas 

de SMS. 

A venda de recicláveis poderia ser maior se a empresa Eplastic reciclasse todos os tipos 

de resíduos. Segundo informações coletadas, a substituição da atual empresa responsável pela 

coleta por outra empresa de reciclagem, causaria problemas devido à falta de espaço para o 

armazenamento de vidros e metais para posterior reciclagem dentro do hospital. 

Todas as propostas apresentadas anteriormente requerem mudanças em todas as esferas, 

sejam aquelas relacionadas aos aspectos estruturais, aos processos de trabalho e, 

principalmente, às práticas dos colaboradores. Vale lembrar, nesse sentido, que qualquer 

proposta de projeto de melhoria no PGRSS do HSL deve ser aprovada pela Comissão de 

Gerenciamento de Resíduos e, posteriormente, pela diretoria. 

6.2 Discussão sobre a percepção da enfermagem sobre RSS 

No questionário submetido aos colaboradores, de forma geral, nota-se que a maioria 

está ciente dos RSS, porém uma pequena parcela desconhecia o tema. Uma das formas de 
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mitigar este desconhecimento é por meio da capacitação destes trabalhadores. A capacitação 

recebida pelos colaboradores foi apontada pela maioria dos entrevistados como insuficiente, 

influenciando no desconhecimento sobre o RSS. 

O SESMT do HSL orienta todos os colaboradores sobre os RSS ao serem admitidos, os 

quais participam, ainda, durante a integração corporativa, de uma educação permanente, 

realizada pelo setor de educação continuada. Nestes casos, o SESMT orienta de forma prática 

sobre o gerenciamento de resíduos da instituição, primeiramente com a teoria e posteriormente 

com demostração dos RSS que são gerados dentro do HSL. Embora o colaborador tenha 

recebido duas orientações sobre o assunto, observou-se que as mesmas são insuficientes, seja 

em função do tempo de capacitação, da falta de interesse no assunto ou da ausência de ambiente 

motivacional para o tema. 

Em relação à segregação, uma pequena parcela dos entrevistados, abaixo de 5%, 

informou ser possível a realização correta da segregação. Informação esta que foi observada na 

prática durante a coleta, uma vez que os colaboradores que circulam na SO número 5, durante 

o procedimento da cirurgia cardíaca, realizavam a segregação no início do procedimento. Desta 

forma, a autora acredita que estes são os 4,80% dos entrevistados que informaram ser possível 

segregar corretamente, embora a segregação ocorra somente no início do procedimento. 

A segregação no HSL é uma prática obrigatória e faz parte do PGRSS. Conforme a 

RDC 306/04, que exemplifica que todos os profissionais envolvidos nas atividades de 

instituições de saúde devem conhecer o PGRSS20, observa-se que existem espaços de melhoria 

dentro do HSL tanto no aspecto relacionado ao sistema de gerenciamento adotado como na 

segregação de resíduos, identificação de símbolos, expressões, padrões de cores, localização 

dos abrigos de resíduos, entre outros fatores indispensáveis à atividade do PGRSS. 

É importante que os colaboradores se conscientizem sobre o correto gerenciamento de 

RSS, uma vez que o descarte incorreto dos RSS colocará em risco a saúde do próprio 

colaborador, além de outros profissionais de saúde, agravando os problemas de impacto 

ambiental que tais resíduos geram ao meio ambiente.  

Outro fator relevante destacado no questionário é o número de acidentes de trabalho 

envolvendo perfurocortantes. Em 2016, observou-se um aumento de acidentes de trabalho e 

praticamente um percentual crescente de acidentes envolvendo perfurocortantes. De forma 

geral, embora o número de acidentes de trabalho envolvendo tal material tenha aumentado em 

2016, percentualmente este índice tem diminuído nos últimos 5 anos.  
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A equipe de enfermagem é a categoria profissional mais exposta aos riscos 

ocupacionais, seguida das categorias de serviços gerais. Em relação ao turno de trabalho, no 

turno diurno ocorre o maior número de acidentes de trabalho, devido à maior concentração de 

pessoas e atividades, além do ritmo acelerado do trabalho59. 

Normas nacionais dizem que o uso de EPIs é dever do trabalhador 84,85, juntamente com 

o correto descarte dos materiais perfurocortantes86, a redução e o manejo ideal dos resíduos 

biológicos20,43, o não re-encape de agulhas43 e os cuidados com a higiene pessoal como a 

lavagem das mãos antes e depois de qualquer procedimento77,87. 

Durante a pesquisa, a autora tomou conhecimento da portaria nº 777 de 2004, na qual 

se dispõe que todo e qualquer acidente com material biológico deveria ser notificado ao 

Ministério da Saúde via SINAN. Porém o setor responsável pelas notificações desconhecia a 

portaria, e atualmente, após ter recebido a informação pela autora, o HSL iniciou as notificações 

de todos os acidentes ao SINAN. 

6.3 Discussão sobre a pesagem dos RSS 

A PMS cobra atualmente do HSL um valor fixo de Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU), de R$ 153.000,00 (R$ 12.750,00/mês), valor pago em 12 parcelas durante o ano; 

estando a coleta de lixo embutida neste valor.  

 Caso a coleta de lixo contaminado voltasse a ser feita por empresa especializada e não 

pela PMS, decorrente de política pública, como ocorria até o ano de 2010, a não segregação do 

lixo contaminado causaria um custo adicional para o HSL, de pagar o lixo comum (ainda 

coletado pela Prefeitura) a preço de lixo contaminado.  

Se a coleta fosse feita pela empresa Contemar Ambiental ela custaria R$ 2,60/Kg de 

lixo contaminado coletado (Apêndice G). Durante a semana de coletas e pesagens, foram 

produzidos 53,978 kg de lixo comum. Neste caso, haveria um custo adicional de R$ 561,37/mês 

(53,978 kg de lixo comum X 4 semanas X R$ 2,60/kg), e R$ 6.736,45/ano. Mesmo continuando 

incluída no IPTU, seria mais sustentável segregar o lixo. 

O envio do lixo contaminado contendo também lixo comum, embora não represente 

gastos adicionais, pois o pagamento é realizado de forma única no IPTU, é um desperdício para 

a sociedade, pois o custo do tratamento do lixo contaminado é bem maior que o do lixo comum. 
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Em épocas de crises, o poder público incentiva o uso racional dos recursos, como água e energia 

elétrica. Nota-se, logo, que o tratamento adequado do lixo seria um ganho social. 

Estudos já relatados confirmam que a segregação dentro dos CCs é possível. Em um 

hospital privado de São Paulo, um projeto de segregação implantado dentro do CC resultou na 

diminuição do lixo infectante e no aumento de resíduos recicláveis. Além da capacitação 

realizada com os colaboradores, foi implantado o hamper bipartido, ou seja, com sacos nas 

cores vermelho e preto, segregando assim papel e plástico, bem como as bags diferenciadas 

para a coleta das mantas de SMS e posterior retorno ao fabricante88.  
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7 CONCLUSÃO 

A análise do processo de gestão dos RSS proposta neste trabalho assegura que é possível 

executar o processo de segregação corretamente dentro do CC, aumentando a segurança no 

trabalho e reduzindo custos. 

O processo de segregação envolverá investimentos iniciais em diversos aspectos, desde 

estruturais até humanos. Porém, a longo prazo, estes investimentos trarão outros benefícios para 

a instituição e sociedade em geral. 

Todo o processo de melhoria envolve conscientização de todos os colaboradores e 

prestadores de serviço no manuseio dos RSS, e até mesmo uma educação permanente dentro 

da instituição. O gerenciamento adequado dos RSS pode contribuir para a redução da 

ocorrência de acidentes de trabalho, especialmente com os perfurocortantes, e a diminuição da 

contaminação e disseminação dos riscos para a população em geral. 

 Os resultados obtidos permitem deduzir que a maioria dos colaboradores desconhece os 

padrões normativos quanto ao manejo dos RSS. De modo geral, há preocupação com a 

segregação dos resíduos no CC, porém não são proporcionadas as condições para tal, o que 

resulta em uma geração de 100% de resíduo biológico dentro das salas cirúrgicas, que 

necessariamente deve ser tratado antes da disposição final no solo. O gerenciamento de RSS 

dentro do CC limita-se à coleta e acondicionamento interno e externo em saco branco, para que 

sejam recolhidos pelo sistema público de coleta municipal. 

 A segregação dos RSS dentro das SO é realizada pela equipe de enfermagem, porém 

toda a equipe multiprofissional deve ser envolvida.  

 É sabido que todas as unidades geradoras de RSS possuem responsabilidade frente a 

este problema de saúde pública, uma vez que este tem reflexo direto no meio ambiente. 

Portanto, é necessário que nos atentemos para esta e outras problemáticas passíveis de 

intervenção. É relevante e necessária a estruturação do PGRSS neste serviço, bem como a 

elaboração de um cronograma que direcione as atividades de educação permanente em serviço 

e a elaboração de um protocolo que auxilie a compreensão de todos os profissionais 

responsáveis pelo manuseio e gerenciamento dos resíduos potencialmente infectantes e 

perfurocortantes, com vistas a minimizar seus agravos e assegurar a saúde e a qualidade de vida 

dos cidadãos.  
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A intenção em pesquisar os RSS e entender as experiências dos colaboradores do CC 

neste assunto expôs dificuldades que os mesmos ainda possuem sobre tal assunto e, ao mesmo 

tempo, demonstrou que os colaboradores possuem interesse em aprender e realizar a correta 

segregação dos RSS. 

Em virtude de todos os aspectos já relatados, as necessidades de um tratamento 

diferenciado dos RSS certamente mitigarão os riscos para a saúde do trabalhador, para a saúde 

pública e para o meio ambiente.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

Data: ____/____/______ 

 

1- Função:   

(   ) Téc. de enfermagem    (   ) Aux. Enfermagem  (   ) Enfermeiro 

Tempo de serviço no HSL:  (   ) < ano  (   ) 1 a 5 nos  (   ) 5 a 10 anos  (   ) > 10 anos 

2- Qual a sua idade?  

 

(   ) 18 a 25 anos (   ) 26 a 30 anos (   ) 31a 35 anos (   ) 36 ou mais 

 

3- Qual o seu sexo?  

 

( ) masculino ( ) feminino   

 

4- Você sabe o que são Resíduos do Serviço de Saúde? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Se sim, quais conhece: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5- Você conhece o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) do 

HSL? 

(   ) Sim   (   ) Não 

6 - Você já teve capacitação sobre os Resíduos do Serviço de Saúde? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Se sim, foi suficiente para ser aplicado no seu trabalho? 

(   ) Sim   (   ) Não 

7- É realizada a segregação correta dos resíduos (separação)? 

(   ) Sim   (   ) Não 

8 - Você consegue separar todos os resíduos dentro de sala? 

(   ) Sim   (   ) Não 
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Por que não: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9 - Você realiza revisão do hamper na sala cirúrgica? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Descreva alguns resíduos encontrados dentro do hamper 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10 - Quem realiza o transporte dos resíduos da sala cirúrgica até o expurgo? Como você faz 

isso? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11 - Você já sofreu acidente de trabalho com algum destes resíduos? Se sim, relate. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12 - Gostaria de fazer alguma sugestão sobre os Resíduos de Serviços de Saúde? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – FOLHA DE ENCAMINHAMENTO AO CEP 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO (TCLE) - 

Questionário 

 

 Eu, Viviane Inada de Oliveira Lima, mestranda na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, venho convidá-lo a participar da pesquisa intitulada “Melhorias 

no gerenciamento de resíduos do serviço de saúde: estudo de caso no hospital Santa 

Lucinda de Sorocaba/SP”, que tem por objetivo Propor melhorias no processo de gestão de 

Resíduos Sólidos de Saúde no Centro Cirúrgico do hospital Santa Lucinda. Você responderá a 

um questionário, constituído de duas partes: a primeira compõe-se de questões de 

caracterização do seu perfil e a segunda parte é composta por questões sobre seus 

conhecimentos em relação aos resíduos gerados pelo HSL, PGRSS por meio de perguntas 

fechadas e abertas.  

O conteúdo do questionário será confidencial, sigiloso, e as suas respostas estarão sob 

minha responsabilidade, sendo o mesmo utilizado apenas para a realização do estudo, podendo 

os resultados serem apresentados em eventos e/ou publicados em revistas científicas. 

Esta pesquisa faz parte da minha formação acadêmica no curso de Mestrado em 

Educação nas Profissões de Saúde da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde. Desse modo, 

é totalmente isenta de vinculações hierárquicas e administrativas ou de influências que possam 

interferir no seu vínculo como colaborador. 

 Sua participação no estudo será totalmente voluntária, sem qualquer benefício direto. 

Você tem o direito de retirar sua participação em qualquer momento deste estudo, sem nenhum 

prejuízo de suas atividades no curso.  

Se tiver dúvidas, preocupações ou reclamações sobre o estudo, você poderá entrar em 

contato com a pesquisadora responsável Viviane Inada de Oliveira Lima, pessoalmente, Rua 

Jorge Pedro Luz, 616 Sorocaba-SP; pelo email: vivianeinada@yahoo.com.br ou pelo contato, 

(15) 981753446. Em caso de denúncias ou reclamações sobre sua participação e sobre questões 

éticas do estudo, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 
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de Ciências Médicas e da Saúde da PUCSP – Campus Sorocaba, na Rua Joubert Wey, 290, 

telefone (15) 32129896. 

 Este documento foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Ciências Médicas e da Saúde da PUC/SP.  

Este documento será feito em duas vias, sendo que uma será entregue para você e a outra 

ficará com o pesquisador. 

Caso aceite participar desta pesquisa, solicito a sua assinatura no item II deste 

documento.  

 Desde já agradeço a sua atenção e coloco-me à disposição para quaisquer 

esclarecimentos sobre a pesquisa.  

 

                                          Sorocaba,     de                       de 2015.       

 Assinatura da Pesquisadora:__________________________________                  

 

PARTE II  -Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu,________________________________________________________ RG 

número__________________________, declaro que é de livre e espontânea vontade que estou 

participando como voluntário da pesquisa. Declaro que li cuidadosamente este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e que compreendo o objetivo desta pesquisa e concordo em 

participar de forma voluntária da mesma, entendendo que as informações serão confidenciais, 

que não haverá identificação nominal e que não sofrerei qualquer tipo de sanção ou prejuízo, 

caso recuse ou desista de participar deste estudo. 

Sei que em caso de dúvida ou intercorrência poderei recorrer à pesquisadora responsável 

pelo endereço eletrônico vivianeinada@yahoo.com.br  ou telefone (15) 9 81753446.  

           Declaro, ainda, que, ao ser convidado a participar desta pesquisa, todos os 

esclarecimentos foram prestados pela pesquisadora. 
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                                             Sorocaba,    de                     de 2015.      

_________________________________     ___________    _________________ 

 Nome completo  do participante                Data                  Assinatura 

 

______________________________    __________    __________________ 

Nome completo da Pesquisadora            Data                     Assinatura 

 

 

1ª via entrevistado 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO (TCLE) - 

Questionário 

 

 Eu, Viviane Inada de Oliveira Lima, mestranda na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, venho convidá-lo a participar da pesquisa intitulada “Melhorias 

no gerenciamento de resíduos do serviço de saúde: estudo de caso no hospital Santa 

Lucinda de Sorocaba/SP ”, que tem por objetivo Propor melhorias no processo de gestão de 

Resíduos Sólidos de Saúde no Centro Cirúrgico do hospital Santa Lucinda. Você responderá a 

um questionário, constituído de duas partes: a primeira compõe-se de questões de 

caracterização do seu perfil e a segunda parte é composta por questões sobre seus 

conhecimentos em relação aos resíduos gerados pelo HSL, PGRSS por meio de perguntas 

fechadas e abertas.  

O conteúdo do questionário será confidencial, sigiloso, e as suas respostas estarão sob minha 

responsabilidade, sendo que será utilizado apenas para a realização do estudo, podendo os 

resultados serem apresentados em eventos e/ou publicados em revistas científicas. 
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Esta pesquisa faz parte da minha formação acadêmica no curso de Mestrado em 

Educação nas Profissões de Saúde da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde. Desse modo, 

é totalmente isenta de vinculações hierárquicas e administrativas ou de influências que possam 

interferir no seu vínculo como colaborador. 

Sua participação no estudo será totalmente voluntária, sem qualquer benefício direto. 

Você tem o direito de retirar sua participação em qualquer momento deste estudo, sem nenhum 

prejuízo de suas atividades no curso.  

Se tiver dúvidas, preocupações ou reclamações sobre o estudo, você poderá entrar em 

contato com a pesquisadora responsável Viviane Inada de Oliveira Lima, pessoalmente, Rua 

Jorge Pedro Luz, 616 Sorocaba-SP; pelo email: vivianeinada@yahoo.com.br ou pelo contato, 

(15) 981753446. Em caso de denúncias ou reclamações sobre sua participação e sobre questões 

éticas do estudo, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Ciências Médicas e da Saúde da PUCSP – Campus Sorocaba, na Rua Joubert Wey, 290, 

telefone (15) 32129896. 

 Este documento foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Ciências Médicas e da Saúde da PUC/SP.  

Este documento será feito em duas vias, sendo que uma será entregue para você e a outra 

ficará com o pesquisador. 

Caso aceite participar desta pesquisa, solicito a sua assinatura no item II deste 

documento.  

 Desde já agradeço a sua atenção e coloco-me à disposição para quaisquer 

esclarecimentos sobre a pesquisa.  

                                          Sorocaba,     de                       de 2016.       

 Assinatura da Pesquisadora:__________________________________                  
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PARTE II  -Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu,________________________________________________________ RG 

número__________________________, declar que é de livre e espontânea vontade que estou 

participando como voluntário da pesquisa. Declaro que li  cuidadosamente este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e que compreendo o objetivo desta pesquisa e concordo em 

participar de forma voluntária da mesma, entendendo que as informações serão confidenciais, 

que não haverá identificação nominal e que não sofrerei qualquer tipo de sanção ou prejuízo, 

caso recuse ou desista de participar deste estudo. 

Sei que em caso de dúvida ou intercorrência poderei recorrer à pesquisadora responsável 

pelo endereço eletrônico vivianeinada@yahoo.com.br  ou telefone (15) 9 81753446.  

           Declaro, ainda, que ao ser convidado a participar desta pesquisa, todos os 

esclarecimentos foram prestados pela pesquisadora. 

 

                                             Sorocaba,    de                     de 2016.      

_________________________________     ___________    _________________ 

 Nome completo  do participante                Data                  Assinatura 

 

______________________________    __________    __________________ 

Nome completo da Pesquisadora            Data                     Assinatura 

 

 

2ª via pesquisador 
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APÊNDICE D – CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO HOSPITAL SANTA LUCINDA PARA 

RETIRADA DE FOTOS NO SETOR CENTRO CIRÚRGICO 
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APÊNDICE E – FLUXOGRAMA DOS RSS DENTRO DO CC UTILIZANDO BPMN 

 

       Autoria própria  
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APÊNDICE F – INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

Coleta de dados – peso dos lixos 

DATA ESPECIALIDADE PESO DO LIXO 

CONTAMINADO 

PESO DO LIXO 

COMUM 
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APÊNDICE G – EMAIL DA CONTEMAR – VALOR ESTIMADO PAGO PELO 

LIXO CONTAMINADO 

 
 

 
Autoria Própria 
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ANEXO A – SIMBOLOGIA DA NBR 7500 DA ABNT14 

 

 

 

GRUPO SÍMBOLO RECOMENDAÇÕES

Grupo A Deve ser identificado pelo símbolo de substância infectante, 

rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos.

Grupo B Deve ser identificado pelo símbolo de risco químico, juntamente

com frases de risco.

Deve ser identificado pelo símbolo internacional de presença de 

Grupo C radiação ionizante (trifólio de cor magenta), com a expressão

de rejeito radioativo.

Deve ser identificado pelo símbolo da reciclagem, com a 

Grupo D padronização internacional das cores

Deve ser identificado pelo símbolo de substância infectante

Grupo E com rótulo de fundo branco, desenho e contornos pretos com

a inscrição de resíduo pérfuro-cortante.
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO C – CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO HOSPITAL SANTA LUCINDA 

 

 

 

 

 


