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RESUMO 

 

A produção de resíduos nas últimas décadas tem sido uma preocupação com 
foco em inúmeras discussões. Os Resíduos de Serviços de Saúde - RSS é um 
problema que além de afetar o plano ambiental e a saúde do trabalhador, 
envolve outras áreas como o saneamento básico e a saúde pública. É 
essencial caracterizar e analisar os riscos associados na cadeia de produção, 
da origem à destinação final dos RSS, baseando-se na nova política de 
gerenciamento dos Resíduos. A discussão teórica sobre os RSS visa 
conscientizar o estabelecimento de saúde, dos problemas em relação aos 
RSS, identificando os fatores de falhas, agravos e riscos nas áreas críticas, 
semi-críticas e não críticas, para que este estabelecimento atenda as 
expectativas da legislação, bem como incorpore ações para uma qualidade de 
vida ideal da população, do profissional de saúde, através da segurança 
ocupacional e da preservação do meio ambiente. A metodologia aplicada ao 
estudo é de natureza descritiva, através de coleta de dados, com roteiro de 
observações realizadas no Centro de Quimioterapia - CQ do Hospital de 
Referência de Araguaína - HRA, do município de Araguaina/TO, procurando 
entender, através de dados estatísticos a relação que o mesmo estabelece 
entre RSS e a percepção ambiental. Os resultados obtidos neste estudo 
demonstraram que as diretrizes de manejo destes resíduos são fundamentadas 
na normatização das resoluções RDC 306/2004 e a CONAMA 358/2005, 
compreendendo o processo de segregação, acondicionamento, identificação, 
armazenamento temporário, transporte interno e externo, tratamento, coleta e 
destinação final. Concluí-se que há necessidade de que seja aplicada, aos 
profissionais envolvidos no processo, educação continuada para que, junto ao 
um plano de gerenciamento adequado dos RSS, sejam executadas avaliações 
constantes e rotineiras destes resultados, com o objetivo de preservar a saúde 
dos trabalhadores, profissionais, colaboradores, população e ambiental, 
garantido, assim, melhor qualidade de vida para toda a sociedade e o meio 
ambiente.  
 
 
Palavras chaves: Centro de Quimioterapia, Gestão, Gerenciamento, Riscos, 
Resíduos de Serviços de Saúde – RSS. 
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ABSTRACT 

 

The production of residue has been a focused concern in many debates during 
the last few decades.  The Health Service Residues - RSS is a problem that 
other than affecting the environment and the health of the professional, it 
involves other areas such as the basic water plant and the public health. It is 
important to characterize and analyze the risks associated in the production 
chain from origin to final destination of the RSS, based on the new management 
policies of the residues. The reason of the argument about the RSS views 
making known to the health establishments, the problem in relation to the RSS, 
identifying the factors in failures, aggravations and risks in the critic, semi-critic 
and non-critic areas, so that this place accomplishes the expectations of the 
legislation, as well as incorporating actions to an ideal life quality of the 
population, of the health professional, through occupational security and 
environmental preservation. The methods applied in this research is of 
descriptive nature, by the collection of information, with observation outlines 
acquired in the Chemotherapy Center - C.Q of the Reference Hospital of 
Araguaína -HRA of the district of Araguaína/TO,  trying to understand through 
statistic information the relation that it establishes between RSS and the 
environmental perception. The results acquired in this research demonstrated 
that the handling rules of these residues are based on in the resolution 
normalization RDC 306/2004 and the CONAMA 358/2005, understanding the 
process of segregation, conditioning,   identifying, temporarily storing internal 
and external transporting, and treating, collecting and final destination. 
Concluding that there’s need for applying to the professionals involved in the 
process, continuous education so that along with an adequate management of 
the RSS, there will be constant evaluations and routines of these results, with 
the goal to preserve the health of the employees, professionals, helpers, 
population and of the environment, ensuring therefore a better quality of life to 
all society and of the environment. .   

 

Key-words: Chemotherapy Center, Management, Risks, Health Service 
Residues. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A geração dos Resíduos de Serviços de Saúde - RSS é extremamente 

acelerada pela sociedade moderna e este fator poderá implicar em sérios problemas 

relacionados ao processo saúde/doença, sobretudo do(s) trabalhador (es) e do meio 

ambiente, o que representa uma fonte de degradação ambiental quando 

gerenciados inadequadamente, oferecendo potencial risco a vida no planeta.  

As normas e legislações vigentes no Brasil enfatizam as conseqüências 

dessas atividades sobre o meio ambiente e a saúde, procurando despertar o 

interesse e a necessidade de implantação de técnicas de gerenciamento de 

resíduos nas diferentes fontes geradoras da área de saúde, assim como a 

implementação de políticas públicas para esse fim.  

A falta de informações atualizadas sobre Resíduos Sólidos no Brasil tem 

representado um grave empecilho para o conhecimento mais amplo da situação destes 

serviços, de forma a permitir o estabelecimento de políticas públicas no desenvolvimento 

desta área e para direcionar a atuação das entidades governamentais ou privadas que 

lidam com a questão (JUCÁ, 2002). 

Os Resíduos dos Serviços de Saúde, com denominação de Lixo 

Hospitalar, são resíduos gerados por prestadores de assistência médica, 

odontológica, laboratorial, farmacêutica e instituições de ensino e pesquisa médica, 

relacionados tanto a população humana quanto a veterinária.  

Coelho (2000), relatou que na manipulação destes materiais deve-se  

proceder a uma série de operações que começam imediatamente após o uso de 

materiais e se estende até a sua destruição final ou deposição em áreas com 

condições adequadas para mantê-los com o mínimo de risco para a coletividade.  

Ainda conforme Coelho (2000), mesmo havendo uma parcela reduzida no 

total dos dejetos sólidos produzidos em uma comunidade, é importantes tanto para a 

segurança ocupacional dos funcionários que o manuseiam como para a saúde 

pública e para a qualidade do meio ambiente. A disposição inadequada destes no 

meio ambiente confere aos resíduos um caráter de poluente da água, do solo e do 

ar, atuando sinergicamente por meio de fatores físicos, químicos e microbiológicos  
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Os riscos apresentados sobre o manuseio dos resíduos dos serviços de 

saúde são devidos sua heterogeneidade, presença de perfuro cortantes, por 

possuírem caráter infectante, serem inflamáveis e tóxicas mesmo em quantidade 

menores, assim como, radioatividade de baixa intensidade em alguns de seus 

componentes, conforme Orlandim e Schneider (2001). 

É fundamental, portanto, despertar a atenção para os RSS, havendo a 

necessidade de que sejam adotadas medidas preventivas urgentes, pois estes 

resíduos podem ter a presença de agentes biológicos que, por suas características 

de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção e causar 

danos ao meio ambiente quando descartados.  

O assunto aborda consequentemente problemas sérios de saúde pública, 

em especial a saúde ocupacional e ambiental, relacionados à produção, ao (mau) 

gerenciamento dos resíduos e suas características próprias.  

Torna-se necessário identificar as populações expostas e a origem dos 

riscos que estão submetidas, considerando em sua totalidade os indivíduos e ao 

meio ambiente. 

A opção desse tema, "Resíduos de Serviços de Saúde" deve-se ao fato 

de existir poucos estudos aplicados à realidade brasileira sobre o assunto, em 

especial no estado do Tocantins, e sobretudo no município de Araguaína/TO.   

Dentro das delimitações em que a pesquisa está inserida, pretende-se 

contribuir para a produção de conhecimento científico, fortalecer a capacidade 

operacional dos serviços básicos na implementação das ações e no plano de 

gerenciamento dos resíduos no Centro de Quimioterapia em Araguaína/TO.    

A escolha do Centro de Quimioterapia como local de referência para esta 

pesquisa foi motivada principalmente pelo fato de ser um local gerador de resíduos 

tanto em diversidade como em especificidade, comparando com os demais 

estabelecimentos de saúde do município, além de representar uma instituição 

pública estadual prestadora de serviços de saúde de média e alta complexidade, e 

por sua vez, prestar atendimento à população no Sistema Único de Saúde - SUS. 

As informações básicas concernentes aos aspectos operacionais 

referentes a esses resíduos, desde a geração a disposição final, poderão auxiliar na 
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implementação de um plano de gerenciamento desses resíduos na unidade 

hospitalar. 

 

1.1 PROBLEMA  

 
Será que o Centro de Quimioterapia do HRA atende a legislação dos 

resíduos dos serviços de saúde? Como auxiliar na implementação das condições de 

gerenciamento de RSS do Centro de Quimioterapia do Hospital de Referência de 

Araguaína adotando medidas diagnósticas e possibilitando estudo específico sobre 

a geração, tipificação, classificação e quantificação de resíduos dos serviços de 

saúde e dos riscos relacionados?  

 

1.2 HIPÓTESE  

 

1.2.1 Hipótese geral  

 

A efetivação do diagnóstico dos RSS e dos Riscos permite adequação à 

legislação bem como sensibilizar para adequar manuseio, vislumbrando melhores 

condições físicas, gerenciais e ambientais de gestão hospitalar. 

  

1.2.2 Hipóteses específicas  

 

A identificação das fontes geradoras de RSS do Centro de Quimioterapia 

contribui para o diagnóstico da unidade de origem; 

A classificação permite adequação a legislação de RSS e atendimento as 

normas reguladoras;  

O adequado gerenciamento permite a operacionalização correta dos 

Resíduos dos Serviços de Saúde; 

O manejo seguro dos RSS conforme a classificação, composição por 

setor, evita riscos de exposição, gera eficácia de gasto hospitalar.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Identificar os resíduos existentes nos serviços de saúde da unidade 

hospitalar “Centro de Quimioterapia do HRA”, bem como caracterizar e analisar os 

riscos associados na cadeia de produção, na expectativa de atribuir medidas de 

segurança à saúde dos trabalhadores, a saúde pública e ao meio ambiente. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

• Identificar as fontes geradoras dos resíduos nos serviços existentes 

no Centro de Quimioterapia; 

• Classificar todos os tipos de resíduos existentes na fonte geradora 

do serviço envolvido; 

• Identificar os fatores operacionais agravantes que possam influenciar 

no grau de risco ocupacional dos colaboradores e ao meio ambiente;  

• Classificar a composição dos resíduos segundo as suas 

características biológicas, físicas, químicas, estado da matéria e 

origem, para o seu manejo seguro;  

• Descrever a produção dos resíduos gerados na unidade de saúde de 

acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA Nº 

306/04 e Resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente Nº 

358/2005. 
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2 METODOLOGIA 

 

Tópicos abordados na metodologia utilizada na pesquisa, modelo 

conceitual (tipo e classificação), universo de estudo, amostragem, procedimentos, 

roteiro de observação, processamento das informações, bem como os elementos 

específicos pesquisados no objeto de estudo. 

 

2.1 Tipo e classificação da pesquisa 

 

Trata-se de um estudo de caso de natureza descritiva, realizada em um 

Centro de Quimioterapia no município de Araguaina/TO. Em sua especificidade, 

apresentando referencial teórico, caracterização da unidade estudada e os 

procedimentos metodológicos utilizados. 

Quanto à classificação, o estudo de caso é uma espécie de histórico de 

fenômeno, extraído de múltiplas fontes onde qualquer fato relevante à corrente de 

eventos que descrevem o fenômeno sendo um dado potencial para análise (YIN, 

2001).  

O método de estudo de caso é apropriado para este estudo, na 

investigação detalhada das estratégicas adotadas em uma instituição, o que 

possibilita análise e discussão dos resultados encontrados na pesquisa adotada à 

luz do referencial teórico científico, o qual fornecerá informações sobre novos fatos e 

resultados significativos, fornecendo informações que servirão de modelo na 

investigação e identificação dos resíduos bem como na caracterização e análise dos 

riscos associados na unidade em estudo.  

Assim, a abordagem desta pesquisa dar-se a pela abordagem 

qualiquantitativa. Considerando que o estudo de caso deve estar pautado em 

confiabilidade e validade, ou seja, critérios para julgar a qualidade da pesquisa (YIN, 

2001)  
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2.2 Demonstração de um modelo teórico 

 

O modelo estratégico para o diagnóstico dos resíduos e riscos associados 

é baseado em referencial teórico que busca expressar e viabilizar dispositivo 

institucional na busca de soluções de um problema seja ele interno ou externo.  

Segundo Yin (2001) um modelo teórico é uma das táticas principais para 

aumentar a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso e destina-se a orientar o 

pesquisador conduzir uma investigação utilizando esta abordagem. Assim, como 

parte referencial segue: RDC 306 (ANVISA, 2004); Resolução RDC nº 220 (ANVISA, 

2004); Resolução nº 357 (CONAMA, 2005); Resolução nº 358 (CONAMA 2005); 

AZEVEDO-NETTO e BOTELHO (1991); FORMAGGIA (1995, 1998); GODOY et al. 

(2004); NBR 10.004 (ABNT, 2004); NBR 12.807 (ABNT, 1993); NBR 12.808 e 

12.809 (ABNT, 1993); NBR 9191 (ABNT, 1993); NBR 13.853 (2003), NBR 7.500 

(2009), NR 32 (MTE 2005); NR 07 (MTE, 1994); NR 24 (MTE, 1994); HITT et al, 

(2003); Goiás (2004); KOTLER (2003); elementos que forneceram subsídios para 

construção do modelo teórico para o estudo, abrangendo diagnóstico, gestão, 

gerenciamento e análise de riscos associados aos resíduos dos serviços de saúde. 

 

2.3 Estratégia 

 

Estratégia objetiva determinar ações que deverão ser realizadas, 

objetivado o alcance dos objetivos, minimizando problemas e maximizando bons 

resultados. Devendo estar ligada de forma adequada, utilizando recursos os quais 

financeiros, físicos e humanos, Kotler (2003).  

Assim, o sistema alternativo para o diagnóstico dos resíduos dos serviços 

de saúde, associados aos riscos, deverá apresentar em sua estrutura organizacional 

elementos consistentes e significativos a cada etapa do processo de gerenciamento, 

de modo a compreender o fluxo desses resíduos desde a geração ao destino final. 

Entendendo que em cada etapa do processo exemplificado nas diretrizes 

alternativas apresentadas na Figura 01 faz-se necessário e indispensável à criação 

ou implementação de elementos operacionais inerentes à gestão e gerenciamento 

das atividades fins. 
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Figura 1  - Fluxograma proposto para ações diagnósticas e análise dos riscos associados aos resíduos dos serviços de saúde. 
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DIRETORES 

SISTEMA ALTERNATIVO PARA O 
GERENCIAMENTO DOS RESÍUDOS DOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE 

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO 
GRSS 

EQUIPE DE TRABALHO  

CARACTERIZAÇÃO DO 
ESTABELECIMENTO DADOS GERAIS DA UNIDADE  CAPACIDADE OPERACIONAL ESTRUTURA 

ADMINISTRATIVA 

Local de 
geração 

CARACTERIZAÇÃO DOS 
ASPECTOS AMBIENTAIS 

PROGRAMA DE RECICLAGEM 
 

Resíduos gerados 

Sólidos Líquido Gasoso 

Origem, poluente gerado, 
sistema de controle, 

procedimento em situação de 
emergência. 

 

Tratamento 

Interno Externo 

Armazenamento 
Temporário  

e externo  

Coleta interna I,II,II  e 
externa 

Tipo, grupo, hora,  
freqüência, 

equipamento, EPIs, nº 
de funcionários, veículo 

utilizado (qde e 
capacidade), distância 
de percurso interno e 

externo, custo, empresa, 
CNPJ,  licença, 

endereço e responsável. 

AÇÕES DE SUPORTE 

RECURSOS HUMANOS 

MAPEAMENTO DOS RISCOS 
ASSOCIADOS AOS RESÍDUOS  

PLANO DE AÇÃO 
 PGRSS 

Acompanhamento e análise dos 
indicadores definidos. 

Tipo, grupo, 
quantidade, 

procedimentos, local 
utilizado, etapas 

realizadas, 
equipamento, licença 

ambiental, custo, 
empresa responsável, 

CNPJ, licença.  

Unidade 
ou  

serviço  

Destino final 

Tipo, grupo, disposição 
final, média mensal, 

custo/tonelada, empresa. 

Segregação,  
Acondicionamento 

Identificação, 
classificação. 

Local da segregação, resíduo gerado, grupo, 
estado físico, recipiente utilizado e simbologia. 

 

Grupos, condições 
do abrigo,  

destino dos líquidos 

Característica do resíduo, local e forma 
de armazenamento, destino e 

utilização. 

Ações, área de abrangência e 
responsável. 

Quantidade de RH efetivo, temporário, 
publico ou privado. Por atividade e turno. 

Avaliação 
preliminar 

Riscos químico, 
físico, biológico, 

ergonômico e 
acidentes. 

Controle 

Quem, o que, 
onde, como, 

quando e 
como 

minimizar. 
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2.4 Análise externa  

 

Acredita-se que se faz necessário a análise do ambiente externo da 

unidade estudada, uma vez considerado um passo fundamental para 

prospectivas mudanças. Para tanto, essa análise servirá como base 

identificadora das possíveis ameaças e oportunidades institucional no que 

concerne a gestão e gerenciamento das atividades pertinentes aos resíduos 

dos serviços de saúde e os riscos a eles relacionados. 

Segundo Hitt et al (2003) ameaça é tudo aquilo que pode interferir 

negativamente em um resultado, enquanto que oportunidade é a identificação 

de um novo mercado, produto ou processo que podem trazer resultados 

positivos para a empresa. 

 

 

2.5 Legislação  

 

A legislação baseia-se no atendimento à Resolução da Diretoria 

Colegiada - RDC nº 306 (2004), a qual dispõe sobre o regulamento técnico 

para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Tendo como 

regulamento para o funcionamento dos serviços de terapia anti neoplásica a 

Resolução RDC nº 220. (ANVISA, 2004), ambas constituídas pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – (ANVISA, 2004) 

No mesmo pressuposto, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA edita através das Resoluções nº 283 (2001) o regulamento sobre o 

tratamento e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde, a Resolução 

nº 316 (2002) os procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas 

de tratamento térmico de resíduos, a Resolução nº 357 (2005) a classificação 

dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 

como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, com as 

mesmas teorias a Resolução nº 358 (2005) que dispõe sobre o tratamento e a 

disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.  

Porém, deve ainda, considerar relatos sobre saneamento de cidades 

e edificações (AZEVEDO-NETTO e BOTELHO, 1991), aspectos sanitários e 
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ambientais apresentados pelos resíduos de serviços de saúde FORMAGIA 

(1998) e GODOY, et al. (2004) sobre os riscos para o trabalhador em 

lavanderias hospitalares.   

Quanto as Normas Técnicas, deverá atender as Associações 

Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT – NBR, em conformidade com as 

atividades de gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde no Brasil, 

considerando para a classificação dos resíduos sólidos NBR 12.808 (ABNT, 

30/jan/1993), para a terminologia dos resíduos de serviços de saúde a NBR 

12.807 (ABNT, 30/jan/1993), para o manuseio de RSS a NBR 9191 (ABNT, 

15/jul/2000), para os coletores desse para resíduos como os perfurantes 

cortantes e métodos de ensaio a NBR 13.853 (ABNT, 30/maio/1997), e para 

símbolos de risco, manuseio para o transporte e armazenamento de material a 

NBR 7.500 (ABNT, 15/jul/2009). 

Em atendimento às Normas Regulamentadoras deverá estabelece as 

diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à 

saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde em conformidade com a NR 32 (MTE, 

2005).  Com a NR 07 (MTE, 1994), a qual estabelece a obrigatoriedade de 

elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições 

um programa de controle Médico de saúde Ocupacional. Com a NR 24 (MTE, 

1994) que define as condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. 

Fazer uso de instrumentos para o diagnóstico institucional sobre 

tudo dos resíduos dos serviços de saúde sobre a luz de referencial teórico 

seguindo exemplos de modelos específicos. (GOIÁS, 2004). 

 

2.6. Análise interna 

 
Considera-se que a análise interna a forma pela qual a instituição 

observa suas praticas, seu funcionamentos e suas atividades de acordo com 

os procedimentos e a(s) condutas a serem realizadas.  

Pois, segundo HITT et allii (2003) a análise interna é compreendida 

como subsídio no levantamento das informações sobre a infra-estrutura e as 

peculiaridades do modelo de gestão adotadas. Análise servirá de 

caracterização organizacional, identificação das estratégias para subsidiar 

novas oportunidades. 
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2.7 Treinamento  

 

Devido à complexidade dos serviços nas unidades de saúde torna-se 

evidente a necessidade de buscar forma estruturada a qualificação e ou 

capacitação dos profissionais trabalhadores e colaboradores. Utilização de  

ferramentas de integração setorial e envolvimento pessoal para obtenção de 

ganhos qualitativos e quantitativo, fomentar melhoria na qualidade dos serviços 

em foco, proporcionar mudanças com bases sólidas e possibilitar mudanças de 

atitudes. Porém, a aquisição, implementação e/ou ampliação dos 

conhecimentos e habilidades práticas direcionadas à execução das tarefas 

exigem dos trabalhadores uma constante atualização dos saberes sobre o 

assunto. Em função disso, a instituição deverá capacitar à mão de obra 

obedecendo às normas estabelecidas, proporcionando diretrizes de 

gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde e mantê-los sob 

treinamento permanente.  

Todavia, KOTLER, Philipi, (2000) sugere ainda algumas abordagens 

que pode ser utilizadas na melhoria dos serviços como: funcionários com maior 

qualificação e desenvolvimento de um serviço eficaz, tornando mais produtivos. 

Explica ainda, que a empresa ou instituição precisa desenvolver plano 

estratégico estabelecendo seus objetivos e metas específicas, com base em 

análise da situação.  

 

2.8 Universo do estudo  

 
Para a realização deste estudo focalizou somente sobre a unidade 

de Quimioterapia do Hospital de Referência de Araguaina Tocantins, 

considerando profissionais, trabalhadores e colaboradores com participação 

direta e indireta no processo de gerenciamento de resíduos na unidade e com 

atividades funcionais de cada setor, bem como gerentes, coordenadores, 

técnico em segurança do trabalho, profissionais médicos e para médicos. 
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2.9 Amostragem 

 

Foram inseridos no processo todos os setores existentes no Centro 

de Quimioterapia do Hospital de Referência de Araguaína (HRA) sendo 

considerados e analisados os resíduos sólidos do centro cirúrgico, e os 

resíduos líquidos da lavanderia para verificação quantitativa dos produtos 

químicos utilizados. Estes dois últimos setores foram considerados como 

suporte para o local estudado. 

 

2.10 Procedimentos e técnicas  

 

Solicitação oficial ao(s) diretor (es) da unidade estudada a 

autorização e liberação para a realização da pesquisa.  

Contactos com técnicos ou responsáveis pelo gerenciamento dos 

resíduos na unidade para esclarecimento dos objetivos da pesquisa e 

procedimentos a serem realizados, enfatizando a importância dos mesmos. 

Das etapas:  

a) Levantamento do referencial teórico, consulta à legislação e às 

normas vigentes no Brasil;  

b) Realização de visitas à unidade para reconhecimento da estrutura 

física, institucional e funcional, observando-a e classificando-a de acordo com a 

Resolução nº 358 do CONAMA (2005), tipo de área - crítica, semi crítica e não-

crítica e os tipos de resíduos gerados, facilitando as etapas subseqüentes;  

c) Levantamento interno de todos os setores em funcionamento no 

Centro de Quimioterapia;  

d) Elaboração das tabelas específicas como instrumentos de busca, 

segundo as necessidades da pesquisa e atendimento das normas vigentes.  

e) Confecção e aplicação do instrumento de coleta de dados como 

estudo piloto na coleta das informações pertinentes e convalidação do 

instrumento; 

f) Identificação dos tipos de resíduos gerados em cada setor, bem 

como realização da classificação dos possíveis grupos encontrados. 
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2.11 Coletas de dados 

 

A operacionalização da coleta de dados levou em consideração os 

aspectos e objetivos da pesquisa. Os instrumentos de coleta bem como o 

preenchimento dos formulários com informações dos dados primários foram 

realizados na unidade do Centro de Quimioterapia - CQ.  Os dados primários 

foram resgatados no decorrer da pesquisa com auxílio dos colaboradores, 

responsáveis pelos setores, e os dados secundários tiveram origem no banco 

de dados existente no setor de estatística com informações em registro.  

 Essas etapas foram realizadas após o pré-teste para a validação dos 

formulários elaborados pela pesquisadora, segundo modelo apresentado nos 

apêndices: ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, sendo aplicadas em todos os setores da 

unidade. Sendo, que a etapa de quantificação dos resíduos foi realizado no 

mês de maio de 2008 com duração de uma semana (7 dias) em dias 

consecutivos, exceto na lavanderia (setor de suporte), considerando dados 

estatísticos existentes.   

  

2.12 Roteiro de Observação 

 

As observações realizadas foram norteadas pelo referencial teórico, 

seguindo regulamentação da RDC 306/2004 e CONAMA 358/2005, consistindo 

na identificação e verificação de procedimentos realizados na unidade, como: 

classificação, segregação, acondicionamento dos resíduos, coleta e transporte 

interno, fluxo da coleta, armazenamento interno e externo dos resíduos, Área 

de higienização, coleta e transporte externo, tratamento, disposição final, 

política de gestão ambiental. Bem como no manejo geral dos resíduos gerados, 

como exemplificado no Apêndice l.  

 Quanto aos aspectos de biossegurança, foi realizado levantamento 

dos equipamentos de proteção individual e coletivo (EPI’s e EPC’s) 

necessários, assim como os tipos de tratamento de resíduos existentes, 

aspectos da limpeza geral, higienização do ambiente, desinfecção dos veículos 

de transporte dos resíduos, tipo de lixeiras, abrigos para armazenamentos 

interno e externos. 
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2.13 Processamento das informações 

 

Os dados e as informações obtidos como resultado de busca e 

aplicações dos formulários em questão foram tabuladas e processadas com a 

utilização do programa estatístico Excel, software produzido pela empresa 

Microsoft. A análise das informações foi colocada em tabelas e gráficos, para o 

preparo do relatório final.  

 

2.14 Estrutura do Trabalho 

 

Pela abrangência do contexto estudado, melhor explanação dos 

conteúdos, possibilidade de entendimento e coesão dos objetivos propostos, o 

trabalho tem como início uma abordagem a qual enfatiza a geração dos RSS, 

as normas vigentes no Brasil, a falta de informações sobre a temática, o 

despertar da atenção para os resíduos dos serviços de saúde, a necessidade 

de identificação das populações expostas e a origem dos riscos a que estão 

submetidas, justificativa, opção pelo tema e o local pesquisado.  

Em seguida, aborda o problema envolvido, hipótese, geral e 

específica, objetivos, metodologia (tipo e classificação da pesquisa, 

demonstração de um modelo e estratégia, fluxograma alternativo, análise 

externa, legislação e normatização, análise interna, treinamento, universo do 

estudo, amostragem, procedimentos e técnicas, coleta de dados, roteiro de 

observação, processamento das informações) e estrutura do trabalho. 

Em seqüência, o critério planejado para a compreensão do leitor 

apresenta-se subdividido em quatro tópicos principais, assim distribuídos: 

resíduos dos serviços de saúde, gestão e gerenciamento dos resíduos dos 

resíduos dos serviços de saúde, riscos e segurança ocupacional, estudo de 

caso: Centro de Quimioterapia de Araguaína, análise conjunta, considerações 

finais, referências e anexos, sendo: 

O primeiro tópico com abordagem das considerações iniciais, 

definições, classificação e descrição, instrumentos legais, (normas técnicas, 

resoluções, legislação do estado e município), considerações parciais.  
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O segundo tópico abordagem teórica com ênfase à questão gestão e 

gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde, gestão, geração, 

geradores, gerenciamento e considerações parciais. 

No terceiro tópico, além das considerações iniciais que aborda os 

riscos e segurança ocupacional, concepções de riscos, subdivisões do 

estabelecimento de saúde de acordo com os serviços, biossegurança e saúde 

no trabalho em serviços de saúde, meios e modos de transmissão dos 

microrganismos, aspectos legais da segurança ocupacional, considerações 

parciais. 

O quarto tópico descreve o estudo de caso: Centro de Quimioterapia 

de Araguaína tece as considerações iniciais sobre os resíduos com 

quimioterápicos, Estado do Tocantins e o município de Araguaína, serviços de 

saneamento básico, Hospital de Referência de Araguaina - HRA, Centro de 

Quimioterapia, política de gestão ambiental, gerenciamento dos 

resíduos(Coleta e transporte interno, fluxo da coleta interna, armazenamento 

interno e externo, área de higienização, coleta e transporte externo, 

tratamento), caracterização dos resíduos dos serviços de saúde (qualitativa e 

quantitativo dos RSS), gerenciamento de riscos ambientais (mapeamento dos 

riscos e da exposição, levantamento do controle dos EPI’s, EPC’s, agravos e 

falhas) considerações parciais, análise conjunta, considerações finais, 

referências, apêndices e anexos. 



 33 

3 RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

3.1 Considerações iniciais 

 

De acordo com Moreira & Sisinno (2005), nos países desenvolvidos 

vários são os fatores que vêm contribuindo para o aumento da geração de 

resíduos de serviços de saúde, bem como os incrementos da complexidade da 

atenção à saúde, diversos tipos de especialidades médicas e por sua vez o 

crescente uso de descartáveis. Com esse desenvolvimento no processo de 

industrialização variedades de produtos passaram a ser produzidas, o que 

conseqüentemente resultaram em resíduos de composições químicas 

diferentes (AZEVEDO-NETTO & BOTELHO, 1991).  

Assim, a existência de padrões de produção e consumo não 

sustentáveis está aumentando a quantidade e variedade dos resíduos 

persistentes no meio ambiente em um ritmo sem precedente, e essa tendência 

pode aumentar consideravelmente as quantidades de resíduos produzidos até 

o fim do século e quadruplicá-los ou quintuplicá-los até o ano 2025 (AGENDA 

21, 1992).   

Segundo Kotler & Philippi Jr A. (2003), a crescente produção de 

resíduos, uma vez maior do que a capacidade de absorção poderá colaborar 

com um desequilíbrio ainda maior do ambiente. Portanto, o acúmulo de 

resíduos e o manejo inadequado poderão propiciar a proliferação de vetores de 

doenças. Além disso, a decomposição do resíduo pode levar à contaminação 

do solo e das águas subterrâneas.  

Já os resíduos com materiais heterogêneos (inertes, minerais e 

orgânicos), resultantes das atividades humanas e da natureza, podem ser 

parcialmente utilizados, gerando, entre outros aspectos, proteção à saúde 

pública e economia de recursos naturais (RYGAARD, 2002). 

Gil, et al. (2007) descreveu crescente preocupação com a 

preservação do meio ambiente, evidenciada por uma diversidade das leis e 

fiscalização ambiental, bem como pela adesão e implementação das normas 

ISO 14.000 de gestão ambiental. O autor relatou que, com o princípio de 

prevenção da poluição a abordagem sobre os resíduos Sólidos de serviços de 
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saúde ganha espaço. Contudo, percebe-se que prevenção da poluição 

representa um paradigma equacionador do problema que, para tal, torna-se 

necessário identificar as causas da geração, o que implica em perdas de 

matéria-prima, custos adicionais para tratamento e disposição final. 

 

3.2 Definições  

 

Entre os mais diversos tipos de resíduos produzidos pelo homem 

segundo a Resolução de nº 05 (CONAMA,1993)  estão os resíduos no estado 

sólido e semi sólido, resultante de atividades de origem industrial, domiciliar, 

comercial, agrícola, radioativa, varrição, hospitalar. Ficando incluídos nesta 

definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 

gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento 

na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções 

técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.  

Em definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

NBR nº 12.807 (janeiro/1993), resíduos de serviços de saúde são os produtos 

residuais, não utilizáveis, resultantes de atividades exercidas por 

estabelecimento prestador de serviço de saúde. 

No Brasil, até 1990 a terminologia predominante era resíduo 

hospitalar, sendo que a designação sólida era utilizada para limitar à parcela 

sólida dos resíduos dentro dos hospitais, e que por algum tempo somente os 

hospitais mereciam cuidados especiais em relação aos resíduos gerados, 

(RISSSO, 1993), 

Segundo o mesmo autor vários termos são utilizados pela ABNT, 

NBR nº 10.004 (2004) para designar o sinônimo de resíduos provenientes dos 

serviços de saúde, entre eles: resíduo hospitalar, resíduos médicos, resíduos 

infecciosos ou infectantes, resíduos clínicos e resíduos biomédicos.  

Para tanto, a Resolução nº 283 (CONAMA, 2001) dispõe 

especificamente sobre o tratamento e destinação final dos resíduos de serviços 

de saúde, não englobando mais os resíduos de terminais de transporte. 

Modifica o termo Plano de Gerenciamento de Resíduos da Saúde – PGRS para 
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Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS. Impõe 

responsabilidade aos estabelecimentos de saúde em operação e àqueles a 

serem implantados, para implementarem o Plano de Gerenciamento dos 

Resíduos dos Serviços de Saúde.  

Definiu os procedimentos gerais a serem adotados na ocasião da 

elaboração do plano para o manejo dos resíduos, que desde então não havia 

sido contemplado em nenhuma resolução ou norma federal. Permaneceu com 

a definição de que os resíduos são: a) aqueles provenientes de qualquer 

unidade que executa atividades de natureza médico-assistencial humana ou 

animal; b) aqueles provenientes de centros de pesquisa, desenvolvimento ou 

experimentação na área de farmacologia e saúde; c) medicamentos e 

imunoterápicos vencidos ou deteriorados; d) aqueles provenientes de 

necrotérios, funerárias e serviços de medicina legal; e) aqueles provenientes de 

barreiras sanitárias (CONAMA, 2001). 

No entanto, para sua especificidade, as resoluções, CONAMA nº 

358 (2005), em seu Art. 2º, Inciso X, e a ANVISA RDC 306 (2004) ambas em 

consenso, define resíduos de serviços de saúde como “todos resíduos 

resultantes de atividades exercidas em serviços de atendimento à saúde 

humana ou animal, inclusive os de assistência domiciliar e de trabalho de 

campo, laboratórios analíticos de produtos para saúde, necrotérios, funerárias 

e serviços onde se realizem atividade de embalsamento (tanatopraxia e 

somatoconservação), serviços de medicina legal, drogarias e farmácias, 

inclusive de manipulação, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de 

saúde, centros de controle de zoonoses, distribuidores de produtos, 

farmacêuticos, importadores, distribuidores de produtores de materiais e 

controles para diagnósticos in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde, 

serviços de acupuntura, serviços de tatuagem entre outros similares”. São os 

restos provenientes de todo tipo de operações e atividades, oriundas da 

prestação de assistência médica, sanitária, incorporada no desenvolvimento 

profissional. São todos os rejeitos produzidos por estabelecimentos 

prestadores de assistência à saúde que possuem potencial de risco à saúde 

humana ou ao meio ambiente. Que por suas características, necessitam de 
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processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à 

sua disposição final.  

 

3.3 Classificação e descrição 

 

Historicamente, a classificação dos resíduos dos serviços de saúde 

adotada no Brasil vem sofrendo um processo de evolução contínuo, na medida 

em que são introduzidos novos tipos de resíduos nas unidades de saúde e 

como resultado do conhecimento do comportamento destes no meio ambiente 

e na saúde. Assim, os resíduos dos serviços de saúde são classificados em 

função de suas características e consequentes riscos que podem acarretar ao 

meio ambiente e à saúde, conforme Tabela 1 (ABNT 1993, CONAMA, 2005 e 

RDC ANVISA nº 306, 2004).   

De acordo com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo 

(IPT) e o Compromisso Empresarial para Reciclagem (IPT/CEMPRE, 2000), os 

resíduos sólidos podem ser classificados de várias formas: 1) por sua natureza 

física: seco ou molhado; 2) por sua composição química: matéria orgânica e 

matéria inorgânica; 3) pelos riscos potenciais ao meio ambiente; e 4) quanto à 

origem.  

Sabe-se que, de acordo com o avanço tecnológico e cientifico de 

cada país, existem diferentes classificações para os resíduos dos serviços de 

saúde. No Brasil, atualmente, o consenso entre os principais órgãos (ANVISA, 

2004 e CONAMA, 2005) através da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 

ANVISA nº 306 de 07 de dezembro de 2004 a classificação adotada em vigor 

transcrita pelas supracitadas Resoluções, ambas em função das características 

e conseqüentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente e à saúde 

classifica os RSS em cinco grupos, sendo eles: Grupo(s) A, B, C, D e E.  

Dentre as características descritas de suas especificidades, 

destacam-se a descrição e enquadramento: resíduos pertencentes ao grupo 

“A” (Potencialmente Infectantes) com a possível presença de agentes 

biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, 

podem apresentar risco de infecção, enquadrando neste grupo os seguintes 

subgrupos: A1, A2, A3, A4, A5. 
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Grupo “B” (químico),  

Grupo “C” (rejeito radioativo),  

Grupo “D” (resíduos comuns passiveis de reciclagem) e; 

Grupo “E” (perfurocortantes) (ANVISA, 2004). 

De acordo com a resolução supracitada, a classificação dos resíduos 

segue:  

 

Grupo A (Potencialmente infectante)  

Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, 

por suas características, podem apresentar risco de infecção, 

que se subdivide em: 

A1 

- Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de 

fabricação de produtos biológicos, exceto os hemoderivados; 

descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados; 

meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, 

inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de 

manipulação genética;  

- Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou 

animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica 

por agentes classe de risco 4, microrganismos com relevância 

epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença 

emergente que se torne epidemiologicamente importante ou 

cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido;  

- Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes 

rejeitadas por contaminação ou por má conservação, ou com 

prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta 

incompleta;  

- Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou 

líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do 

processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos 

corpóreos na forma livre. 
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A2 

- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos 

provenientes de animais submetidos a processos de 

experimentação com inoculação de microorganismos, bem 

como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de 

serem portadores de microrganismos de relevância 

epidemiológica e com risco de disseminação, que foram 

submetidos ou não a estudo anatomopatológicos ou 

confirmação diagnóstica.  

A3 

- Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de 

fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas 

ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional 

menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou 

legal e não tenha havido requisição pelo pacientes ou 

familiares. 

A4 

- Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando 

descartados;  

- Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada, 

membrana filtrante de equipamento médico hospitalar e de 

pesquisa, entre outros similares;  

- Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes 

contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes 

que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes 

classe de risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica 

e risco de disseminação, ou microorganismo causador de 

doença emergente que se torne epidemiologicamente 

importante ou cujo mecanismo de transmissão seja 

desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons; 

- Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, 

lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que 

gere este tipo de resíduo; 
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- Recipientes e materiais resultantes do processo de 

assistência à saúde, que não contenham sangue ou líquidos 

corpóreos na forma livre; 

- Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos 

provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos 

anátomo patológicos ou de confirmação diagnóstica;  

- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos 

provenientes de animais não submetidos a processos de 

experimentação com inoculação de microorganismos, bem 

como suas forrações;  

Bolsas transfusionais vazias ou com volumes residuais pós-

transfusão. 

A5 

- Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes 

ou escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à 

saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de 

contaminação com príons. 

 

Grupo “B” (Químicos)  

Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar 

risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 

toxicidade. 

  - Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; 

antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; 

imunomoduladores; antirretrovirais, quando descartados por 

serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de 

medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos 

farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria do 

Ministério da Saúde (MS)  344/98 e suas atualizações;  

- Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfectantes; 

resíduos contendo metais pesados; reagentes para laboratório, 

inclusive os recipientes contaminados por estes;  
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- Efluentes de processadores de imagem (reveladores e 

fixadores);  

- Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em 

análises clínicas;  

Demais produtos considerados perigosos, conforme 

classificação da NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, 

inflamáveis e reativos). 

 

Grupo “C” (Rejeitos radioativos)  

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 

contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos 

limites de isenção especificados nas normas do CNEN e para 

os quais a reutilização é imprópria ou não prevista.  

- Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos ou 

contaminados com radionuclídeos, provenientes de laboratórios 

de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e 

radioterapia, segundo a resolução CNEN-6.05.   

 
Grupo “D” (Resíduos equiparados aos resíduos domici liares, 
“resíduos comuns”) 

 
Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou 

radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser 

equiparados aos resíduos domiciliares. 

- Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças 

descartáveis de vestuário, resto alimentar de paciente, 

material utilizado em antissepsia e hemostasia de venóclises, 

equipo de soro e outros similares não classificados como A1;  

- Sobras de alimentos e do preparo de alimentos;  

- Resto alimentar de refeitório;  

- Resíduos provenientes das áreas administrativas;  

- Resíduos de varrição, flores, podas e jardins;  

- Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde. 
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Grupo “E”  (Resíduos perfurocortantes) 
 

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 similares. 

 

Em resumo, a tabela nº 1 apresenta a classificação dos resíduos 

adotada pela ABNT–NBR 12.808 (1993), Resolução CONAMA nº 358 (2005) e 

RDC ANVISA 306 (2004).  
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Tabela 1 – Classificação dos resíduos dos serviços de saúde. 
 

A.Infectante  
 

A1 - Material Biológico  
A2 - Sangue e Hemo -
derivados  
A3 - Resíduo Cirúrgico e  
Anatomo-patológico  
 
A4 – Perfuro cortantes  
A5 - Animais Contaminados; 
A6 - Resíduo de Assistência ao 
       Paciente – ex.sobra de 
       alimentos 

ABNT 
 

A classificação da ABNT 
fundamentou as 
Resoluções CONAMA e 
ANVISA relacionadas a 
Resíduos Sólidos de 
Saúde  

 
 
 
 
 
NBR  
12.808/93  

 
 
 
 
 
CLASSE  

B. Especial  
B1 - Rejeito Radioativo  
B2 - Resíduo Farmacêutico, 
B3 - Resíduo Químico Perigoso 

   C. Comum Resíduos das atividades 
administrativas, de jardins, de 
pátios e resto de preparo de 
alimentos 

CONAMA 
 

A generalização a todos os 
resíduos em contato com 
pacientes como 
pertencente ao grupo“A”, 
gera questionamentos  
inflamando a  polêmica.  

 
 
 
 
RESOLUÇÃ
O 358/2005  

 
 
 
 
GRUPO 
DE 
RISCO  

 
 
 
A. Risco Biológico 
B. Risco Químico 
C. Radioativo.  
D. Comum 
E. Perfuro 
cortantes 

 

A. Risco Biológico  

A1 - Culturas laboratório  
A2 – Carcaças e outros  
        derivados de experimentos 
        bolsas transfusionais vazias;  
A3 - Peças anatômicas sem valor  
        Científico e produto de  
        fecundação; 
A4 - Kits de linhas arteriais, 
A5 - Resíduos provenientes de 
        pacientes suspeitos de 
classe  
        de risco IV (perfuro cortante 
etc..) 
  

 
 
B. Risco Químico 

 
B1 - Medicamento vencido; 
B2 - Medicamento não incluído no 
B1  
B3 - Medicamento controlado 
pela  
       Portaria 344/98; 

C. Radioativos   
D. Comum   

B
R

A
S

IL
 

  

 
 

ANVISA 
 
 
 
São classificados por  
grupo de risco.  
Abre um leque que permite 
questionamentos ao deixar 
fora do grupo de  
risco. 
A alguns resíduos  
oriundos de contato com  
paciente em atendimentos  
eletivos.  

 
 
 
 
 
 
 
RDC 
306/2004  

 
 
 
 
 
 
 
GRUPO 
DE 
RISCO  

E. Perfuro 
Cortantes 

 

Fonte: ABNT (1993), CONAMA, (2005) e RDC ANVISA nº 306, (2004) 

 

Quanto às medidas de reconhecimento dos resíduos através das 

informações contidas nos recipientes, a simbologia de identificação para cada 



 43 

grupo preconizada pela Agência Nacional de Saúde - ANVISA (2004) deverá 

seguir a simbologia, cores e frases conforme tabela 2. 

 
Tabela 2 - Símbolos de identificação dos grupos de resíduos dos serviços 

de saúde. 
Os resíduos do grupo A são identificados pelo símbolo de substância 
infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. 
 

 

Os resíduos do grupo B são identificados através do símbolo de risco 
associado e com discriminação de substância química e frases de 
risco. 
 

 

Os rejeitos do grupo C são representados pelo símbolo internacional 
de presença de radiação ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos 
de fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da expressão 
MATERIAL RADIOATIVO. 
 

 

Os resíduos do grupo D podem ser destinados à reciclagem ou à 
reutilização. Quando adotada a reciclagem, sua identificação deve ser 
feita nos recipientes e nos abrigos de guarda de recipientes, usando 
código de cores e suas correspondentes nomeações, baseadas na 
Resolução CONAMA nº 275/01, e símbolos de tipo de material 
reciclável. Para os demais resíduos do grupo D deve ser utilizada a 
cor cinza ou preta nos recipientes. Pode ser seguida de cor 
determinada pela Prefeitura. Caso não exista processo de 
segregação para reciclagem, não há exigência para a padronização 
de cor destes recipientes.  

 

Os produtos do grupo E são identificados pelo símbolo de substância 
infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos 
pretos,acrescido da inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, 
indicando o risco que apresenta o resíduo. 
 

 

Fonte: RDC, 306(2004).  

 

3.4 Instrumentos legais  

 
3.4.1 Legislação Federal 

 

Lei nº. 6.938 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dão outras 

providências determina a obrigatoriedade de licenciamento ambiental junto a 

órgão estadual para a construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, bem como 

 

 

 
RESÍDUO PERFUROCORTANTE 
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os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental (BRASIL, 

1981). 

A Constituição Federal promulgada em 1988 incorpora a questão 

dos Resíduos dos Serviços de Saúde, aborda o controle da poluição, a questão 

do meio ambiente e a disposição final de resíduos sólidos. No art. 23, inciso VI, 

por exemplo, determina a competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios para proteger o meio ambiente e combater a 

poluição em qualquer de suas formas (DELDUQUE, 2003). 

Prevê ainda, no art. 225 da Constituição, que “Todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras 

gerações”.  

A lei nº. 8.080 que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências (BRASIL, 1990). 

A lei nº. 9.605 (1998) dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, 

descreve em seu Capítulo V, Art. 56, que produzir, processar, embalar, 

importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter 

em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde 

humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas 

em leis ou nos seus regulamentos: D.O.U. de 13.2.1998 (BRASIL, 1998). 

A lei nº. 10.308, dispõe sobre a seleção de locais, a construção, o 

licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a 

responsabilidade civil e as garantias referentes aos depósitos de rejeitos 

radioativos, e dá outras providências. Estabelece em seu capítulo I, art. 1º, 

normas para o destino final dos rejeitos radioativos produzidos em território 

nacional, incluídos a seleção de locais, a construção, o licenciamento, a 

operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a responsabilidade civil e as 

garantias referentes aos depósitos radioativos (BRASIL, 2001). 

A lei nº. 11.445, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 711 de 
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maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 

1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978, e dá outras providências 

(BRASIL, 2007). 

 

3.4.1.1 Normas Técnicas  

 

Com relação às Normas Técnicas referentes ao sistema de controle 

dos Resíduos de Serviços de Saúde - RSS, elaboradas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (2004), destacam-se as seguintes 

normas que podem ser observadas, a saber: 

NBR 7.500, 15 de julho de 2009. -  Identificação e símbologia 

de risco e manuseio para o transporte e armazenagem de 

materiais; 

NBR 9.190, de 31 de dezembro de 1993 - Errata Nº 1 em 04/94 

– Classifica sacos plásticos para acondicionamento de lixo 

quanto à finalidade, espécie de lixo e dimensões. 

NBR 9.191, 26 de maio de 2008 – Fixa as especificações de 

sacos plásticos destinados exclusivamente ao 

acondicionamento de lixo para coleta.  

NBR 10.004 de 1987, revisada em 31 de maio 2004 

Classificação de resíduos Sólidos quanto aos riscos potenciais 

ao meio ambiente e à saúde pública;.  

NBR 12.807, de 30 de janeiro de 1993 – Terminologia dos 

resíduos de serviços de saúde; 

NBR 12.809, de 28 de fevereiro de 1993 – Procedimento de 

manuseio dos resíduos de serviços de saúde; 

NBR 12.810, de 30 de janeiro de 1993 - Procedimento de 

coleta de resíduos de serviços de saúde; 

NBR 13.853 de 30 de maio 1997. Fixa características de 

coletores destinados ao descarte de resíduos de serviços de 

saúde perfurantes ou cortantes, tipo A.4, conforme a NBR 

12.808, 30 de janeiro de 1993. Não se aplica aos coletores 

destinados ao descarte exclusivo de agulhas.  
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.Norma regulamentadora de n° 32 – segurança e saúde  no 

trabalho em serviços de saúde 2005 (MTE, 2005). 

Portaria nº. 399/GM de 22 de Fevereiro de 2006. Divulga o 

Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do Sistema Único de 

Saúde-SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido 

Pacto (BRASIL, 2006). 

 

3.4.1.2 Resoluções 

 

A Resolução CONAMA nº 06 de 19/09/1991, descreve em seu art. 1º 

que fica desobrigada a incineração ou qualquer outro tratamento de queima 

dos resíduos sólidos provenientes dos estabelecimentos de saúde, portos e 

aeroportos, ressalvados os casos previstos em lei e acordos internacionais.  

No art. 2º, da mesma resolução, é definido que nos estados e 

municípios que optarem por não incinerar os resíduos sólidos mencionados no 

artigo 1º, os órgãos estaduais de meio ambiente estabelecerão normas para 

tratamento especial como condição para licenciar a coleta, o transporte, o 

acondicionamento e a disposição final.  

Em seu art. 3º comenta que a articulação entre a Secretaria do Meio 

Ambiente da Presidência da República, Secretaria Nacional de Saneamento, 

Ministério da Saúde, órgãos estaduais e federais competentes, após ouvidas 

as   entidades representativas da comunidade científica e técnica, apresentará 

ao CONAMA, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a  proposta de normas 

mínimas à serem obedecidas no tratamento dos resíduos mencionados no 

artigo 10. 

A Resolução do CONAMA nº 237, de 19/12/1997, revisa 

procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, de forma a 

incorporar ao sistema de licenciamento dos instrumentos de gestão ambiental e 

integrar a atuação dos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA na execução da Política Nacional do Meio Ambiente. Visando ao 

desenvolvimento sustentável e à melhoria contínua, regulamentação de 

aspectos do licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional de 

Meio Ambiente que ainda não foram definidos, estabelecer critério para 
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exercício da competência para o licenciamento a que se refere o artigo 10 da 

Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

A Resolução CONAMA nº 316 (2002), dispõe sobre procedimentos e 

critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos. 

O artigo 14 dispõe que os estabelecimentos geradores de resíduos de serviço 

de saúde que optarem pelo tratamento térmico dos resíduos devem fazer 

constar esta opção do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde, em conformidade com a Resolução nº 283, (CONAMA, 2001), 

aprovado pelos órgãos de meio ambiente e de saúde, dentro de suas 

respectivas esferas de competência, de acordo com a legislação vigente. 

A Resolução CONAMA nº 358 (2005), dispõe sobre o tratamento e a 

disposição final dos resíduos dos serviços de saúde considerando os princípios 

da prevenção, da precaução, do poluidor pagador, da correção na fonte e de 

integração entre os vários órgãos envolvidos para fins do licenciamento e da 

fiscalização.  

Esta resolução aprimora, atualiza e complementa os procedimentos 

contidos na Resolução CONAMA nº 283, de 12 de julho de 2001, relativos ao 

tratamento e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde, com vistas a 

preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente, minimizando riscos 

ocupacionais nos ambientes de trabalho protegendo a saúde do trabalhador e 

da população em geral, estimula a minimização da geração de resíduos, 

promovendo a substituição de materiais e de processos por alternativas de 

menor risco, a redução na fonte e a reciclagem, dentre outras alternativas, e 

considera a necessidade de ação integrada entre os órgãos federais, estaduais 

e municipais de meio ambiente, de saúde e de limpeza urbana com o objetivo 

de regulamentar o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde entre 

outras alternativas.  

A Resolução CONAMA nº 357 (2005), dispõe sobre a classificação 

dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 

como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. Esta 

resolução destacou em seu art. 24 que os efluentes de qualquer fonte poluidora 

somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água, 
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após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e 

exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis.  

Considera-se no art. 26 da resolução nº 357(CONAMA, 2005) que 

os órgãos ambientais federal, estaduais e municipais, no âmbito de sua 

competência, deverão, por meio de norma específica ou no licenciamento da 

atividade ou empreendimento, estabelecer a carga poluidora máxima para o 

lançamento de substâncias passíveis de estarem presentes ou serem formadas 

nos processos produtivos, listadas ou não no art. 34, desta Resolução, de 

modo a não comprometer as metas progressivas obrigatórias, intermediárias e 

final, estabelecidas pelo enquadramento para o corpo de água.  

A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC da ANVISA nº 68, de 28 

de março de 2003, estabelece condições para importação, comercialização, 

exposição ao consumo dos produtos incluídos na Resolução da Diretoria 

Colegiada - RDC nº 305, de 14 de novembro de 2002, onde ficam proibidos, 

em todo o território nacional, enquanto persistirem as condições que 

configurem risco à saúde, o ingresso e a comercialização de matéria-prima e 

produtos acabados, semi elaborados ou agranel para uso em seres humanos, 

cujo material de partida seja obtido a partir de tecidos/fluídos de animais 

ruminantes, relacionados às classes de medicamentos, cosméticos e produtos 

para a saúde (ANVISA, 2002).   

A RDC nº 220 (2004), da ANVISA, aprova o Regulamento Técnico 

de funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica. No entanto, 

considerando as disposições constitucionais e a Lei Federal nº 8080, de 

19/09/90 que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, como direito fundamental do ser humano, considerando os riscos 

inerentes à Terapia Antineoplásica a que fica exposto o paciente que se 

submete a tais procedimentos, considerando a necessidade de atendimento 

adequado e imediato ao paciente que se submete ao procedimento de Terapia 

Antineoplásica (ANVISA, 2004). 

Enquanto que a RDC nº 306 (2004), da ANVISA, estabelece a 

atualização da RDC-33, que dispõe sobre o regulamento técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde – GRSS estabelece 
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regulamento do manejo, classifica os resíduos e fixa as responsabilidades dos 

dirigentes. 

A Resolução nº 2.657, (abril/2008), da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) altera o anexo à Resolução nº 420, (fev/2004), 

e aprova as instruções complementares ao Regulamento do Transporte 

Terrestre de Produtos Perigosos. Esta resolução considera a necessidade de 

ajustes decorrentes da aplicação das disposições da Resolução ANTT (2004) 

nº 420, bem como as atualizações derivadas da evolução tecnológica de 

aspectos relacionados a operação de transporte de produtos perigosos, a 

atribuição do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial - INMETRO de regulamentar e acompanhar os programas de 

avaliação da conformidade e fiscalização de embalagens, contentores 

intermediários para granéis e tanques portáteis pelo Intermediate Bulk 

Container (IBCs), utilizados no transporte terrestre de produtos perigosos, 

fiscalizar e atestar a adequação dos veículos e dos equipamentos rodoviários 

destinados ao transporte de produtos perigosos a granel, de acordo com o 

disposto nas Leis nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e nº 9.933, de 20 de 

dezembro de 1999. 

 

3.4.2 Legislação do Estado do Tocantins 

 

A Constituição do Estado do Tocantins, promulgada em 05/10/1989, 

assegura a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente urbano e 

rural, cria e mantém áreas de interesse histórico, urbanístico, ambiental, 

turístico e de utilização pública e restringe a utilização de áreas de riscos. Seu 

cap. X, art.110 parágrafos. I, V, VI, VII, IX e inciso 1º e 2º da Proteção ao Meio 

Ambiente dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.  

Dessa forma, consta em seus parágrafos e incisos. 

I- conciliação das atividades econômica e social na proteção ao meio 
ambiente, zelando pela utilização dos recursos naturais, de forma racional 
para preservação das espécies, atentando para os caracteres biológicos e 
ecológicos e para harmonia e funcionalidade dos ecossistemas, evitando-se 
danos à saúde, à segurança e ao bem-estar das comunidades; 
V- garantia de acesso aos interessados em informações sobre fontes  e 
causas da poluição e da degradação ambiental. 



 50 

VI- promoção de medidas administrativas e judiciais de apuração de 
responsabilidades dos causadores da poluição ou da degradação ambiental; 
 VII- promover a integração das associações civis, centros de pesquisas, 
organizações sindicais, universidades, nos esforços para garantir e aprimorar 
o controle da poluição, inclusive no ambiente de trabalho; 
IX- promover a conscientização da população e a adequação do ensino de 
forma a incorporar os princípios e objetivos da proteção ambiental. 
§ 1º. A lei estabelecerá a política de defesa, de recuperação e preservação 
do meio ambiente e de controle e erradicação da poluição nas suas várias 
formas, podendo, ainda, especificar órgãos e critérios de planejamento e 
execução. 
§ 2º. É vedada a utilização de mercúrio ou qualquer outra substância química 
ou tóxica que venha prejudicar os recursos hídricos do Estado e dos 
Municípios, em qualquer atividade laboral e, especialmente, na extração de 
ouro. 

 

Lei estadual nº 1095, de 20 de outubro de 1999, concede benefícios 

fiscais para as operações que especifica em seu art. 1º ficando isentas do 

imposto sobre circulação de mercadorias e prestações de serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, bem como as 

operações internas de saída de: l - papel usado, aparas de papel, papelão, 

sucatas de metais ferrosos ou não ferrosos, plásticos, resíduos de plásticos, 

vidros, cacos de vidros e aparas de vidros, outros resíduos, sólidos e efluentes, 

e lixo, destinados à indústria para reciclagem ou outro fim correlato; II - 

produtos resultantes da industrialização, recondicionamento e compostagem 

dos materiais referidos no inciso anterior. O benefício concedido será 

exclusivamente aos contribuintes cadastrados no Programa Estadual de Coleta 

Seletiva do Lixo – LIXOBOM. (TOCANTINS, 1999). 
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3.4.3 Legislação do Município de Araguaína  

 

Lei Orgânica Municipal é a lei máxima do município, como a 

Constituição Federal está para o País. O município tem toda autonomia de 

legislar a nível municipal, em conformidade com as leis máximas, estadual e 

federal. Assim, respaldada nas legislações federal e estadual, Araguaína conta 

com a Lei Orgânica Municipal atualizada (2007) em sua Seção VI, que trata da 

Política do Meio Ambiente. Esta assegura em seus artigos:  

Art. 202 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público Municipal e à 
coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e 
futuras gerações; 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, cabe ao 
Poder Público Municipal, no que couber, o seguinte: 
III - definir espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 
permitidas somente através de Lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
IV - exigir, na forma de Lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 
de vida e o meio ambiente;  
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da Lei, as práticas 
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção 
de espécies ou submetam os animais à crueldade; 
Art. 207. O Município assegurará a participação das entidades 
representativas da comunidade no planejamento e na fiscalização de 
proteção ambiental, garantindo o pleno acesso dos interessados às 
informações sobre as fontes de poluição e degradação ambiental ao 
seu dispor. 
Art. 208. Fica obrigatório que se ministrem noções de defesa do meio 
ambiente nas escolas municipais. 
Art. 209.  As empresas concessionárias ou permissionárias de 
serviços públicos deverão atender rigorosamente aos dispositivos de 
proteção ambiental em vigor, sob pena de não ser renovada a 
concessão ou permissão pelo Município; 
§ único - Não será permitida a instalação de fábricas, industriais ou 
atividades que liberem poluentes, nas margens dos rios, córregos e 
mananciais de água; 
I - os esgotos sanitários e as águas usadas, não poderão ser 
despejadas diretamente nos rios, córregos e mananciais de água, 
sem antes passar por um processo adequado de tratamento 
(ARAGUAÍNA,  1997). 
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A Lei Municipal nº 1778 (1997), que trata do código de postura no 

município de Araguaína, revisado e atualizado até 31.12.2001, no seu Capítulo 

VI, trata da higiene nos estabelecimentos de saúde, o que é definido no Art. 

337 parágrafo V - incinerar todo e qualquer lixo hospitalar e acondicionar os 

resíduos decorrentes em invólucros apropriados, preferencialmente em sacos 

plásticos (ARAGUAÍNA, 1997). 
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3.5 Considerações parciais 

 
Considerando o assunto abordado no tópico, a descrição sobre o 

tema em estudo, apresenta de forma sucinta abordagem sobre a importância 

do conhecimento e do controle efetivo dos resíduos dos serviços de saúde.  

 Procurou-se enfatizar a legislação dentro das esferas nacional, 

através dos órgãos ANVISA, CONAMA e ABNT, da legislação do Estado do 

Tocantins e do município de Araguaína.  

 O contexto demonstrou que existe preocupação dos órgãos 

competentes quanto ao controle destes resíduos, em relação ao gerenciamento 

e o manejo desde a produção ao descarte final.  

 É fundamental, portanto, que as Instituições e serviços em saúde 

incorporadas no processo de produção desses resíduos possam interpretar e 

implementar soluções gerenciais sobre os resíduos dos serviços de saúde,  

cumprindo as exigências  dos órgãos de controle e fiscalização.   

 As ações, que quando incorporadas às unidades geradoras 

possibilitarão a promoção, proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde 

pública, dos recursos naturais e do meio ambiente, o que consequentemente 

trará benefícios à humanidade e o planeta. 
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4 GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS 

DE SAÚDE - GGRSS 

 

4.1 Considerações iniciais 

 

O Brasil é um país com sérios e preocupantes problemas no que 

concerne às condições precárias do sistema de gerenciamento de resíduos. 

Não há estatísticas precisas a respeito do número de geradores, nem da 

quantidade de resíduos de serviços de saúde gerada diariamente (GARCIA e 

ZANETTI-RAMOS, 2004).  

A gestão dos resíduos dos serviços de saúde é uma atividade diária 

obrigatória a ser seguida por todos os estabelecimentos de serviço de saúde, 

sendo de fundamental importância para evitar os riscos de acidentes e 

impactos ambientais, com a implementação de estratégias cuidadosamente 

planejadas, o que é conseguido por meio de um programa sério de 

gerenciamento de resíduos sólidos de saúde (FORMAGGIA, 1998). 

No entanto, a existência de preocupação com o gerenciamento 

adequado dos resíduos gerados nas unidades de saúde, permitiu 

paralelamente a cada ano o desenvolvimento de várias tecnologias 

relacionadas ao tratamento, como esterilização a vapor, esterilização a seco, 

esterilização por radiações ionizantes, esterilização por microondas (MOREIRA 

& SISINNO, 2005). 

Porém, o gerenciamento desses resíduos é apresentado como 

incontestável e requer não apenas a organização e sistematização dessas 

fontes geradoras, mas fundamentalmente o despertar de uma consciência 

humana e coletiva quanto à responsabilidade com a própria vida humana e 

com o ambiente. Requer conhecimentos dos profissionais que atuam nesses 

ambientes um trabalho de cooperação, de forma coletiva, para o êxito do 

processo de gerenciamento. A colaboração desses profissionais no 

gerenciamento dos resíduos ultrapassa o limite da individualidade e passa a 

desenvolver um significado coletivo no trabalho (CORRÊA, 2005). 
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Segundo Schneider et al. (2000), ao se gerenciar muitas instituições 

hospitalares, verificam-se resíduos colocados em acondicionamentos 

inadequados, misturados com outras classes e tipos, desperdício de materiais 

e grande volume de resíduos contaminados, o que se dá pelo aparente 

desconhecimento e descomprometimento dos profissionais envolvidos nesses 

ambientes.  

Coelho (2003, p.10) destacou que: 

É fato que os estabelecimentos de saúde estão longe de serem 
denominados de locais biosseguros [...] O gerenciamento dos 
resíduos sólidos de serviços de saúde proporciona uma maior 
segurança aos profissionais, pacientes e também ao ambiente 
[...] O pensamento de profissionais que militam em 
biossegurança, é de ser imprescindível à inserção, nas grades 
dos cursos regulares, de todos os seguimentos da saúde, de 
nível superior e técnico, a disciplina de biossegurança, para 
que as distorções que hoje assistimos venham a ser 
efetivamente corrigidas. 
 

Com o aumento da produção dos resíduos é inquestionável que nos 

centros urbanos os problemas relacionados à geração dos resíduos sólidos 

deverão ser considerados um dos maiores desafios das administrações 

públicas. Assim, para a gestão e o gerenciamento dos mesmos, em especial os 

resíduos dos serviços de saúde (RSS), deverá ser considerado de fundamental 

importância à implementação de políticas de gerenciamento nos mais diversos 

serviços ou estabelecimentos (ANVISA, 2006). 

É fundamental que se desperte para a problemática dos resíduos 

sólidos de serviços de saúde, e que se exija dos profissionais da saúde, bem 

como de todos os indivíduos envolvidos neste processo, um posicionamento 

consciente e disponibilidade para colaborar na busca de soluções. Ações que 

estão voltadas ao compromisso, à responsabilidade com a natureza, com o 

ambiente e sobre tudo com a vida no planeta.  

A gestão e o gerenciamento são condições indispensáveis para se 

atingir o desenvolvimento sustentável, pois busca além da recuperação do 

meio ambiente, gerar trabalho, renda e proporcionar economia na redução da 

extração de recursos naturais.  

Martins e Maia (2007) relataram que o gerenciamento adequado dos 

resíduos pode contribuir significativamente para a redução da ocorrência de 

acidentes de trabalho, especialmente aqueles provocados por perfurocortantes. 
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Dessa forma, poderá ser reduzida a exposição percutânea dos trabalhadores 

dos serviços de saúde a materiais biológicos, medida que no contexto da 

biossegurança terá grande valor para a saúde ocupacional.  

 

4.2 Gestão 

 

Lewis (1995) destacou que quando há maior incerteza da tarefa, ou 

do processo, maior a quantidade de informação que deve ser processada entre 

os tomadores de decisão durante a execução. Se a tarefa é bem compreendida 

antes de ser realizada, pode ser planejado com antecedência, caso contrário, 

durante a execução, maior conhecimento será requerido, levando as mudanças 

na alocação de recursos, programações e prioridades. Todas essas mudanças 

requerem informação durante a execução da tarefa. Assim, quanto maior a 

incerteza da tarefa, maior a soma de informação que deve ser processada 

pelos tomadores de decisão durante a realização da tarefa, no sentido de obter 

um dado nível de desempenho. A incerteza é definida como a diferença entre o 

montante de informação requerida para realizar a tarefa e o montante de 

informação já disponível na organização. 

É enfatizado por Lewis (1995), que dentro das organizações de 

saúde, os profissionais das áreas fins necessitam de informações para o 

gerenciamento de suas atividades, que lhes possibilite uma melhor visão 

quanto ao reflexo de suas ações nos resultados da empresa. A alta 

administração, por seu turno, também precisa de instrumentos que forneçam 

informações para a gestão quanto à alocação de recursos, bem como aos 

processos decisórios que envolvem o ambiente externo. 

Entende-se que a gestão consiste na sistematização do 

planejamento integrado das ações, compreendido como tomadas de decisões 

nos aspectos administrativo, operacional, financeiro, social e ambiental e tem 

no planejamento um importante instrumento no gerenciamento de resíduos em 

todas as suas etapas - geração, segregação, acondicionamento, transporte, até 

a disposição final, possibilitando que se estabeleça de forma sistemática e 

integrada, em cada uma delas, metas, programas, sistemas organizacionais e 

tecnologias, compatíveis com a realidade loca, possibilitando de forma 



 57 

sistemática e integrada o cumprimento das metas, programas, sistemas 

organizacionais e tecnologias, compatíveis com a realidade local (ANVISA, 

2006). 

Existe uma real necessidade de implantar políticas de 

gerenciamento dos resíduos sólidos de serviços de saúde em 

estabelecimentos como hospitais, centros universitários, farmácias, clínicas 

médicas, laboratórios, clínicas odontológicas, consultórios, ambulatórios, 

clínicas veterinárias, entre outros. Para que isso ocorra, não basta apenas 

investir na organização e sistematização dessas fontes geradoras, mas, 

fundamentalmente, faz-se necessário despertar uma consciência humana e 

coletiva quanto à responsabilidade com a própria vida humana e com o 

ambiente. Nesse sentido, Formaggia (1995) sugeriu que os profissionais 

devem se preocupar com os resíduos gerados por suas atividades, objetivando 

minimizar riscos ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores, bem como da 

população em geral, que possam vir a ter contato com os resíduos.  

Formaggia (1995) relatou ainda que a quantidade e a natureza dos 

resíduos dependem do tipo de hospital, dos procedimentos adotados, de 

fatores sazonais e até do tipo de alimentação adotado, sendo fundamental um 

estudo de caracterização, como a pesagem e a análise dos resíduos em cada 

estabelecimento e em cada período do ano, para se determinar a correta 

natureza dos resíduos dos serviços de saúde em cada estabelecimento. 

Schneider et al. (2002), constataram que:  

A problemática dos resíduos sólidos de serviços de saúde exige dos 
profissionais da saúde posicionamento consciente e disponibilidade 
para colaborar na busca de soluções para a mesma, uma vez que a 
decisão quanto a um disciplinado descarte cabe aos referidos 
profissionais, implicando eficiência da fonte geradora. O 
desconhecimento de normas existentes e disponíveis sobre o 
assunto, a falta de planejamento urbano e institucional e a falta de 
envolvimento dos profissionais, que atuam na área, entre outras 
dificuldades, levam a acreditar que o lixo (como é comumente 
denominado) não faz parte do rol de competências. 
  

Segundo Nunes (2006), embora não haja uma definição universal 

aceita para o conceito de gestão, existe um consenso de que esta noção inclui 

um conjunto de atividades que procuram garantir a eficácia de todos os 

recursos disponibilizados pela organização a fim de atingirem objetivos pré-

determinados. A gestão sustentável dos resíduos sólidos pressupõe reduzir o 
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uso de matérias-primas e energia, reutilizar produtos e reciclar materiais, o que 

vem ao encontro do princípio dos 3 Rs, apresentado na Agenda 21: redução 

(do uso de matérias-primas e energia, e do desperdício nas fontes geradoras), 

reutilização direta dos produtos, e reciclagem de materiais. Para atingir tal 

meta, é imprescindível a implantação de uma eficiente coleta seletiva. 

Segundo Chiavenato (1998) para desempenhar um papel decisivo 

na gestão é fundamental uma análise para tomada de decisões que inclua: 

a) Diagnóstico inicial: a partir do cenário em que se encontra, definir as 
diretrizes para a formulação do tipo de problema; 
b) No processo decisório: apresentar alternativas de ação, avaliando custos 
e benefícios, ajudando a identificar o que funciona e o que não funciona; 
c) Durante a implementação: o monitoramento dos resultados obtidos ao 
longo do processo permite que o gestor “pilote” a política, efetuando os 
ajustes que se façam necessários, devido a mudanças no cenário; 
d) Ao término: avaliam-se os resultados obtidos, em relação ao que se 
esperava inicialmente. Dessa tarefa, podem-se descobrir causas do 
insucesso, a partir daí melhorar nos pontos negativos. Quando se avalia 
abrem-se oportunidades de aperfeiçoamento contribuindo para um resultado 
comum para todos. Como conseqüência, a instituição desempenha suas 
funções, seus custos e sua performance permite identificar alternativas para 
que os gestores cumpram o seu papel e para que os profissionais  se sintam 
motivados.  
 

Segundo Chiavenato (1998) a motivação se refere ao 

comportamento que é causado por necessidades dentro do indivíduo e que é 

dirigido em direção aos objetivos que possam satisfazer essas necessidades e 

o homem é dotado de necessidades que se alternam ou se sucedem conjunta 

ou isoladamente. Satisfeita uma necessidade surge outra em seu lugar e, 

assim por diante, contínua e infinitamente. As necessidades motivam o 

comportamento humano dando-lhe direção e conteúdo. 

A implantação de um sistema de gestão da qualidade deve-se 

acompanhar da definição, pela alta direção do sistema, de uma política da 

qualidade pela qual as intenções e diretrizes globais relativas à qualidade 

estarão formalmente expressas e acessíveis ao conhecimento público. A 

complexidade do ambiente onde atuam as organizações em saúde, em geral, 

vem provocando o aparecimento de lacunas nos mecanismos de gestão. Para 

atender às pressões por flexibilidade estrutural, dentre outros fatores, torna-se 

cada vez mais comum a adoção da aprendizagem organizacional e da gestão 

participativa nas práticas de trabalho. As práticas burocráticas, por exemplo, 
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ainda muito comuns, têm dificultado o gerenciamento, por não mais 

conseguirem acompanhar a complexidade crescente das atividades coletivas e 

das mudanças ambientais. Os novos líderes têm de estar pautados em 

concepções que tragam o ser humano e o meio ambiente (FLEURY e 

FLEURY, 2001). 

Ainda conforme Fleury e Fleury (2001), a utilização de normas 

técnicas da qualidade na gestão dentro dos estabelecimentos de saúde permite 

a obtenção de resultados de maior confiabilidade e amplia a relação de 

confiança com os órgãos fiscalizadores e com a comunidade em geral, além 

dos aspectos relacionados à vigilância em saúde ambiental e a vigilância 

sanitária. A gestão eficiente garante à direção e aos servidores da área da 

saúde o treinamento necessário para a interpretação das normas relacionadas 

à gestão da qualidade, resgatando o fortalecimento de sua capacidade de 

partícipes das vigilâncias. 

 

4.3 Geração 

 

A geração de RSS é determinada pela complexidade, freqüência dos 

serviços que proporciona e eficiência que alcançam, pelos responsáveis nos 

serviços desenvolvidos em suas tarefas, assim como pela tecnologia utilizada 

(OMS, 1997). 

Conforme a ABNT (1993), através da norma NBR 12.807, geração 

significa a transformação de material utilizável em resíduo. Esta etapa pode ser 

considerada como a fase inicial de todo o processo, na qual o funcionário deve 

estar capacitado para verificar no momento da geração dos resíduos, quais as 

suas características e potencial infectante, com segregação em recipientes 

adequados a cada tipo de resíduo (OMS, 1997).  

 

4.4 Geradores  
 

De acordo com as Resoluções CONAMA nº 358/2005 e a RDC 

ANVISA nº 306/04, são definidos como geradores de RSS todos os serviços 

relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, bem como os 
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serviços de apoio à preservação da vida e os inerentes a indústria e a 

pesquisas, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de 

campo, laboratórios analíticos de produtos para a saúde, necrotérios, 

funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento, 

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

estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, hospitais, centros e 

postos de saúde, clínicas radiológicas, quimioterápicas, indústrias 

farmobioquímicas, lavanderias que prestam serviços a estabelecimentos de 

saúde, unidades hemoterápicas e unidades de produção de hemoderivados, 

centro de controle de zoonoses, distribuidores de produtos farmacêuticos, 

importadores, distribuidores produtores de materiais e controles para 

diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde, serviços de 

acupuntura, serviços de tatuagem, dentre outros similares.  

Conforme a Resolução CONAMA nº 358/2005, em seu Art. 3º, cabe 

aos geradores de resíduos de serviço de saúde e ao responsável legal, 

referidos no art. 1º desta Resolução, o gerenciamento dos resíduos desde a 

geração até a disposição final, de forma a atender aos requisitos ambientais, 

de saúde pública e saúde ocupacional, sem prejuízo de responsabilização 

solidária de todos aqueles, pessoas físicas e jurídicas que, direta ou 

indiretamente, causem ou possam causar degradação ambiental, em especial 

os transportadores e operadores das instalações de tratamento e disposição 

final, nos termos da Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Esta Resolução 

considera ainda os princípios da prevenção, da precaução, do poluidor 

pagador, da correção na fonte e da necessidade de minimizar riscos 

ocupacionais nos ambientes de trabalho, proteger a saúde do trabalhador e da 

população em geral, necessitar estimular a minimização da geração de 

resíduos, promover a substituição de materiais e de processos por alternativas 

de menor risco, a redução na fonte e a reciclagem, dentre outras alternativas. 

 

4.5 Gerenciamento  

 
Para Chiavenato (1999) o ato de gerir pode ser entendido como um 

conjunto de atividades capazes de conduzir a organização ao cumprimento da 
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sua missão. Gerir é interpretar os objetivos propostos pela instituição e 

transformá-los em ações por meio de planejamento, organização, direção e 

controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os 

níveis, a fim de atingir tais objetivos.  

De acordo com Zanon (1990), o gerenciamento é um conceito 

formulado na chamada escola clássica da administração, associado aos 

conceitos de planejamento e controle. Ao adequar-se à realidade atual do setor 

de resíduos e, em especial, dos resíduos de serviços de saúde, age na 

prevenção e na correção de situações, após o dano. Por isto o gerenciamento 

de resíduos tem sido cada vez mais considerado, pelo que possibilita, ao 

preservar recursos naturais, economizar insumos e energias, diminuir a 

poluição do solo, da água e do ar, traduzindo-se, portanto, em avanço e 

racionalidade. Também é oportuno compreender que, neste caso, o conceito 

de gerenciamento pressupõe uma ação conjunta que envolve 

responsabilidades da sociedade (portanto, dos indivíduos), dos 

estabelecimentos e do poder público. 

A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 306 (2006) e 

Resolução CONAMA nº 358 de 29 abril de 2005, preconizam a importância do 

gerenciamento dos resíduos e apontam à obrigatoriedade de todos os 

envolvidos na cadeia organizacional. Por isso, as responsabilidades devem ser 

determinadas de forma clara para que o manuseio seja seguro e não coloque 

em risco a comunidade intra e extra-hospitalar. No entanto, o diretor da 

unidade de serviços de saúde é quem tem a máxima responsabilidade pelo 

manuseio interno dos resíduos gerados no estabelecimento. Existindo, 

diferentes níveis de responsabilidade que recaem sobre pessoas distintas, 

conforme a seguir:  

A formação hierárquica das etapas para o compromisso e 

responsabilidade pelos resíduos de serviços em saúde é composta na seguinte 

ordem: 1) Comitê de higiene e segurança: formado pelos chefes dos serviços 

especializados. Sendo a máxima instância, que aprova as atividades que 

formarão o plano anual de higiene e segurança, e é também o principal 

responsável pelo manuseio interno dos resíduos, 2) Os chefes dos serviços 

especializados: que conduzem o bom desempenho de seus respectivos 
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serviços. São responsáveis pela geração, segregação ou separação, 

acondicionamento ou tratamento e armazenamento dos resíduos de serviços 

em saúde enquanto permaneçam nas instalações onde são prestados os 

serviços, 3) O chefe do serviço da limpeza: responsável pela coleta dos 

resíduos e sua transferência ao ponto de armazenamento externo, tratamento 

ou estação de reciclagem, conforme seja o caso, 4) O chefe de engenharia e 

manutenção: responsável por armazenar os resíduos no exterior do 

estabelecimento para proceder a seu tratamento, comercialização e entrega ao 

serviço de coleta externa municipal ou particular, conforme seja o caso.  

Assim, as etapas do gerenciamento é constituído pela adequação do 

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

bases científicas e técnicas, normativas e legais, objetivando a minimizar a 

produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um 

encaminhamento seguro de forma eficiente, visando à proteção dos 

trabalhadores, à preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do 

meio ambiente, devendo abranger todas as etapas de planejamento dos 

recursos físicos, dos recursos materiais e da capacitação dos recursos 

humanos envolvidos no manejo de resíduos melhorando a qualidade de vida 

(ANVISA, 2004). Etapas, as quais envolvem métodos específicos desde a 

remoção a disposição final não só controlar e diminuir os riscos, mas, elevando 

a qualidade e a eficiência dos serviços proporcionado pelo estabelecimento de 

saúde. (OPAS, 1997).  

Para os serviços de saúde, tais procedimentos ratificam que ações 

preventivas menos onerosas orientam e tornam-se mais eficazes para alcançar 

esses objetivos. No Brasil, órgãos como a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária ANVISA, e o Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, têm 

assumido o papel de orientar, definir regras e regular a conduta dos diferentes 

agentes, no que se refere à geração e ao manejo dos resíduos de serviços de 

saúde, com o objetivo de preservar a saúde e o meio ambiente, garantindo a 

sua sustentabilidade (ANVISA, 2004).  

O Gerenciamento de resíduos de saúde (GRSS) tem como 

finalidade estabelecer todas as etapas do sistema, que vai desde a geração até 

a disposição final dos resíduos. Para a Organização Pan -Americana de Saúde 
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– OPAS (1997), a organização dos resíduos hospitalares através de um 

sistema de gerenciamento possibilita segurança no manejo e ao mesmo tempo 

proporciona melhor organização dos serviços prestados. Consequentemente 

incentiva a redução do volume produzido através de práticas e possibilita a 

reciclagem, a compostagem e o reaproveitamento. Abranger o planejamento de 

recursos físicos, recursos materiais e a capacitação de recursos humanos 

envolvidos no manejo dos resíduos dos serviços de saúde. Devendo com base 

nas características e no volume dos resíduos gerados ser elaborado um Plano 

de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), 

estabelecendo as diretrizes de manejo.  

O PGRSS é de responsabilidade de todos os geradores de resíduos 

dos serviços de saúde, atribuindo o conceito de poluidor/pagador, mesmo 

quando o processo de gerenciamento for terceirizado, conforme preconizado 

nas legislações federais (CONAMA 358/2005 e ANVISA RDC 306/2004). 

O regulamento técnico para o gerenciamento dos resíduos dos 

serviços de saúde, publicado inicialmente por meio da RDC ANVISA nº. 33 de 

25 de maio de 2003, submeteu-se a um processo de harmonização das 

normas Federais dos Ministérios do Meio Ambiente por meio do CONAMA e da 

Saúde através da ANVISA referentes ao gerenciamento de resíduos dos 

serviços de saúde.  

No entanto, vários estados e municípios possuem legislações 

próprias específicas sobre o GRSS, estabelecendo normas para a 

classificação, segregação, armazenamento, coleta, transporte e disposição 

final desses resíduos. Contudo, as legislações em vigor não são claras e 

muitas vezes são conflitantes, o que provoca dúvidas e impossibilita a adoção 

de normas práticas eficazes para o gerenciamento dos resíduos de serviços de 

saúde em todo o país (GARCIA e ZANETTI-RAMOS, 2004).  

Garcia; Zanetti-Ramos (2004) enfatizaram ainda que o 

gerenciamento adequado dos resíduos pode contribuir significativamente para 

a redução da ocorrência de acidentes de trabalho, especialmente aqueles 

provocados por perfuro cortantes. Dessa forma, também poderia ser reduzida a 

exposição per cutânea dos trabalhadores dos serviços de saúde a materiais 
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biológicos, uma medida no contexto da biossegurança importante para a saúde 

ocupacional. 

Atualmente a resolução RDC nº 306 (2004) exige a presença de um 

responsável técnico, devidamente registrado em conselho profissional, para o 

correto gerenciamento dos resíduos gerados. Esta é uma importante exigência 

na questão dos RSS, pois vem garantir a aplicação de conhecimentos, através 

do gerente, visto que a aplicação dos mesmos (conhecimentos) vai desde 

regulamentos e legislações até a elaboração de um programa seguro e 

compreensivo sobre um correto gerenciamento, bem como, a integração dos 

diversos serviços, o que vem permitir resultados mais positivo (ANVISA, 2004). 

Segundo Zanon (1990), ainda que em decorrência, principalmente da 

afirmação de que o lixo hospitalar é perigoso e causa doenças infecto 

contagiosas, o modelo de gerenciamento dos resíduos sólidos provenientes de 

hospitais e de outros estabelecimentos de saúde, em nível nacional, é difuso. 

Desta forma, uma vez que os resíduos gerados pelos estabelecimentos 

prestadores de serviços de saúde são gerenciados por entidades diferentes 

(dentro e fora da unidade), existe uma tendência em compartimentalizar o 

problema conforme o nível gerencial. Assim, o administrador do hospital, o 

proprietário da clínica, o dono da farmácia tendem a estabelecer formas de 

acondicionamento e estocagem, dentro da unidade, sem levar em 

consideração o tipo de sistema (coleta, transporte, tratamento e destino final) 

adotado pela municipalidade para gerenciar a questão.  

Em muitos casos, a prática da incineração quase que indiscriminada 

deste tipo de lixo. Esta prática, afiançada por grupos nacionais e/ou 

internacionais, quase que impede que melhores respostas possam ser 

encontradas nas chamadas “ tecnologias limpas” ou “tecnologias ambientais”. A 

cobrança diferenciada e determinados instrumentos legais também são 

exemplos significativos de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, 

Zanon (1990). 

Conforme a ANVISA (2004), é característica de gerenciamento a 

identificação, manejo, segregação ou separação, acondicionamento, coleta, 

transporte Interno, Coleta e transporte externo, armazenamento temporário, 
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armazenamento externo, tratamento, reciclagem, disposição final. Nesta 

perspectiva, estabeleceu:  

a) Identificação: consiste no conjunto de medidas que permite o 

reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo 

informações ao correto manejo dos resíduos. Os recipientes, tanto de coleta 

interna e externa, assim como os locais de armazenamento onde são 

colocados os RSS, devem ser identificados em local de fácil visualização, de 

forma indelével, utilizando símbolos, cores e frases, além de outras exigências 

relacionadas à identificação de conteúdo e aos riscos específicos de cada 

grupo de resíduos.  

b) Manejo: é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em 

seus aspectos intra e extra-estabelecimento, desde a geração até a disposição 

final. Que por vez, a observância rigorosa das técnicas corretas de manejo dos 

resíduos de estabelecimentos de serviços de saúde mostra-se extremamente 

necessária e importante para garantir a segurança de funcionários, pacientes e 

visitantes destes estabelecimentos, uma vez que o correto gerenciamento dos 

mesmos poderá, com eficiência, proteger a comunidade e o meio ambiente;  

c) Segregação ou separação: consiste na separação e seleção do 

resíduo no momento e no local de sua geração, de acordo com as 

características físicas, químicas, biológicas, espécie, estado físico e 

classificação, para fins de redução do volume dos resíduos a serem tratados e 

dispostos, garantindo a proteção da saúde e do meio ambiente;  

e) Coleta e Transporte Interno: consistem no translado dos resíduos 

dos pontos de geração até o local destinado ao armazenamento temporário ou 

armazenamento externo, com a finalidade de disponibilizar os mesmos para 

coleta externa. Deverão ser realizados em horários previamente definidos para 

não coincidir com a distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, 

períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas ou de atividades.  Deverão ser 

planejados com base no tipo de resíduo, volume gerado, roteiros (itinerários), 

dimensionamento dos abrigos, regularidade, freqüência de horários de coleta 

externa. Ser dimensionados considerando o número de funcionários 

disponíveis, número de carros de coletas, EPIs e demais ferramentas e 

utensílios necessários.  
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O translado interno dos recipientes deverá ser realizado sem esforço 

excessivo ou risco de acidente para o funcionário, sendo realizado 

separadamente em carros coletores específicos a cada grupo de resíduos, 

observando as recomendações técnicas para a coleta dos resíduos (ANVISA, 

2004). Especifica ainda que: 

f) Coleta e Transporte externo - consiste na remoção dos RSS do 

abrigo de resíduos (armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou 

disposição final, pela utilização de técnicas que garantam a preservação das 

condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da 

população e do meio ambiente. Deve estar de acordo com as regulamentações 

do órgão de limpeza urbana. Em linhas gerais, recomenda-se a utilização de 

deferentes tipos de veículos;  

g) Armazenamento: consiste na seleção de um ambiente apropriado 

onde será centralizado o acúmulo de resíduos que deverão ser transportados 

ao local de tratamento, reciclagem ou disposição final. São citados pela RDC 

306 (2004) dois tipos de armazenamento: 1) o armazenamento temporário ou 

interno e 2) o armazenamento externo dos RSS.  

O primeiro considera a guarda temporária dos recipientes contendo 

os resíduos já acondicionados em local próximo aos pontos de geração, 

visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o deslocamento 

entre os pontos geradores e o ponto destinado à disponibilização para coleta 

externa, cujo objetivo é manter a integridade das embalagens até a sua 

remoção pela coleta intra e/ou extra-hospitalar.  

Consiste ainda no acondicionamento dos resíduos em abrigo em 

recipientes coletores adequados, ambiente exclusivo, acesso facilitado para os 

veículos coletores, no aguardo da realização da etapa de coleta externa. O 

local deverá atender as seguintes características: acessibilidade, exclusividade, 

segurança, higiene e saneamento. 

No armazenamento externo a guarda dos resíduos deverá ser feita 

no abrigo de acordo com a ABNT - NBR 12.807 (1993), onde é armazenado de 

acordo com o tipo do resíduo (segundo a segregação previamente feita) e de 

forma ordenada. A construção do abrigo de resíduo deve seguir as exigências 

estabelecidas na ABNT- NBR 12.808 (1993). 
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Segundo a OPAS (1998), alguns estabelecimentos de saúde, devido 

à magnitude dos seus serviços, as peculiaridades e suas características, 

contam com pequenos centros de coleta distribuídos estrategicamente por 

andares ou unidades de serviço. Nas características supracitadas, deverá o 

ambiente ser construído bem localizado e de acesso fácil, rápido e seguro aos 

carros da coleta interna. Deve contar também com espaço adequado para a 

mobilização dos carros durante as operações e com itinerários sinalizados.  

O ambiente deverá ser utilizado com exclusividade para o 

armazenamento temporário de resíduos hospitalares. Por motivo algum se 

devem armazenar outros materiais. Poderão existir ambientes separados para 

cada tipo de resíduo dependendo da infra-estrutura disponível, devendo reunir 

condições físicas estruturais de segurança que evitem ação do clima (sol, 

chuva, ventos, etc.) que cause danos ou acidentes, e, que pessoas não 

autorizadas, crianças ou animais ingressem facilmente no local, devendo estar 

adequadamente sinalizado e identificado.  

No armazenamento externo a guarda dos resíduos deverá ser feita 

no abrigo de acordo com a ABNT - NBR 12.807(1993), onde é armazenado de 

acordo com o tipo do resíduo (segundo a segregação previamente feita) e de 

forma ordenada. A construção do abrigo de resíduo deve seguir as exigências 

estabelecidas na ABNT- NBR 12.808 (1993). 

Deve contar com boa iluminação e ventilação, deve ter andares e 

paredes lisas e pintadas com cores claras, de preferência o branco, deve 

contar com um sistema de abastecimento de água fria e quente, com pressão 

apropriada, para executar operações de limpeza rápidas e eficientes, um 

sistema de esgoto apropriado, sendo possível uma boa higiene e saneamento. 

E finalmente, o ambiente deve estar localizado se possível em zonas distantes 

das salas do hospital e perto das portas de serviço do local, para facilitar as 

operações de transporte externo e facilitando o acesso do veículo para a 

operação de carga e descarga (OPAS,1998) 

h) Tratamento, disposição final e métodos utilizados: segundo a 

OPAS (1997), o transporte, tratamento e disposição final são operações que se 

realizam geralmente fora do estabelecimento de saúde, por entidades ou 

empresas especializadas. Assim, alguns estabelecimentos ou hospitais, devido 
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à sua complexidade e magnitude, contam com sistemas de tratamento de 

resíduos dentro de suas instalações. Ressalta ainda que o tratamento na 

origem é possível em alguns serviços especializados que contam com 

unidades ou técnicas de tratamento.  

Deve ser aplicado na origem para converter resíduos infecciosos em 

comuns, ou em alguns casos para converter resíduos especiais em comuns, 

contribuindo com diminuição dos riscos para a saúde pública, para o ambiente, 

a quantidade final de resíduos perigosos, com a redução de gastos com 

transporte, tratamento e disposição final.  

O sistema de tratamento dos RSS é especificado pela Resolução nº 

358 (2005) como um conjunto de unidades, processos e procedimentos que 

alteram as características físicas, físico-químicas, químicas ou biológicas dos 

resíduos. 

Especifica ainda, que o tratamento deve-se promover a 

descaracterização, à minimização dos riscos, a preservação da qualidade 

ambiental, a segurança e a saúde do trabalhador. Ainda conforme este órgão, 

a disposição final é a prática de dispor os resíduos sólidos no solo previamente 

preparado para recebê-los, de acordo com critérios técnico-construtivos e 

operacionais adequados, em consonância com as exigências dos órgãos 

ambientais competentes.  

Em consonância com a ANVISA (2004), o tratamento dos resíduos 

é, de forma genérica, qualquer processo manual, mecânico, físico, químico ou 

biológico que altere as características dos resíduos, visando à minimização do 

risco à saúde, à preservação da qualidade do meio ambiente, à segurança e à 

saúde do trabalhador.  

Define que o tratamento consiste na aplicação de método, técnica ou 

processo que modifique as características dos riscos inerentes aos resíduos, 

reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de acidentes ocupacionais 

ou de danos ao meio ambiente e que pode ser feito no estabelecimento 

gerador ou em outro local, observadas, nestes casos, as condições de 

segurança para o transporte entre o estabelecimento gerador e o local do 

tratamento.  



 69 

Tais sistemas para tratamento devem ser objetos de licenciamento 

ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA nº 237/97 e são passíveis de 

fiscalização e de controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio 

ambiente. Deve ressaltar que há várias formas de se proceder ao tratamento: 

desinfecção química ou térmica (autoclavagem, microondas, incineração). 

Dentre elas as tecnologias mais conhecidas são a autoclavagem, o uso do 

microondas e a incineração, o que permite um encaminhamento dos resíduos 

tratados para o circuito normal. 
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4.6 Considerações parciais  

  

Uma gestão com aplicabilidade da legislação e as normas técnicas 

vigente demonstra respeito e comprometimento por parte dos seus 

colaboradores. Sendo estas, fundamentalmente incontestável quando 

efetivamente estão incorporadas às metodologias as quais necessitam de 

atualização constante.  

Acredita-se, que através de novos métodos e mecanismos, possa 

gerenciar e executar de forma complexa elementos que em sua estrutura 

organizacional são considerados organismos ou atividades produtoras de 

resíduos dos serviços de saúde.  Aspectos, que deverão ser pautados de 

constante preocupação no gerenciamento, contempladas e priorizadas dentro 

das medidas administrativas preconizadas pela legislação, normatização e 

definida por uma comissão específica, para possíveis avaliações periódicas.  

Deve desenvolver atividades que busquem gerar informações sobre 

os RSS, para que através das precauções, possa eliminar possíveis falhas, 

minimizar riscos e conseqüências inerentes às ações errôneas.  

O gerenciamento correto desses resíduos deverá ser implantado e 

executado como rotina, devendo ser oferecido condições necessárias para o 

manejo correto em todas as etapas, desde a produção ao destino final. 

Deverá a comissão organizadora, incluir programa de capacitação e 

treinamento, para profissionais, trabalhadores, colaboradores e responsáveis 

técnicos. Considerar como um fator essencial, indispensável, primordial e 

relevante. Envolver maior número de participantes, possibilitar maior nível de 

conscientização sobre os possíveis riscos potenciais agravantes e medidas 

preventivas de biossegurança.  

Levar a entender que todos participantes no processo de produção 

destes resíduos precisam reconhecer da necessidade de um novo paradigma 

para o manejo dos rss. Devendo ser comprometido com a minimização, 

reutilização, seletividade, procedimentos alternativos para a reciclagem e 

quando possível impor alternativas racionais de um gerenciamento capaz de 

contribuir com a qualidade de vida e preservação ambiental.  
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5 RISCOS E SEGURANÇA OCUPACIONAL 

 

5.1 Considerações Iniciais  

 

 A temática do diagnóstico dos Resíduos dos Serviços de Saúde - 

RSS e o conhecimento dos riscos associados é de suma importância na 

elaboração e implementação de um programa ou plano de ação que servirá 

para o cumprimento das legislações vigente.   

A Biossegurança ocupacional é um conjunto de medidas voltadas 

para prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades 

de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de 

serviços que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio 

ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. O serviço deve 

disponibilizar os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários 

para a segurança dos seus funcionários, deve haver treinamento periódico de 

toda a equipe acerca dos procedimentos de biossegurança (COSTA e 

SCHNEIDER, 1998). 

Observa-se na Resolução da Diretoria Colegiada de nº 306/2004 a 

necessidades de empregar medidas técnicas e assegurar os princípios da 

biossegurança, administrativas e normativas, prevenindo acidentes ao ser 

humano e ao meio ambiente, por meio do manejo correto dos Resíduos dos 

Serviços de Saúde (ANVISA, 2004) 

De modo geral, sabe-se que a crescente produção desses resíduos 

nos diversos serviços e atividade, a falta da caracterização diagnóstica, poderá, 

no entanto, expor a riscos a saúde dos trabalhadores e, consequentemente, 

tornar-se um sério problema de saúde pública e ao meio ambiente.  

Considerando a vulnerabilidade pertinente aos riscos à saúde 

ambiental e ocupacional dos trabalhadores em exercício, as produções dos 

RSS poderão, quando negligenciadas as normas de biossegurança, causar 

riscos ocupacionais e ambientais, o que poderá determinar causas da 

morbidade ocupacional entre os profissionais de saúde e danos ao meio 

ambiente.  
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5.2 Concepções de risco 

 
John Snow citado por Brilhante e Caldas (2004) relatou aspectos da 

transmissão do cólera, de 1854, fundando a epidemiologia e marcando o início 

de uma nova era na análise das condições de saúde e doença dos grupos 

humanos. Abordando a descoberta das ‘relações perigosas’ entre o ambiente 

contaminado (a bomba d’água de Broad Street) e a terrível e devastadora 

infecção intestinal produzida pelo vibrião colérico na população londrina.  

A concepção de risco abrange a possibilidade de perda ou dano, 

sinônimo de perigo. Segundo Zanon (1990), risco pode ser entendido como a 

probabilidade de ocorrência de um evento capaz de gerar agravos ou danos, 

danos esses que podem abranger lesões físicas, perdas materiais e humanas 

e perda de tempo útil. Segundo o autor, os fatores que determinam o risco 

dizem respeito ao tipo de agente gerador e à potencialidade da exposição ao 

mesmo, sendo que as medidas preventivas que podem ser adotadas são as 

identificações do agente, avaliação e controle da presença do mesmo no 

ambiente de trabalho. 

Ainda conforme Zanon (1990), os riscos podem estar presentes em 

forma de substâncias químicas, de agentes físicos e mecânicos, de agentes 

biológicos, na inadequação ergonômica dos postos de trabalho ou, ainda, em 

função das características da organização do trabalho e das práticas de 

gerenciamento das empresas, como organizações autoritárias que impedem a 

participação dos trabalhadores, tarefas monótonas e repetitivas, ou ainda a 

discriminação nos locais de trabalho em função de gênero ou raça. A ameaça 

caracterizada pelos agentes geradores de riscos presentes nos RSS, e a 

vulnerabilidade gerada pelas precárias condições de exposição dos 

trabalhadores envolvidos, favorece o acontecimento de eventos infortunísticas 

de natureza ocupacional. 

A ANVISA (1997) definiu que risco é a probabilidade da ocorrência 

de efeitos adversos à saúde relacionados com a exposição humana a agentes 

físicos, químicos ou biológicos, estando um indivíduo exposto a um 

determinado agente. Os riscos ambientais baseiam-se na norma 

regulamentadora NR nº 09, que, para efeito da mesma, considera Riscos 
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Ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de 

trabalho, capazes de causar danos à saúde do trabalhador em função de sua 

natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição. São 

considerados ainda os riscos de acidentes e outras condições de insegurança 

existentes nos locais de trabalho, capazes de provocar lesões à integridade 

física do trabalhador. 

Os fatores de risco para a saúde e segurança dos trabalhadores 

segundo o Ministério da Saúde - MS, podem ser classificados em físicos, 

químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes (MS, 2001). 

Brilhante e Caldas, citado por Naine et al. (2004) sintetizam a 

classificação de risco, segundo a Organização das Nações Unidas “United 

Nations Environmental Protection” (UNEP) como:  

Risco direto: probabilidade de que um determinado evento ocorra, 
multiplicado pelos danos causados por seus efeitos;  
Risco de acidentes de grande porte: caso especial de risco direto em 
que a probabilidade de ocorrência do evento é baixa, mas suas 
conseqüências são muito prejudiciais;  
Risco percebido pelo público: a percepção social do risco depende de 
sua aceitação. A facilidade de compreensão e da aceitação do risco 
depende das informações fornecidas, dos dispositivos de segurança 
existentes, do retrospecto da atividade e dos meios de informação.  
Risco com características crônicas: aqueles que apresentam uma ação 
contínua por longo período, como, por exemplo, os efeitos sobre os 
recursos hídricos, a vegetação, os solos e a saúde; 
Risco agudo: decorrente de emissões de matéria ou energia em 
grandes concentrações, em um curto espaço de tempo; 
Riscos tecnológicos ambientais: são riscos vinculados a contaminantes 
ambientais, resultantes da ação antrópica (tecnológicos) ou naturais. 

 

A definição do termo risco é conceituada por Costa (2004) como 

sendo a possibilidade da ocorrência de um evento danoso à saúde, relacionado 

com objetos concretos sob controle sanitário. Segundo o autor, o risco se 

instala em qualquer momento do processo produção – “consumo”. Também se 

refere que a produção – especialmente em determinados ramos de atividade – 

gera riscos à saúde do trabalhador e ao meio ambiente, e que neste percurso, 

intencionalmente ou por falhas no processo, podem ser adicionados riscos aos 

objetos de consumo. Refere que isso é agravante para as questões de saúde, 

pois no caso de produtos de interesse sanitário, muitos deles, por si mesmos, 

já contêm certo quantum de riscos. Na prestação de serviços, direta ou 

indiretamente relacionados com a saúde, também são gerados riscos, 
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potencialmente multiplicados pelo uso concomitante de diversas tecnologias 

em ambiente exposto a diversos fatores de riscos. 

Murahovschi et al. (2006) avançaram no conceito definindo risco 

como a possível ocorrência de um evento adverso e que no caso dos serviços 

de saúde, afeta a integridade do paciente, da equipe de saúde ou da 

comunidade onde o serviço está inserido. Segundo os pesquisadores o risco é 

determinado por dois componentes: O risco inerente é aquele que advém do 

próprio processo ou procedimento em questão, seja por limitações tecnológicas 

ou do "estado da arte" desta atividade, ou por características próprias do 

paciente que está sendo submetido a um processo ou procedimento; e o risco 

adquirido é o risco adicionado, ou seja, uma parcela que não é decorrente da 

natureza do processo, procedimento ou daquele que recebe esta ação. Este 

risco adquirido pode resultar da falta de qualidade na assistência à saúde. 

Para o controle de risco e qualidade é inseparável, e a diminuição da 

qualidade da assistência prestada leva ao aumento do risco para usuários e 

trabalhadores. Na vigilância sanitária de serviços de saúde, aos conceitos mais 

amplos de gerenciamento de risco e qualidade, agregam-se ao marco teórico 

uma abordagem já tradicional da administração em saúde: os conceitos de 

estrutura, processo e resultados de Donabbedian, absorvidos da teoria de 

sistemas (MURAHOVSCHI et al., 2006). 

Segundo as normas da ANVISA (2004), na avaliação dos riscos 

potenciais dos Resíduos de Serviços de Saúde -RSS deve-se considerar que 

os estabelecimentos de saúde vêm sofrendo enorme evolução no que diz 

respeito ao desenvolvimento da ciência médica, com o incremento de novas 

tecnologias incorporadas aos métodos de diagnósticos e tratamento. O 

resultado deste processo é a geração de novos materiais, substâncias e 

equipamentos, com presença de componentes mais complexos e muitas vezes 

mais perigosos para o homem que os manuseia, e ao meio ambiente que os 

recebe, em decorrência dos imediatos e graves riscos que podem oferecer, por 

apresentarem componentes químicos, biológicos e radioativos que ocupam um 

lugar de destaque, merecendo atenção especial em todas as suas fases de 

manejo (segregação, condicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 

tratamento e disposição final). 
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Ainda conforme a ANVISA (2006), dentre os componentes químicos 

destacam-se as substâncias ou preparados químicos: tóxicos, corrosivos, 

inflamáveis, reativos, genotóxicos, mutagênicos; produtos mantidos sob 

pressão - gases, quimioterápicos, pesticidas, solventes, ácido crômico; limpeza 

de vidros de laboratórios, mercúrio de termômetros, substâncias para revelação 

de radiografias, baterias usadas, óleos, lubrificantes usados etc. Dos 

componentes biológicos destacam-se os que contêm agentes patogênicos que 

possam causar doença, e, dentre os componentes radioativos utilizados em 

procedimentos de diagnóstico e terapia, os que contêm materiais emissores de 

radiação ionizante. 

Para a comunidade científica e entre os órgãos federais 

responsáveis pela definição das políticas públicas pelos resíduos de serviços 

de saúde (ANVISA e CONAMA) esses resíduos representam um potencial de 

risco em duas situações: 

a) para a saúde ocupacional de quem manipula esse tipo de resíduo, 

seja o pessoal ligado à assistência médica ou médico-veterinária, seja o 

pessoal ligado ao setor de limpeza e manutenção; 

b) para o meio ambiente, como decorrência da destinação 

inadequada de qualquer tipo de resíduo, alterando as características do meio. 

O risco no manejo dos RSS está principalmente vinculado aos 

acidentes que ocorrem devido às falhas no acondicionamento e segregação 

dos materiais perfuro cortantes sem utilização de proteção mecânica. 

Quanto aos riscos ao meio ambiente, destaca-se o potencial de 

contaminação do solo, das águas superficiais e subterrâneas pelo lançamento 

de RSS em lixões ou aterros controlados que também proporcionam riscos aos 

catadores, principalmente por meio de lesões provocadas por materiais 

cortantes e/ou perfurantes, e por ingestão de alimentos contaminados, ou 

aspiração de material particulado contaminado em suspensão. E, finalmente, 

há o risco de contaminação do ar, dada quando os RSS são tratados pelo 

processo de incineração descontrolado que emite poluentes para a atmosfera 

contendo, por exemplo, dioxinas e furanos (ANVISA, 2006). 

Identificam-se experiências bem sucedidas na prevenção e controle 

de riscos em serviços de saúde, em geral acumulando ações de educação, 
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regulamentação, incentivo a sistemas externos de qualidade, estruturação de 

redes sentinelas, sistemas de informação, notificação e investigação de 

eventos adversos (GASTAL e ROESSLER, 2006). 

Prochet (2000) destacou que as condições ambientais e 

organizacionais oferecem risco que comprometem a saúde e a segurança do 

trabalhador e, conseqüentemente, a ocorrência de acidentes de trabalho, daí a 

necessidade urgente de conhecer os riscos e as condições de trabalho, para 

que seja possível criar medidas de ordem técnica, métodos de trabalho seguro 

e o ensino de segurança para todo o pessoal envolvido no processo. 

 

5.3 Subdivisões do estabelecimento de saúde de acor do com 

os serviços 

 

Um estabelecimento de saúde geralmente está subdividido em 

unidades que prestam serviços especializados conforme tabela 4 (OPAS, 

1997). Os serviços, por razões de risco sanitário, deverão estar delimitados 

fisicamente no interior dos estabelecimentos. Essa delimitação, por sua vez, 

determinará os pontos de geração de resíduos.  

A implantação de procedimentos necessários para a prevenção e o 

controle dos agravos à saúde do trabalhador exposto aos riscos de acidentes 

são fundamentais nas unidades de saúde. As situações que apresentam risco 

de acidentes enquadram-se no que é classificado como “risco grave e 

iminente” e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deve propor 

medidas para sua imediata correção. As medidas de proteção para riscos de 

acidentes não são específicas apenas para esse tipo de risco, mas estão 

intrinsecamente relacionadas às medidas de proteção para os outros riscos 

presentes na unidade e também à adequação da sua infra-estrutura física, à 

instalação e manutenção de equipamentos e ao processo de trabalho (GODOY 

et al., 2004). 

A quantidade dos resíduos de serviços de saúde depende de vários 

fatores, como tipo e número de atendimentos, número de pessoal e 

porcentagem de leitos ocupados, entre outros. De acordo com as 

características, um hospital, para cumprir com suas funções e alcançar seus 
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objetivos, deve contar com os serviços especializados (OPAS, 1997) 

especificados na tabela 3, a seguir:  

 

Tabela 3 - Serviços especializados de um Hospital. 

 
Serviços de internação 
hospitalar 
 

Salas de internação, de cirurgia, de partos; central de 
equipamentos; admissão; serviços de emergência; 
outros. 

Serviços auxiliares de 
diagnóstico e tratamento 
 

Anatomia patológica; laboratório; radiodiagnóstico; 
gabinetes, audiometria; isótopos radioativos; 
endoscopia; cistoscopia; radioterapia; banco de sangue; 
medicina física; outros.  

Serviços de consulta externa 
e similares; 

 

Serviços diretos 
complementares 
 

Enfermagem; relações públicas e serviço social; arquivo 
médico; nutrição; farmácia; outros.  

Serviços gerais 
 

Serviços indiretos; alimentação; lavanderia; 
almoxarifado; engenharia e manutenção; programa 
docente; programa de pesquisa; outros.  

    Fonte: OPAS, (1997). 

 
 
5.4 Biossegurança e saúde no trabalho em serviços d e saúde  

 

A Organização Mundial de Saúde - OMS (2004) relatou que é 

importante que todos os profissionais da área da saúde em contexto 

multidisciplinar compreendam que a biossegurança é uma normatização de 

condutas que visa proteção todos aqueles que trabalham na área da saúde, 

não apenas um conjunto de regras criadas com o simples objetivo de 

atrapalhar ou dificultar a rotina de atendimento. Deve-se basear principalmente 

em conhecimento científico disponível, não para ter apenas uma atitude de 

obediência diante das normas, mas para que possa realizar com satisfação 

aquilo que se sabe ser o certo. Contudo, as condições de segurança dos 

trabalhadores da área de saúde dependem de vários fatores como: 

características do local, material utilizado, cliente a ser assistido, informação e 

formação da equipe etc. (OMS, 2004). 

Quanto à segurança ocupacional, a norma regulamentara (NR - 

32/05) estabelece diretrizes para medidas de segurança e proteção à saúde 

dos trabalhadores dos serviços de saúde, e inclui: riscos biológicos, riscos 
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químicos, radiações ionizantes, resíduos, lavanderias, limpeza e conservação, 

manutenção de máquinas e equipamentos, com um Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais – PPRA, devendo-se, para sua sistematização manter 

interfaces com outros programas, como: Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional - PCMSO, que constituirá uma ferramenta de extrema 

importância para a segurança e saúde dos atores envolvidos no processo 

saúde-doença.  

Com embasamento normativo, a NR 09 (1994) proporciona a 

implementação das medidas de proteção, e considera riscos biológicos a 

probabilidade da exposição ocupacional a agentes, e agente biológico os 

microrganismos geneticamente modificados ou não; as culturas de células; os 

parasitos; as toxinas e os príons. 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), além do 

previsto na NR-09 (1994) deve envolver a classificação do agente biológico, e 

identificar os riscos mais prováveis, em função da localização geográfica e da 

característica do serviço de saúde e seus setores, considerando: a) fontes de 

exposição e reservatórios; b) vias de transmissão e de entrada; c) 

transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente; d) persistência do 

agente biológico no ambiente; e) estudos epidemiológicos ou dados 

estatísticos; f) outras informações científicas. As avaliações do local de trabalho 

e do trabalhador devem ser reavaliadas uma vez por ano, havendo mudanças 

nas condições de trabalho, bem como análise dos acidentes e incidentes entre 

outros, considerando: a) a finalidade e descrição do local de trabalho; b) a 

organização e procedimentos de trabalho; c) a possibilidade de exposição; d) a 

descrição das atividades e funções de cada local de trabalho; e) as medidas 

preventivas aplicáveis e seu acompanhamento.  

A sistematização do PPRA para o cumprimento desta NR 09 quanto 

aos riscos químicos deverá inventariar todos os produtos químicos, inclusive 

intermediários e resíduos, com indicação daqueles que impliquem em riscos à 

segurança e saúde do trabalhador. Este inventário, informado das 

características peculiares do(s) produto(s), deverá ter uma ficha descritiva 

contendo no mínimo as seguintes informações: as características, os riscos à 

segurança e saúde do trabalhador e ao meio ambiente, formas de utilização, 
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controle médico da saúde dos trabalhadores, condições e local de estocagem, 

procedimentos em situações de emergenciais, medidas de proteção individual 

e coletiva. Estas informações, contribuirão para a elaboração e/ou 

implementação do PCMSO, considerando as informações descritas em fichas, 

considerando e incluindo Medidas de Proteção - MP, gases medicinais, 

medicamentos e drogas de risco, como os quimioterápicos antineoplásicos, 

bem como todos os procedimentos envolvidos e capacitação. Quanto às 

radiações ionizantes, o atendimento das exigências desta NR 09 inclui os 

serviços de medicina nuclear, radioterapia, braquiterapia, radiodiagnóstico 

médico e os Serviços de radiodiagnóstico odontológico. 

Procedimentos, que obrigatoriamente deverão manter o Plano de 

Proteção Radiológica (PPR) aprovado pela Comissão Nacional de Energia 

Nuclear - CNEN, e para os serviços de radiodiagnóstico aprovado pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. No PPR, além dos programas 

supracitados deverá cumprir toda uma sistematização normativa referente à 

exigência desta NR, o que não desobriga o empregador de observar as 

disposições estabelecidas pelas normas específicas da CNEN, da ANVISA e 

do Ministério da Saúde.   

Diante das premissas de segurança ocupacional sobre os resíduos, 

caberá ao empregador capacitar de forma continuada os trabalhadores nos 

seguintes assuntos: segregação, acondicionamento e transporte dos resíduos, 

definições, classificação e potencial de risco dos resíduos, sistema de 

gerenciamento adotado internamente no estabelecimento; formas de reduzir a 

geração de resíduos, conhecimento das responsabilidades e de tarefas, 

reconhecimento dos símbolos de identificação das classes de resíduos, 

conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta, orientações quanto ao 

uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s (ABNT - NBR 12809, 

1993).  

 

5.5 Meios e modos de transmissão dos microrganismos  

 

Segundo Santos (2003), a transmissão dos microrganismos ocorre 

tanto diretamente pela exposição ao sangue e outros líquidos corpóreos, por 
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contato ou por via aérea, quando indiretamente, através de um vetor (insetos e 

animais) ou veículo inanimado como roupas e utensílios. No ambiente 

hospitalar, os principais modos de transmissão são: por contato, por via aérea 

ou respiratória e transmissão por exposição a sangue e outros líquidos 

corpóreos. 

Devem ser atendidas as exigências da ABNT-NBR 9191 (1993) para 

acondicionamento dos resíduos e cumprir as exigências para segregação, 

transporte, armazenamento, local apropriado para o armazenamento externo 

dos resíduos, até que sejam recolhidos pelo sistema de coleta externa. 

Quantos às condições de conforto por ocasião das refeições, devem atender 

ao disposto na NR-24 (1994) (condições sanitárias) adotando e atendendo 

requisitos mínimos para o número de trabalhadores.  

O Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE, 2005) destacou a 

classificação dos agentes biológicos e a classe à qual fazem parte, conforme 

Tabela 4 a seguir.   

 

Tabela 4 - Classificação dos agentes biológicos. 
AGENTES 

BIOLÓGICOS 
CLASSE 

 
Classe de risco  0 

Baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa 
probabilidade de causar doença ao ser humano. 

 
Classe de risco  1 
 

Risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade 
de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças ao ser 
humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou 
tratamento. 

 
 
Classe de risco  2 
 

Risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade 
de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças ao ser 
humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou 
tratamento. 

 
 
 
Classe de risco  3 

Risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de 
disseminação para a coletividade. Podem causar doenças e infecções 
graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes 
de profilaxia ou tratamento 

 
 
 
Classe de risco  4 

Risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada 
de disseminação para a coletividade. Apresenta grande poder de 
transmissibilidade de um indivíduo a outro. Podem causar doenças graves 
ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou 
tratamento. 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, (2005) 
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5.6 Aspectos legais da segurança ocupacional 

 

A Constituição Federal promulgada em 1988 inclui a saúde dos 

trabalhadores como responsabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

integra as ações de vigilância dos ambientes às de atenção à saúde dos 

trabalhadores. Contudo, as condições de trabalho e o risco de contrair doenças 

são quase imprevisíveis. O contato no aglomerado de pessoas em ambiente 

hospitalar e com a exposição dos resíduos existentes no ambiente de trabalho 

implica elevada responsabilidade para o comprimento da(s) Lei(s), sendo que o 

seu não cumprimento pode causar danos graves sobre vários aspectos à 

saúde humana e ao meio ambiente (DELDUQUE, 2003).  

Segundo o Ministério da Saúde, o SUS tem gasto quantia 

considerável com doenças de possível erradicação, provenientes do 

gerenciamento inadequado de resíduos, e com aquelas causadas pela 

contaminação ambiental (REFORSUS, 2001). 

Observa-se na RDC nº 306 (2004) que os princípios da 

biossegurança empregam medidas técnicas, administrativas e normativas, 

prevenindo acidentes ao ser humano e ao meio ambiente, por meio do manejo 

correto dos Resíduos (ANVISA, 2004). 

Quantos aos aspectos legais, a Constituição da República 

Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988, dispõe em seus 

Art. 196 e Art. 200 (Seção II da Saúde) que: A saúde é direito de todos e dever 

do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art 

196), e no art. 200, incisos I, II, III, VI, V, VII e VIII, que compete ao sistema 

único de saúde, além de outras atribuições, nos termos da lei:  

 I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de 

interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, 

equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;  

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem 

como as de saúde do trabalhador;  

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;  
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IV - participar da formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico;  

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 

científico e tecnológico;  

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, 

guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 

radioativos;  

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o 

do trabalho, o pleno acesso às informações relativas à gestão de 

seus respectivos planos (BRASIL, 1988). 

A Lei Orgânica da Saúde no Brasil, Lei 8.080 (1990), em seus 

artigos 1º, 2º inciso & 1º e art. 3º dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e, dando outras providências, regula em todo o 

território nacional as ações e serviços de saúde executados isolada ou 

conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou 

jurídicas de direito público ou privado.  

Relata ainda, em seu Art. 2º, que a saúde é um direito fundamental 

do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício. O § 1º dispõe que o dever do Estado de garantir a saúde 

consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 

visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 

estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às 

ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Conforme 

o art. 3º, a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre 

outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 

serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 

organização social e econômica do País. Em seus artigos 6º e 17, repetiu a 

mesma determinação, incluindo no campo de atividade do SUS a colaboração 

na proteção e recuperação do meio ambiente, em defesa da saúde. 

O Ministério da Saúde, através da portaria nº 1.399 de 1999, no que 

se refere às competências da União, estados, municípios e Distrito Federal, na 
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área de epidemiologia e controle de doenças define sistemática e atribuições, 

tendo como disposições da Lei nº 8.080 de 1990, que trata da organização do 

Sistema Único de Saúde - SUS e das atribuições do sistema relacionados à 

epidemiologia, prevenção e controle de doenças. Estabeleceu a competência 

da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) na Gestão do Sistema Nacional de 

Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde, regulamentado na Norma 

Operacional Básica (NOB, 1996) 
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5.7 Considerações parciais  

 

A carência de conhecimentos por parte dos integrantes das equipes 

intra estabelecimentos de saúde em relação aos riscos provenientes das 

atividades executadas pelos trabalhadores, poderá, em parte oportunizar 

negligências em relação à normatização preconizada e necessária à segurança 

na execução de suas atividades laborais. 

Diante dessa premissa, deve considerar ação preventiva um 

processo sistemático, contínuo e permanente que objetiva a formação e o 

desenvolvimento da consciência crítica, estimulando a busca de soluções 

coletivas para os riscos à saúde a segurança ocupacional.  

Como meio, a educação em saúde deve ser fundamentada em 

métodos participativos, com princípios orientadores, como: o desenvolvimento 

da capacidade, competência, criatividade, solidariedade e habilidade para 

analisar e resolver problemas, aproveitamento das experiências, saberes, 

atitudes, condutas, percepções e interpretações como ponto de partida do 

processo educativo.  

Fornecer conhecimentos sobre a natureza e amplitude dos riscos 

expostos, preparar os profissionais de saúde para o desenvolvimento de uma 

consciência crítica estimulando de forma a eliminar, reduzir ou limitar a 

influência dos fatores desencadeadores deste risco. Preocupando-se e 

priorizando a segurança ocupacional, desencadeando um processo de 

mudanças nos paradigmas existentes, principalmente através de treinamentos 

constantes, com educação permanente.  

Outro fator relevante é a investigação nesta área, pois muitos dos 

dados de que se dispõem são apenas estimativas e não fatos. Um diagnóstico 

contínuo e preciso da situação é indispensável, para conhecer a realidade dos 

riscos e da segurança ocupacional referente aos resíduos dos serviços de 

saúde gerados, os quais os profissionais estão expostos. A intensificação nos 

trabalhos de investigação nesta área são preciosos instrumentos de apoio à 

gestão e à tomada de decisão, assim como a conscientização destes 

profissionais na importância dos cuidados preventivos, que, se ignorados, 
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podem ter conseqüências e custos significativos para os profissionais e para as 

organizações, além do agravamento ambiental.  

Os riscos e a segurança ocupacional são problemas que devem ser 

abordados de forma frontal, com ações de prevenção incluída na rotina diária, 

elaboração e implementação de um conjunto de estratégias que permitam 

enfrentar os problemas identificados.  

Requer ainda, o envolvimento e o compromisso de toda a equipe de 

trabalhadores, profissionais e colaboradores, na elaboração, implementação e 

execução de medidas prevencionistas, de maneira simples, prática e eficaz às 

iniciativas deste e campo. Entender que o princípio da prevenção parte do 

conhecimento, do senso comum e da cooperação mútua entre as pessoas. 

Quando não fundamentada, neste poderá tem implicações econômicas e 

sociais extremamente relevantes nessa questão.   
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6 ESTUDO DE CASO: CENTRO DE QUIMIOTERAPIA DE 

ARAGUAÍNA 

 

6.1 Considerações iniciais  

 

O estudo supracitado tem como objeto as características peculiares 

do Centro de Quimioterapia – CQ, visando conhecer, descrever e caracterizar 

peculiaridades próprias e especificas a partir de investigação fundamentada e 

essencial sobre os rss, fazendo uso de instrumentos e estratégias para 

compreender a sistematização e a variedade de elementos construtivos no 

processo produtivo e os riscos inerentes aos resíduos advindos dos serviços de 

saúde prestados. 

Nesse contexto, com a busca do conhecimento sobre o assunto 

estudado procurou-se compreender a complexidade dos serviços, assim como 

as ações realizadas, atividades executadas, pontos positivos e negativos no 

processo de gerenciamento dos resíduos desde a geração ao destino final.  

Quanto ao delineamento dessa abordagem, antecede conhecimentos 

teóricos sobre estrutura administrativa do município e serviços de saneamento 

básicos oferecidos (coleta de resíduos sólidos urbano e tratamento de esgoto). 

Sobretudo, dos serviços prestados e atividades realizadas no Centro de 

Quimioterapia de Araguaína, na tentativa de visualização da dinâmica do 

processo de produção e gerenciamento dos resíduos, assim como os riscos a 

eles associados.  

Para tanto, procurou-se através da investigação proposta, 

levantamento estatístico dos serviços prestados e procedimentos realizados, 

pelo Hospital de Referência e Centro de Quimioterapia. Utilizando de 

instrumental teórico e prático para a questão, configurando os aspectos 

produtivo e gerencial dos resíduos, desde a produção ao destino final. 

Caracterizando, classificando e quantificando os resíduos produzidos, 

realizando o mapeamento e o controle dos riscos, agravos e falhas de acordo 

com a categoria dos riscos identificados e a probabilidade de ocorrência.   

Tendo em vista, o acompanhamento das etapas desenvolvidas, 

procedimentos realizados, ações realizadas e executadas. Para que possibilite, 
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a viabilidade na implementação ou construção dos mapas de riscos, das ações 

de gerenciamento dos resíduos em estudo, as quais necessitam de cuidados 

essências, específicos e padronizados por normas estabelecidas na legislação 

vigente.  
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6.2 O Estado do Tocantins  

 

O Estado do Tocantins é uma das 27 unidades federativas do Brasil 

e foi criado pela Constituição Federal de 1988. Sua capital é Palmas, em 

homenagem à Vila da Palma. Está localizado no centro geodésico do Brasil e 

possui uma área de 278.420,7 km2, faz divisa com seis Estados: Pará, 

Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso e Goiás, em uma área de transição que 

apresenta características climáticas e físicas tanto da Amazônia quanto da 

região central do Brasil, e tem apenas duas estações distintas: seca e chuvosa. 

O clima é tropical, a vegetação predominante é o cerrado que cobre 87,8% da 

área do Estado e o restante é ocupado por florestas. O relevo tocantinense é 

formado por depressões na maior parte do território, planaltos ao sul e nordeste 

e planícies na região central, sendo o ponto mais elevado a Serra Traíras 

(1.340 metros).  

Apresenta estrutura administrativa com 139 municípios, com 

estimativa de 1.243 627 hab. (um milhão duzentos e quarenta e três mil 

seiscentos e vinte sete habitantes), segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística- IBGE, (2007). 

 

6.3 O Município de Araguaína 

 

O Município de Araguaina (Figura 2) foi criado pela lei estadual nº 

2.125/58 de 14/11/58, e instalado em 1959. Com a implantação da rodovia 

Belém-Brasília em 1960 a economia do município começou a se desenvolver 

com dinamismo apoiada nas atividades do setor primário, basicamente a 

pecuária. Atualmente, é uma das maiores cidades do estado e sua população 

advém de várias regiões do país (www.aprendebrasil.com.br, 2008).  

É uma das principais cidades do norte do Estado do Tocantins como 

demonstra na mesma figura, destaca-se como pólo pecuário, universitário e de 

saúde, sendo que em saúde é considerada referência para aos estados do 

Pará, Maranhão, Mato Grosso, Piauí e regiões próximas. Conta com 

profissionais das mais diversas especialidades e equipamentos tecnológicos de 

última geração.   
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Figura 2 - Localização do Município de Araguaína 

Fonte : Bovolato, 2007. 

 

Apresenta ampla rede administrativa e complexo serviços de saúde 

com atendimentos especializados.  

O Hospital de Referência de Araguaína - HRA é uma unidade 

hospitalar de caráter público de médio porte, considerado a maior unidade de 

atendimento do Sistema Único de Saúde - SUS no município, sua localização é 

de fácil acesso, situado no centro da cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1 Serviços de saneamento básico no município 

 

Quanto aos aspectos dos serviços de saneamento básico, o 

município de Araguaina conta com a coleta de Resíduos Sólidos Urbanos - 

RSU e Serviços de Tratamento de Esgoto - STE. 

De acordo com o relatório do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento - SNIS do Ministério das Cidades -  (2008), através do 

diagnóstico realizado em Araguaína (2006) sobre o manejo de resíduos sólidos 

urbanos o município contava com uma população segundo o IBGE (2006) de 

121.746 habitantes. Para tanto, a prefeitura local através da Secretaria de Obra 

do município a qual responsável pelo processamento dos resíduos, contava 

com um total de 173 trabalhadores remunerados em todo o manejo dos 

resíduos sólidos urbanos, sendo, 82 funcionários públicos efetivos e 91 com 

contrato temporário em regime privados, (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008) 



 90 

Ainda segundo o relatório, a representatividade da freqüência do 

atendimento prestado à população do município na coleta dos resíduos sólidos 

urbanos por número de população atendida semanalmente dentro da estrutura 

operacional do órgão executor (Secretaria de Obras e limpeza pública do 

município) foi de que 5% da população correspondente a 6.087 habitantes 

tinha freqüência de coleta uma vez por semana, 25% correspondente a 30.437 

habitantes tinham freqüência de coleta diariamente e 70% correspondente a 

85.222 habitantes com freqüência de coleta de 2 a 3 vezes por semana, como 

mostra a Figura 3 a seguir. 

5%

25%

70%

Série1 6.087 30.437 85.222

uma vez atend.diurno 2-3 vezes

 
Figura 3 -  Freqüência de coleta de resíduos sólidos urbanos em Araguaína, por 

população atendida semanalmente, em 2006.  

Fonte:  Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, (2008).  

 

Segundo a Secretaria de Obras do Município (ARAGUÍNA, 2009), a 

cidade conta com dois destinos finais para os resíduos sólidos, um para 

destinação dos resíduos sólidos não inertes e outro para os resíduos sólidos 

inertes, os quais o município é responsável pelo gerenciamento. Sendo 

utilizado para os resíduos sólidos inertes o aterro controlado, o qual com início 

de operação desde 1998, apresentando uma distância média de aproximada 

de 15 quilômetros do centro da cidade, sendo que para o aterro dos resíduos 

não inertes (unidade de manejo de galhadas e podas) a média aproximada de 

10 quilômetros (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008).  

Porém, em relatório realizado pelo Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento - SNS (2008) sobre o diagnóstico do manejo dos resíduos 
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sólidos no município de Araguaína, sobretudo da quantidade de resíduos 

coletados nos serviços de saúde, quantificou-se em sua totalidade 616,67 (617) 

toneladas de resíduos coletados em 2006, considerando uma média mensal de 

51.391 toneladas no referido ano. Quantitativo esse, quando comparados com 

a recente estatística da Secretaria de Obras do Município (2008) a qual 

demonstrada na Tabela 5 representando à média dos resíduos coletados nos 

meses (novembro/dezembro de 2008 e janeiro de 2009) correspondente a 

50.835 toneladas, as duas médias apresentadas demonstram 

quantitativamente estáveis. Situação, que supostamente poderá levar a 

necessidade de uma investigação consistente sobre o manejo e quantificação 

desses resíduos, para um suposto diagnóstico preciso da situação. Levando 

em consideração o crescimento e fluxo populacional no município de 

Araguaína, nos últimos dois anos subseqüentes. 

 

Tabela 5 - Quantitativo de resíduos dos serviços de  saúde 

coletados nos meses de nov/dez/2008e jan/2009), Ara guaina –TO. 

Novembro 
(2008) 

Dezembro 
(2008) 

Janeiro 
(2009) 

Total Geral Média 
Mensal 

Média Diária 

52.650 
(t) 

52.530 
 (t) 

47.327 
(t) 

152.507 
(t) 

50.835  
(t) 

1.694 
(t) 

      
Fonte: ARAGUAÍNA, Secretaria Municipal de Obras, (2009). 

 

Ainda em conformidade com análises realizadas sobre a média 

mensal da coleta dos resíduos na cidade de Araguaína observa-se na Figura 4 

que a quantidade dos resíduos sólidos coletados no trimestre supracitado o 

quantitativo apresentado apresenta característica de ausência na ampliação e 

ou implementação na coleta dos mesmos no referido município, quando 

considerado o aumento do fluxo habitacional no município e a implementação 

dos serviços de serviços de saúde prestados de forma geral , em 2008. 
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Figura 4 -  Média mensal de RSS coletado em 2006 e nov/dez/2008 e jan/2009), 

Araguaina/TO.  

Fonte:  Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, (2008) e Secretaria de 

Obras do Município, 2009. 

 

No que concerne ao saneamento de esgoto, o tratamento prestado 

no município de Araguaína é realizado pelo serviço de Saneamento do 

Tocantins - SANEATINS. O município conta com duas Estações de Tratamento 

de Esgoto-ETE, sendo consideradas ETE I e II, com características de 

tratamento natural, (SANEATINS, 2009).   

A ETE I atende a uma necessidade populacional para o descarte 

dos efluentes, cuja demanda é o atendimento dos caminhões que fazem 

limpeza de fossas para o despejo dos dejetos coletados e o atendimento da 

rede de esgoto do setor Vila Couto Magalhães. Esta estação, porém não supre 

em sua totalidade as necessidades da população.  

A ampliação dos serviços de saneamento e tratamento de esgoto 

neste município se dá através dos serviços de saneamento do Tocantins 

(SANEATINS) com a plantação de rede coletora, interceptora estação 

elevatória de esgoto (EEE) e estação de tratamento de esgoto sanitário - ETE II 

(ETE Neblina), visando conduzir as águas oriundas do uso doméstico a um 

tratamento para a remoção dos principais poluentes, atender os padrões legais 

de lançamento e de qualidade das águas do corpo receptor conforme a 

Resolução do CONAMA nº 357 (março/2005), estrutura esta que atenderá 15% 

da população urbana do município de Araguaina Tocantins, beneficiando a 

sociedade e o meio ambiente (SANEATINS, 2008).   
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O tipo de tratamento de esgoto escolhido para a ETE Neblina foi o 

tratamento primário (Grade de automática com Cremalheira, Peneira rotativa 

de fluxo externo- PRPE 300, Canais desarenadores de limpeza manual, Reator 

anaeróbico de fluxo ascendente - UASB seguido de processo de filtro aerado 

híbrido e Decantador laminar) (SANEATINS, 2008). 

Dentre alguns parâmetros operacionais desta (ETE II), a mesma 

conta com tratamento preliminar, tratamento primário, tratamento secundário, 

tratamento dos sólidos gerados na unidade, medidor de vazão parshall.  

 

Como tratamento preliminar, apresenta:  

Grade Automática com Cremalheira – GACR, como mostra a Figura 

5, em definição geral representa dispositivos usados na entrada dos esgotos, 

para a remoção dos sólidos. Etapa que servirá para separação dos sólidos 

grosseiros através das grades, retendo o material cujo tamanho é maior do que 

o espaçamento entre as suas barras, protegendo os dispositivos de transporte 

dos esgotos, bomba, tubulações e as unidades subsequentes (SANEATINS, 

2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estação Elevatória de Esgoto - EEE, instalação que objetiva a 

transferência dos dois pontos com diferença de nível onde os esgotos 

gradeados serão encaminhados para o tratamento preliminar instalado no topo 

do Reator da estação de tratamento, sendo composta de dois poços de 

 
Figura 5 - Vista frontal da grade Cremalheira da Estação de 
            Tratamento de Esgoto Neblina. 

    Fonte: produzida pela autora, (2008). 
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sucção, um de esgoto bruto e outro de esgoto tratado, a exemplo mostra as 

figuras a seguir. 

Peneira Rotativa de Fluxo Externo – PRPE 300 caracterizada por 

pequenas aberturas estimadas em 1,0 mm, sendo usada para a remoção de 

sólidos finos ou fibrosos, contribuindo com a redução de matéria orgânica e 

material flutuante, (Figura 6). 

 

 
Figura 6 -  Peneira rotativa de fluxo externo – PRPE 300 

Fonte:  produzida pela autora, (2008). 

 

O desarenador instalado na ETE Neblina fica no topo do reator 

UASB sua função é remover a areia contida nos esgotos por meio de 

sedimentação, (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 -  Vista lateral do canal desarenador. 

Fonte : produzida pela autora, (2008). 
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Como tratamento primário, apresenta:  

 Reator – UASB é a unidade que promove a decomposição da 

matéria orgânica afluente nos esgotos, pela ação das bactérias anaeróbica 

contidas no manto do lodo formado no fundo do reator. Sendo as mesmas 

consumidas pelos microrganismos, gerando gás metano, lodo e água, (Figura, 

8)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como tratamento secundário, apresenta o Biofiltro aerado híbrido, 

sendo estes reatores biológicos à base de culturas de microorganismos 

aeróbios fixos sobre um meio suporte, possuindo sistema de distribuição de ar 

constituída de uniforme malha de distribuição. No entanto, a Figura 9 mostra a 

entrada do BioFiltro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8  – Reator UASB. 

Fonte : produzida pela autora, (2008). 

 

 
 

 
Figura 9 - Biofiltro aerado híbrido da ETE neblina. 

Fonte:  produzida pela autora, (2008). 
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Como tratamento dos sólidos gerados na unidade, considerados 

subprodutos sólidos (material gradeado e areia) removidos no tratamento 

preliminar, o principal subproduto é o lodo, (Reator, BioFiltro, e Decantador) 

que necessariamente deverá se tratado antes de sua disposição final em valas 

ou aterro sanitário licenciado. Esse tratamento objetiva reduzir o volume 

(através da redução da umidade) e o teor de matéria orgânica (pela 

estabilização do lodo).  

Assim, para essa unidade de tratamento, que visa à obtenção das 

condições adequadas para a disposição final dos lodos, faz-se a utilização de 

dois leitos de secagem, como mostra a Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Medidor de vazão Parshall é a unidade de medição de vazão, 

constituída por calha de dimensões padronizadas, Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 - Leito de secagem. 

Fonte : produzida pela autora, (2008). 

 

 

 
Figura 11 -  Medidor de vazão Parshall. 

Fonte:  produzida pela autora, (2008). 
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6.4 Hospital de Referência de Araguaína - HRA 

  

O Hospital de Referência de Araguaína - HRA, (2008), apresenta 

uma área total de aproximadamente 9.000 m2, sendo 8.091 m² de área 

construída em um único prédio.  

É uma unidade hospitalar de caráter público, com funcionamento de 

24 (vinte e quatro) horas, com 100% dos serviços prestados pelo SUS. O 

hospital é referência em saúde de média e alta complexidade em várias 

especialidades, com atendimento de urgência e emergência, realizando 

procedimentos cirúrgicos, clínicos, internações, diagnósticos laboratoriais pelo 

sistema SUS e serviços radiológicos terceirizados e outros, conta com nº 320 

leitos disponibilizados para as áreas de Pronto Socorro de Clínica Médica, 

Pronto-Socorro de Clínica Cirúrgica, Ortopedia, Neurologia, Cardiologia, 

Oftalmologia, Urologia, Otorrinolaringologia, Vascular, Bucomaxilo, Cirurgia-

Plástica, Ginecologia, Nefrologia, Hematologia, Gastroenterologia, Mastologia, 

Psicologia e Fonoaudiologia, Oncologia, dentre outras; desses leitos, 24 são 

destinados à área oncológica.  

Conta com várias unidades de atendimento externo, como: Centro 

de Radioterapia, Unidade de Clínica Médica (Pronto atendimento), Unidade 

ambulatorial, Centro de Doenças Transmissíveis (CTA), Hospital dia e serviço 

de internações, Hemonúcleo, Centro de Quimioterapia, Serviços Diagnósticos, 

entre outros.  

Em geral, os procedimentos médicos realizados e as atividades 

executadas pelo HRA e anexos, são de média e alta complexidade, 

correspondendo à prestação dos serviços nas mais variadas especialidades, 

compreendendo atendimentos de pronto socorro – PS para casos cirúrgicos e 

clínicos em urgências e emergências e agregando em sua estrutura o Cento de 

Quimioterapia. Assim, a visualização da Figura 12 vem ilustrar a entrada para o 

PS do HRA e Figura 13 o bloco cirúrgico, a Figura 15 entrada para Cento de 

Quimioterapia e a Figura 14 a localização da unidade de saúde no município de 

Araguaína.  
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Figura: 14 -  Localizações do HRA e Centro de 

               Quimioterapia. 

Fonte : Guia de cidades e mapas de Araguaina, (2008).  

 
Figura 13 - Bloco Cirúrgico do HRA, 2008. 

Fonte : produzida pela autora, (2008) 

 
 

 
Figura 15 -  Recepção do Centro de Quimioterapia 

    do HRA, 2008. 

Fonte:  produzida pela autora, (2008). 

 
Figura 12 -  Recepção do Pronto Socorro do HRA , 2008. 

Fonte : produzida pela autora, (2008). 
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Quanto aos dados estatísticos referentes aos serviços prestados à população pelo Hospital de Referência de 

Araguaina - HRA (2008), constantes na Tabela 6 mostram em média anual os procedimentos médicos e para médicos 

realizados no HRA e ANEXOS no referido ano.  

Contudo, no que concerne aos procedimentos médicos e para médicos realizados identificados e demonstrados na 

referida tabela revelou em seu arcabouço o quantitativo anual de 286.325 procedimentos realizados em todo ao HRA e 

Anexos, correspondente uma média de 23.860 mensais no ano de 2008, como percebido na mesma Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Média de procedimentos médicos e para mé dicos realizados no Hospital de Referência e Anexos , 
Araguaína - TO, 2008. 

Hospital de Referência de Araguaina - HRA ANEXOS 

Procedimentos 
realizados (HRA) 

Atendimentos por 
especialidades no 

HRA 

Internações por 
especialidades 

(HRA) 

Procedimentos 
cirúrgicos   

(cirurgias-HRA) 

Anestesias 
(HRA) 

Exames realizados (SADT) 

Pronto 
atendimento 

D.Dorcelina (maio 
a dez/2008) anexo 

Ambulatório de 
especialidades 

médicas (anexo)  

Internações, 
altas, óbitos, 

Evasões e altas 
a pedido, TFD 

(trat. Fora 
domicílio), 
Migraram.  

Todas acima 
descritas 

C. médica, 
cirúrgica, UTI, 

Ortopedia, 
Oncologia, 

Ortopedia, Geral, 
Oncologia, Urologia, 
Plástica, Vascular, 

Buco maxilo, 
Neurologia, 
Ginecologia, 
Oftalmologia, 

Otorrinolaringologia 
e outras. 

Geral, Peridural, 
Raquidiana, 

Bloqueio, 
Sedação e 

Local. 

Exames 
internos  

externos 

Consultas 

Atendimento 
ambulatorial 
(consultas) 

17.748 54.470 8.874 4.898 4.898 131.986 154.339 32.309 26.683 

          Total 286.325    

Fonte: Hospital de Referência de Araguaina/TO, (2008).  
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No entanto, em coerência com os serviços prestados pelo HRA e 

Anexos já relatados anteriormente, percebeu-se que tanto em internações 

como em outros atendimentos realizados, considerados procedimentos 

médicos e para médicos atraiu pessoas de outras regiões, estados e 

municípios.  

Assim, ainda em conformidade as características dos serviços 

prestados os dados quantitativos referente aos procedimentos às internações 

por especialidades, totalizou uma média anual de 8.874, assim distribuídos: 

procedência Araguaína 49% (4.398); de outros municípios do Tocantins 42% 

(3.740); do Pará 5% (414); do Maranhão 3% (247); de outros estados 1% (75). 

Sendo perceptível que, de 100% das internações 51% (4.476) são de pacientes 

de outras localidades como mostra a Figura 16.  
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Figura 16 - Média anual de internações no HRA, por procedência dos atendimentos, 2008. 

Fonte: Hospital de Referência de Araguaina/TO, 2008. 

 

Entretanto, quantitativamente os dados da Tabela 7 referente aos 

serviços administrativos (atendimentos da pastoral da saúde, serviços sociais, 

cãs de apoio Glória Morais), serviços de apoio (refeições servidas) e serviços 

auxiliares (serviços de lavanderia) realizados no HRA e Anexos, teve como 

parâmetros estatísticos em conformidade com os registros do ano de 2008 uma 

média mensal em atendimento aos pacientes, 7.532 (90.388 anual) para os 

atendimentos pela Pastoral de Saúde, uma média mensal de 5.900 (62.238 

anual) para os serviços sociais, uma média mensal de 2.200 (25.933 anual) 

atendimentos da casa de apoio Glória Morais, local de acolhimento à pacientes 
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advindos de outras localidades. Percebendo que em serviços administrativos 

totalizou-se uma média mensal de 14.880 (178.559) atendimentos no ano de 

2008. 

Levando acreditar que deve-se ao fato da ampliação e 

implementação dos procedimentos realizados, pois em geral, os procedimentos 

quantificados relevantes, bem como, o rendimento dos serviços entre eles os 

serviços administrativos, serviços de apoio, serviços auxiliares destacados na 

Tabela 7 a seguir. 

Ressaltando ainda que os demais serviços citados (apoio e auxiliar) 

em termos quantitativos tornam-se necessários e indispensáveis ao processo 

de atendimento aos pacientes, funcionários e outros que, por sua vez, 

vinculados aos serviços contribuem com a cadeia de produção dos resíduos 

dos serviços de saúde do hospital. 

 

Tabela 7 - Média de procedimentos administrativos, serviços de apoio e 

auxiliares, realizados no HRA e ANEXOS, Araguaina/T O, 2008. 

Serviços Administrativos Serviços de apoio Serviço Auxiliar 
Pastoral da 

saúde (HRA) 
Serviços 

Sociais (HRA) 
Casa de apoio 
Glória Morais 

(anexo) 

Refeições servidas 
(HRA) 

Lavanderia (HRA) 

Atendimentos Atendimentos Atendimentos A pacientes, 
Acompanhantes, 

Funcionários, Outros. 

Roupas lavadas 
(kg) 

90.388 62. 238 25.933 963.789 377.494 

MG. /ano = 178.559                  MM = 14.880 MM.= 80.315 MM = 31.458 
Fonte : Hospital de Referência de Araguaina/TO, (2008).    

Legenda : MG = média geral  MM = média mensal. 

 

Quanto aos Recursos Humanos - RH, o hospital conta com um 

quadro multiprofissional num total de 1.040 colaboradores, os quais trabalham 

em regime de escala com revezamentos diários, com diversos vínculos 

empregatícios: concursados (efetivos), contratos temporários, terceirizados e 

outros (estagiários), trabalhando diuturnamente.  

O quantitativo de colaboradores descritos na Tabela 8 configura uma 

gama de profissionais necessários ao bom desempenho das atividades 

indispensáveis aos serviços oferecidos em saúde na unidade referida. Diante 
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desse contexto conta com 22,48% (1.040) do total representando o quadro de 

servidores efetivos, 4,69% (217) terceirizados e 72,82% (3.368) estagiários 

colaboradores com serviços de saúde na unidade. Totalizando em média um 

quantitativo/ano de 4.625 participantes do processo de execução das 

atividades afins. Todos contribuem com a crescente cadeia produtiva de 

resíduos advindos dos serviços. 

Em caráter multidisciplinar a Tabela 8 mostra em sua especificidade 

a distribuição quantitativa dos mesmos.  

 

Tabela 8 - Distribuição quantitativa do quadro de c olaboradores 

do HRA, Araguaína -TO, 2008. 

Médicos 139 

Enfermagem 523 

Administrativos 207 

Pessoal de apoio 43 

Pessoal no SADT 24 

Outros 104 

 
 
 

1.040 (efetivos) 

Estagiários 3.368 

Terceirizados 217 

3.585 
(não efetivos) 

Total Geral 4.625  

 Fonte: Hospital de Referência de Araguaina/TO, (2008). 

 

6.4.1 Centro de Quimioterapia  

 

O Centro de Quimioterapia - CQ é uma unidade de atendimento 

médico especializado em oncologia, com prestação de serviços de alta 

complexidade.  É uma unidade em funcionamento desde o ano 1999 na cidade 

de Araguaína Tocantins.  Sua especialidade é a prestação de atendimento aos 

pacientes oncológicos, inclusive tratamentos quimioterápicos. 

Seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, com exceção do 

setor de internações (enfermarias). Nessa circunstância, conta com áreas 

exclusivas para atendimentos especiais a pacientes ambulatorial e área 

específica para atendimentos hospitalar com internações. 

Sua estrutura física agrega tanto o terreno como a instalação predial 

do Hospital de Referência de Araguaína. Apresentando uma área construída 

para instalação de 24 leitos de internações, 11 leitos e três macas para 



 103 

atendimento a pacientes em atendimento ambulatorial com tratamento 

Quimioterápico,  

O Centro de Quimioterapia possui dois pavilhões divididos em área 

de internação e área de atendimento ambulatorial, sendo que em um pavilhão 

encontra-se o posto de enfermagem, enfermarias, sala de curativo, sala 

acadêmica, local do bebedouro. E no outro, contra-se instalado a Central de 

Quimioterapia com instalação de leitos, exemplificado na Figura 17, sala de 

curativo, local do bebedouro, recepção, sala de espera, copa-cozinha, sala de 

higienização, sala administrativa, bancada de revisão de prontuário, sala de 

procedimentos, Consultório da Oncologia (Químio), área de manipulação de 

quimioterápicos, área de higienização (Químio).  

 

 
Figura 17 - Configuração dos leitos no Centro de Quimioterapia  

         para atendimento ambulatorial, Araguaína, 2008. 

Fonte : produzida pela autora em 2008. 

 

. No entanto, pode-se observar que no setor de oncologia, a 

incidência dos casos os quais atendido pelo hospital do câncer no município de 

Araguaína vem se tornando cada vez mais crescente, como ilustra a Figura 18 

representando a distribuição quantitativa dos casos atendidos no decorrer de 

uma década, no período de 1999 a 2008.  

Na mesma figura, os dados estatísticos apresentados demonstram 

em sua totalidade um quantitativo de 2.927 pacientes atendidos na 

especialidade. Destes, o maior quantitativo apresentado é referente ao ano 

2008 com 18,03% (528) do total geral de pacientes atendidos, o que vem 
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justificar o aumento na geração de resíduos dos serviços de saúde no Centro 

de Quimioterapia.  

Uma vez, verificado o aumento dos casos, consequentemente o 

quantitativos dos procedimentos oferecidos para o suprimento da demanda, 

como observado na Figura 18 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando os registros estatísticos (2008) já apresentados na 

figura acima referente o aumento da demanda, o quantitativo de procedimentos 

e serviços realizados no setor de oncologia (Tabela 9), o quadro de servidores 

exclusivo do Centro de Quimioterapia (Tabela 10), as complexas atividades 

executadas, os procedimentos oferecidos, a média de ocupação de 3,56 (104) 

pacientes leito/dia, torna-se indiscutível a realidade crescente de produção dos 

resíduos dos serviços de saúde no Centro de Quimioterapia.   

 
Figura 18  - Incidência de casos de Câncer atendidos no Hospital  

                   de  Referência  de Araguaína (1999 a 2008). 

Fonte : Hospital de Referência de Araguaina/TO, 2008. 
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Tabela 9 - Média de procedimentos e serviços realiz ados no setor de 

Oncologia do HRA, Araguaína – TO, 2008. 

Atendimento Farmacêutico Atendimento 
cirúrgico 

Internação 

Atendimento em 
Quimioterapia 

Via Oral 

Atendimento em 
Quimioterapia 
Endovenosa 

Atendimento em 
Hormonioterapia e 

Medicamentos de Apoio 

Cirurgias Internações 

257 2.952 3.018 562 1.248 

MG = 6.227            MM = 518,92 MM = 46,83 MM = 104 
Fonte:  Hospital de Referência de Araguaina/TO, 2008.    

Legenda:  MG = média geral  MM = média mensal 

 

Ainda em demonstração, a Tabela 10 configura em seu aspecto o 

quadro de colaboradores do Centro de Quimioterapia do HRA, os quais 

prestam atendimentos realizados em pacientes internados e ambulatoriais, 

dados estes advindos do levantamento realizado em cada setor existente no 

Centro de Quimioterapia, o que representa o quantitativo de profissionais e 

colaboradores das áreas: médica, para médica e administrativa, bem como 

médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, 

técnico e auxiliar de enfermagem, Técnico de laboratório, entre outros. Fazem 

parte do quadro servidores públicos efetivos, temporários e/ou terceirizados, 

contribuído assim com a execução das atividades fins, as quais contribuirão 

com a cadeia produtiva dos mesmos resíduos. 

 
Tabela 10 - Quadro de servidores da área ambulatori al do Centro de 

Quimioterapia do Hospital de Referência, Araguaína –TO, 2008. 

Categoria profissional 
Bloco de 

internação. 
Bloco de atendimento 

ambulatorial 
Médicos 09 02 
Enfermeiro 03 03 
Técnico e Auxiliar de enfermagem 22 06 
Farmacêuticos, -- 08 
Fisioterapeuta 02 -- 
Nutricionista 02 -- 
Psicólogo 02 -- 
Técnico em laboratório 01 -- 
Auxiliar de serviços de saúde e Assistente 
administrativo 

 
-- 

 
07 

Auxiliar de Serviços Gerais 02 04 
Acadêmicos ? -- 

Total 43 30 
  Fonte : Centro de Quimioterapia do HRA, 2008. 
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6.4.1.1 Política de gestão ambiental 

 

A política de gestão ambiental no Centro de Quimioterapia apresenta 

de forma explícita o envolvimento do departamento de segurança no trabalho. 

Sendo acompanhado por profissional técnico qualificado, demonstrando haver 

preocupação em relação aos riscos eminente aos serviços prestados no 

ambiente hospitalar bem como a saúde do trabalhador. Procurando realizar, 

implementar e acompanhar programas específicos como Programa de 

prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional - PCMSO., Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –

CIPA, demonstrando compromisso e preocupação em relação aos riscos 

eminente aos serviços prestados no ambiente hospitalar bem como a saúde do 

trabalhador. Que em contraponto as lacunas existentes poderá desfavorecer as 

medidas normativas, para que sejam alcançadas de maneira sustentável e 

intercaladas, às ações de intervenções efetivas nas demais áreas de riscos, 

impossibilitando uma hegemonia coesa estrutural e gerencial, inviabilizando o 

processo adequação às normas técnicas regulamentadoras.  

 

6.4.1.2 Gerenciamento dos resíduos  
 

De acordo com a legislação vigente RDC 306/04 da ANVISA no 

acondicionamento dos resíduos sólidos deverão ser observados os seguintes 

critérios: 

Capítulo III, item. 2.1 - Os resíduos sólidos devem ser acondicionados 
em saco constituído de material resistente a ruptura e vazamento, 
impermeável, baseado na NBR 9191/2000 da ABNT, respeitados os 
limites de peso de cada saco, sendo proibido o seu esvaziamento ou 
reaproveitamento.  
Capítulo VI, item 5.1.3.1 - Se não houver descaracterização física das 
estruturas, devem ser acondicionados conforme o item 1.2, em saco 
branco leitoso, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de 
sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas e identificados. 
 

Quanto aos resíduos sólidos encontrados no Centro de 

Quimioterapia (CQ) constatou -se que os procedimentos referentes a seu 

acondicionamento para alguns dos resíduos encontrados, bem como 

embalagens (caixa) para os perfuro cortantes e resíduos com quimioterápicos 
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são adequados, padronizados, com limites de preenchimento respeitados, 

disponibilidade em quantidade suficiente.  

Como destacado em relação aos riscos, encontrou-se para os 

demais resíduos sólidos a ausência de utilização adequada de alguns 

recipientes, bem como sacos coletores (sacos/100L) sem 

identificação/rotulação, e bem como a simbologia adequada, insuficiência e 

inadequação das embalagens (sacos plásticos), incompatibilidade das mesmas 

com os resíduos gerados (100L), balde sem tampa e sem pedal, (Figura 19) 

contendedores sem tampa, insuficiência quantitativa de carro para coleta 

interna e utilização incorreta por sobrecarga do mesmo configurando algumas 

deficiências nos critérios técnicos estabelecidas na legislação citada.  

 
Figura 19 -  Recipiente utilizado para Resíduos Sólidos no CQ  

(Posto de Enfermagem), 2008. 

Fonte:  produzida pela autora em 2008. 

 

Observou-se, porém, que na área de manipulação de 

medicamentos, existe uma padronização, com acondicionamento adequado, 

com simbologia referente ao tipo de resíduo dentro das especificidades, com a 

devida tampa e pedal como ilustra a Figura 20, estando este em conformidade 

com a legislação. Procedimento este, considerado de suma importância na 

padronização do processo de implementação de um plano de ação para o 

gerenciamento dos resíduos nas áreas existentes no CQ minimizaria os riscos 

existentes. 
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Figura 20  - Recipiente adequado para Resíduos Sólidos na 

Central de manipulação de quimioterápicos, 2008.  

Fonte : produzida pela autora, em 2008. 

 

a) Coleta e transporte interno  

A coleta interna consiste nos procedimentos de recolhimento, 

acondicionamento e transporte até o local do armazenamento, devendo ser 

transportado dentro e fora da unidade em veículo fechado que tenha cantos 

arredondados e exclusivos para o transporte de resíduo, o carrinho de 

transporte que conduzirá os resíduos até o local de armazenamento externo 

deve ser produzido com material resistente, lavável, liso, com tampa, leve e de 

fácil manejo.   

A mesma é realizada pelos colaboradores do serviço de limpeza e 

higienização, pertencentes à empresa terceirizada. Empresa de limpeza e 

engenharia “Litucera”. Com uso dos EPIs os mesmos fazem o recolhimento 

dos sacos das lixeiras, amarrando-os com nó, depositando os sacos sobre o 

piso, misturando as embalagens com grupo de resíduos difer111)bentes, que 

muitas vezes estão sem identificação. A desinfecção das lixeiras e do abrigo é 

realizada de maneira irregular, sem planejamento e sem protocolo de rotina.  

Tais procedimentos, no ambiente do Centro de Quimioterapia 

deveriam estar coerentes com o manual de normas técnicas da ANVISA, mas o 

que se observa é que alguns tipos de recipientes são inadequados e 

insuficientes para determinados tipos de resíduos. Quanto ao dimensionamento 

da coleta nas áreas do C.Q., existe um dimensionamento de coleta adequado 

com o volume gerado e os EPIs necessários. 
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Observou-se ainda, que para a realização do transporte desses 

resíduos no ambiente interno não há um veículo de coleta específico para o 

Centro de Quimioterapia. Sendo que em toda a Unidade Hospitalar (HRA) há 

somente dois veículos, os quais auxiliam esporadicamente na coleta dos 

resíduos do local estudado, ocasionando a superlotação do mesmo conforme 

Figura 21 o que implica na inadequação do processo de remanejamento dos 

resíduos, contrariando a legislação vigente. 

 

 
Figura 21 -  Veículo de transporte interno dos resíduos do HRA,  

                   2008. 

Fonte:  produzida pela autora, em 2008. 

 

As afirmações comprovadas pela Figura 22 pela falta desses 

equipamentos (veículos de transporte) faz com que muitas vezes o 

procedimento de transporte dos resíduos seja realizado manualmente, sendo 

necessário que se estabeleçam níveis de cuidados desde os riscos mínimos, 

para coincidir com o exigido pela legislação. 

O Centro de Quimioterapia necessita de veículos exclusivos para o 

transporte de seus resíduos, bem como em quantidades necessárias, devendo 

existir um alto nível de conscientização dos servidores e colaboradores sobre 

os procedimentos a serem realizados, pois o transporte manual, além de 

perigoso é indevido para tal procedimento, colocando em risco a saúde do 

trabalhador, bem como a de todo ambiente.   
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Contudo, percebe-se na Figura 23 que em função da inadequação 

do procedimento de transporte dos resíduos, o(s) risco(s) presente em função 

do manejo inadequado poderá comprometer a saúde do(s) trabalhador (es). 

Considerando o que prisma a legislação sobre a realização deste 

procedimento segundo a RDC 306 (2004) que concentra sua regulação no 

controle dos processos de segregação, acondicionamento, transporte, 

tratamento, armazenamento, e disposição final. E estabelece procedimentos 

operacionais em função dos riscos envolvidos e concentra seu controle na 

inspeção dos serviços de saúde. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 22  - Transporte interno dos resíduos do Centro de 

              Quimioterapia. 2008. 

Fonte: produzida pela autora, em 2008. 

 
Figura 23  - Transporte de resíduos do Centro de  

Quimioterapia, 2008. 

Fonte : produzida pela autora, em 2008 
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Figura 25  – Embalagens com resíduos em exposição 

   inadequada, 2008. 

Fonte : produzida pela autora, em 2008. 

b) Fluxo da coleta interna 

Em cumprimento à normatização, a rota do transporte interno dos 

resíduos deverá ser previamente definida para cada um de seus tipos, evitando 

falta de sinalização de itinerário, horários e locais de grande fluxo de pessoas, 

distribuição de roupas, medicamentos e horário de visitas. Por esse 

pressuposto, o roteiro da coleta interna de resíduos de serviços de saúde do 

Centro de Quimioterapia até o abrigo externo é traçado de maneira correta, 

porém não havendo sinalização dos itinerários, como mostram as Figuras 24 e 

25.  

 

 
Figura 24  - Corredor de acesso ao abrigo externo dos resíduos  

                   dos serviços de saúde do HRA, 2008 

Fonte : produzida pela autora, em 2008. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 



 112 

Verificou-se a ausência de abrigo interno para guarda temporária 

dos resíduos até que os mesmos possam ser levados para o abrigo externo. 

Em função disto, são utilizados no Centro de Quimioterapia de maneira 

improvisada, locais como o expurgo e o banheiro, entre outros, passando 

existir inadequação no armazenamento temporário, sendo utilizado para isto 

local improvisado, como por exemplo, o(s) expurgo (s). Situação que não se 

difere de outros locais como o Centro Cirúrgico, a exemplo demonstram as 

Figuras 26, 27 e 28, este ambiente não oferece as condições necessárias para 

esta função, conforme a legislação RDC 306, 2004 destacado a seguir:  

 
A sala para guarda de recipientes de transporte interno de resíduos 
deve ter pisos e paredes lisas e laváveis, sendo o piso, além disso, 
resistente ao tráfego dos recipientes coletores. Deve possuir 
iluminação artificial e área suficiente para armazenar, no mínimo, dois 
recipientes coletores, para o posterior traslado até a área de 
armazenamento externo. Para melhor higienização é recomendável a 
existência de ponto de água e ralo sifonado com tampa 
escamoteável. 
 

 
Figura 26  – Expurgo para armazenamento temporário dos resíduos  

          do Centro Cirúrgico, 2008. 

Fonte : produzida pela autora, em 2008. 
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Figura 27 - Vista externa do expurgo utilizado para armazenamento  

temporário do Centro Cirúrgico, 2008. 

Fonte: produzida pela autora, em 2008. 

 

 
Figura 28  - Vista externa do expurgo frente à entrada para as salas  

cirúrgicas, 2008. 

Fonte:  produzida pela autora, em 2008. 

 
O expurgo utilizado apresentando ausência de identificação 

específica, contrariando o que preconiza a RDC 306/2004, que destaca em seu 

capítulo III, item 1.3.1. 

A identificação deve estar aposta nos sacos de acondicionamento, 
nos recipientes de coleta interna e externa, nos recipientes de 
transporte interno e externo, e nos locais de armazenamento, em 
local de fácil visualização, de forma indelével, utilizando-se símbolos, 
cores e frases, atendendo aos parâmetros referenciados na norma 
NBR 7.500 da ABNT, além de outras exigências relacionadas à 
identificação de conteúdo e ao risco específico de cada grupo de 
resíduos. 
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c) Armazenamento interno e externo 
 

Observou-se que as condições de armazenamento interno no Centro 

de Quimioterapia, na maioria, obedecem aos padrões, embalagens com 

resíduos contidos em recipientes devidamente fechados como é o caso dos 

perfuro cortantes, resíduos com quimioterápicos, com a utilização de caixa 

descarpak, respeitando o limite preconizado pela normativa, com 

preenchimento de dois terços da capacidade. Porém, é importante destacar 

que esta padronização deve estar adequada a todos os requisitos, ou seja, não 

se pode dizer que está totalmente correta, já que alguns tipos de embalagens 

para determinados resíduos não obedecem às especificações legislativas. 

Como destacado anteriormente no armazenamento temporário, 

observou-se a inexistência de local específico e padronizado, com ausência de 

contendedores, o que acarreta a disposição dos sacos de acondicionamento 

diretamente sobre o piso, contrariando o que é preconizado no Capítulo lll do 

item 1.5 da RDC 306/2004 que estabelece:  
O armazenamento temporário consiste em guarda temporária dos 
recipientes e o mesmo não poderá ser realizado com disposição 
direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória à conservação dos 
sacos em recipientes de acondicionamento. 

           
O processo de armazenamento externo do Hospital de Referência 

de Araguaína, projetado para receber todos os tipos de resíduos sólidos 

gerados no hospital, recebe todos os grupos de resíduos, inclusive do Centro 

de Quimioterapia, não havendo separação para diferentes grupos ou tipos de 

resíduo gerado, não possuindo área específica para limpeza e desinfecção dos 

recipientes coletores.  

Conforme capítulo III da mesma RDC, o item a seguir estabelece os 

critérios de armazenamento externo. 

1.7 – O armazenamento externo consiste na guarda dos 
recipientes de resíduos até a realização da etapa de coleta 
externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os 
veículos coletores.  

No Hospital de Referência de Araguaina há precariedade e 

incoerência quanto ao do armazenamento externo dos resíduos dos serviços 

de saúde. Na Figura 29, percebe-se o local existente para a essa atividade, 
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além não atende na sua totalidade os padrões da legislação. Constatou-se 

ausência de telas de proteção, piso impermeável, existência de paredes 

enegrecidas e escoriadas, possui drenagem e ralo sifonado. Porém o piso e a 

pintura em precárias condições de acabamento. Portanto, o mesmo apresenta 

aspecto estético que configura abandono e descaso, demonstrando a 

necessidade de reforma e ampliação, para o melhoramento geral da estrutura, 

a fim de atender as necessidades mínimas e específicas do gerenciamento dos 

resíduos hospitalares do HRA. 

 

 
Figura 29  - Abrigo externo para resíduos do HRA e Centro  

                de Quimioterapia, 2008.  
 
Fonte:  produzida pela autora, em 2008. 

 
 

O abrigo externo para resíduos do HRA e Centro de Quimioterapia, 

no que se refere a higienização e recolhimento dos resíduos, bem como os 

cuidados advindos na coleta, a fim de maximizar a segurança ocupacional do 

local e os cuidados com o meio ambiente, é de responsabilidade dos 

funcionários da empresa terceirizada de limpeza e engenharia (LITUCERA), 

que também devem adotar medidas de segurança, fazendo o  uso dos EPIs 

durante a execução da coleta dos RSS.   

Ainda sobre o processo de armazenamento externo, a RDC ANVISA 

N° 306/04, capítulo VI, itens a seguir, descreve:  

15.1 - O armazenamento externo, denominado de abrigo de 
resíduos, deve ser construído em ambiente exclusivo, com acesso 
externo facilitado à coleta, possuindo, no mínimo, 01 ambiente 
separado para atender o armazenamento de recipientes de resíduos 
do Grupo A juntamente com o Grupo E e 01 ambiente para o Grupo 
D. O abrigo deve ser identificado e restrito aos funcionários do 
gerenciamento de resíduos, terem fácil acesso para os recipientes 
de transporte e para os veículos coletores. Os recipientes de 
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transporte interno não podem transitar pela via pública externa à 
edificação para terem acesso ao abrigo de resíduos.  

15.2 - O abrigo de resíduos deve ser dimensionado de acordo com o 
volume de resíduos gerados, com capacidade de armazenamento 
compatível com a periodicidade de coleta do sistema de limpeza 
urbana local. O piso deve ser revestido de material liso, 
impermeável, lavável e de fácil higienização. O fechamento deve ser 
constituído de alvenaria revestida de material liso, lavável e de fácil 
higienização, com aberturas para ventilação, de dimensão 
equivalente a, no mínimo, 1/20 (um vigésimo) da área do piso, com 
tela de proteção contra insetos.  

15.3 - O abrigo referido no item 15.2 deste Regulamento deve ter 
porta provida de tela de proteção contra roedores e vetores, de 
largura compatível com as dimensões dos recipientes de coleta 
externa, pontos de iluminação e de água, tomada elétrica, canaletas 
de escoamento de águas servidas direcionadas para a rede de 
esgoto do estabelecimento e ralo sifonado com tampa que permita a 
sua vedação.  

15.4 - Os resíduos químicos do Grupo B devem ser armazenados 
em local exclusivo com dimensionamento compatível com as 
características quantitativas e qualitativas dos resíduos gerados.  

15.5 - O abrigo de resíduos do Grupo B, quando necessário, deve 
ser projetado e construído em alvenaria, fechado, dotado apenas de 
aberturas para ventilação adequada, com tela de proteção contra 
insetos. Ter piso e paredes revestidos internamente de material 
resistente, impermeável e lavável, com acabamento liso. O piso deve 
ser inclinado, com caimento indicando para as canaletas. Deve 
possuir sistema de drenagem com ralo sifonado provido de tampa 
que permita a sua vedação. Possuir porta dotada de proteção inferior 
para impedir o acesso de vetores e roedores.  

15.6 - O abrigo de resíduos do Grupo B deve estar identificado, em 
local de fácil visualização, com sinalização de segurança - 
RESÍDUOS QUÍMICOS, com símbolo baseado na norma NBR 7500 
da ABNT.  

15.7 - O armazenamento de resíduos perigosos deve contemplar 
ainda as orientações contidas na norma NBR 12.235 da ABNT.  

 

 
d) Área de higienização 
 

Em se tratando de higienização, verificou-se que o Hospital Regional 

de Araguaína é desprovido de abrigo com área específica para atender as 

necessidades de higienização, limpeza e desinfecção dos recipientes e 

equipamentos utilizados na execução das referidas atividades. No entanto, a 

Figura 30 mostra o perfil do local o qual foi reservado como área de 

higienização, porém pouco utilizado no desenvolvimento destas atividades. As 

quais realizadas ao ar livre com ausência de cobertura, iluminação natural e 

ponto de água em temperatura natural, como mostra a Figura 31 o que pode 
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contrariar a legislação RDC 306/2004, que especifica no capítulo VI no item a 

seguir: 

15.8 - O abrigo de resíduos deve possuir área específica de 
higienização para limpeza e desinfecção simultânea dos recipientes 
coletores e demais equipamentos utilizados no manejo de RSS. A 
área deve possuir cobertura, dimensões compatíveis com os 
equipamentos que serão submetidos à limpeza e higienização, piso e 
paredes lisas, impermeáveis, laváveis, ser provida de pontos de 
iluminação e tomada elétrica, ponto de água, preferencialmente 
quente e sob pressão, canaletas de escoamento de águas servidas 
direcionadas para a rede de esgotos do estabelecimento e ralo 
sifonado provido de tampa que permita a sua vedação.  

 
 

 
 
Figura 30 -  Local reservado para como área de higienização dos 

    equipamentos do HRA e Centro de Quimioterapia, 2008. 
    . 

Fonte : produzida pela autora, em 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 31  - Ponto de água para higienização e limpeza do abrigo  

dos RSS, recipientes e equipamentos utilizados  
para tal no  HRA, 2008. 

 
Fonte : produzida pela autora, em 2008. 
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e) Coleta e transporte externo 
 

O sistema de coleta externa adotado para os resíduos no HRA utiliza 

veículo fechado apropriado e adaptado, sendo coletado manualmente com 

freqüência diária de duas a três vezes por dia no máximo. Observam-se 

algumas vezes o rompimento de sacos com liberação de líquidos, o que 

configura um alto risco de contaminação. Como medida de segurança, os EPIs 

são utilizados pelo funcionários da empresa de limpeza e engenharia 

(LITUCERA). Quanto à disponibilidade de contendedores, a empresa 

responsável os disponibiliza para coleta de resíduos orgânicos (figura 19), 

conforme capítulo III nos itens a seguir: 

1.8 A coleta e transporte externos consistem na remoção dos RSS do 
abrigo de resíduos (armazenamento externo) até a unidade de 
tratamento ou disposição final, utilizando-se técnicas que garantam a 
preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos 
trabalhadores, da população e do meio ambiente, devendo estar de 
acordo com as orientações dos órgãos de limpeza urbana. 
1.8.1. A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de 
saúde devem ser realizados de acordo com as normas NBR 12.810 e 
NBR 14652 da ABNT.  

  
f) Tratamento  

Quanto aos resíduos sólidos, observou-se que tanto nos serviços 

internos como no externo, não há a realização de tratamento prévio no HRA, 

nem mesmo para os que contêm resíduos quimioterápicos advindos do C. Q., 

tendo como destino final o aterro controlado, que por sua vez é destinado à 

célula especial para RSS (aterro controlado) existente no município. Para os 

efluentes, a situação não é diferente, tornando como destino final a fossa 

séptica, que uma vez cheia é esvaziada pelo carro limpa fossa, com destino 

final na estação de tratamento de esgoto da companhia de Saneamento do 

Tocantins, o que está em desacordo com a RDC 306/2004, no Capítulo VI, 

Grupo B, conforme o item a seguir: 

 
11.10 - As excretas de pacientes tratados com quimioterápicos 
antineoplásicos podem ser eliminadas no esgoto, desde que haja 
Sistema de Tratamento de Esgotos na região onde se encontra o 
serviço. Caso não exista tratamento de esgoto, devem ser 
submetidas a tratamento prévio no próprio estabelecimento.  
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6.4.1.3 Caracterização dos resíduos dos serviços de  saúde   

 

a) Qualitativa 

Considerando os serviços assistenciais aos pacientes oncológicos 

na unidade estudada, bem como, a complexidade de materiais utilizados para o 

desenvolvimento e execução das atividades nos serviços prestados, verificou-

se através do levantamento qualitativo, que seria indispensável uma 

segregação correta para contemplar todos os tipos e grupos de resíduos 

gerados na unidade. Assim, procurou-se realizar um diagnóstico preciso da 

situação, bem como o levantamento de todos os locais (setores) existentes, 

atividades realizadas por setor assim como os resíduos gerados, como podem 

ser observados na Tabela 11. 

No entanto, uma vez percebendo a complexidade dos serviços e 

atividades realizadas no contexto da unidade hospitalar estudada, acredita-se 

que o diagnóstico realizado e demonstrado na mesma tabela sobre as 

características das atividades e dos resíduos gerados no CQ torna-se 

insuficiente para demonstrar com precisão uma realidade a qual deverá ser 

como preconizado pela ANVISA (2004). Contudo, torna perceptível e 

indiscutível a produção de uma gama de resíduos diferenciados advindos dos 

serviços prestados, entre os mais diferentes setores do Centro de 

Quimioterapia do Hospital de Referência de Araguaína.   
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Tabela 11 - Características das atividades e dos re síduos produzidos no 

Centro de Quimioterapia do HRA, Araguaína -TO, 2008 . 

 
Local 

identificado 
Atividades desenvolvidas no local Resíduos Gerados 

Posto de 
enfermagem 

Execução de procedimentos específicos da 
profissão de enfermagem e cuidado a paciente, 
higienização do ambiente 

Papel comum, papel toalha, lâmpadas 
fluorescentes, vidros, perfuro cortantes, 
plásticos, luvas, papelão, resíduos de 
produto de higienização e limpeza. 

Enfermarias Execução de todos os procedimentos de 
enfermagem, limpeza geral e higienização. 

Papel higiênico, copos plásticos, resta 
de alimentos, lâmpadas fluorescentes, 
luvas, algodão, 

Saia de 
Curativo 

Realização de todos os procedimentos médicos e 
de enfermagem, limpeza gerai e higienização. 

Luvas, algodão, gases, plástico, perfuro 
cortantes lâmpadas fluorescentes, 
papel toalha, resíduos de produtos de 
higienização e limpeza,   

Sala 
acadêmica 

Realização de estudo e atividades acadêmicas e 
prescrições e registro em prontuários médicos 

Papéis toalha, papel comum, resíduos 
de produtos de higienização e limpeza,  

Local do 
bebedouro 

Utilização de copos descartáveis e higienização do 
local 

Copos plásticos descartáveis, 

Recepção Atendimento ao público, (pacientes, 
acompanhantes, visitantes e público em geral) 

Papel comum, copos descartáveis, 
lâmpadas fluorescentes. 

Sala de 
Espera 

Acolhimento aos pacientes na guarda para o 
atendimento médico. 

Papel, copos descartáveis, lâmpadas 
fluorescentes, resíduos de produto de 
limpeza. 

Copa cozinha Preparo de lanches, chás e leite para pacientes, 
higienização dos utensílios. 

Resto de alimentos, papel toalha, vidro, 
resíduos de produtos de higienização e 
limpeza. 

Sala de 
Higienização 
(posto 6) 

Guarda e distribuição de material de limpeza e 
higienização do ambiente hospitalar. 

Papel toalha, luvas, resíduos de 
produtos de higienização e limpeza, 

Sala 
Administrativa  

Realiza atendimentos administrativos, registra e 
consolida dados estatísticos, agenda de paciente, 
entrega e recebe prontuários e registra freqüência 
de pacientes atendidos. 

 
Papéis comuns, lâmpadas 
fluorescentes. 

Bancada de 
Revisão de 
Prontuário 

Revisão de prontuário médico, controle de 
atendimento aos pacientes e materiais, 

Papéis comuns,  

Sala de 
Procedimento 

Atendimentos específicos do médico e de 
enfermagem aos pacientes em tratamento, 

Gases, luvas, algodão, Lâmpadas 
fluorescentes. 

Local 
identificado 

Atividades desenvolvidas no local  Resíduos Gerados 

Consultório 
da CQ  

Atendimento às consultas médicas, higienização 
do ambiente, 

Papéis comuns, lâmpadas 
fluorescentes. 

 
Central de 
Quimioterapia 

Assistência direta na infusão quimioterápica e 
administração de medicamentos em geral, punção 
venosa, manipulação de catete, consulta de 
enfermagem, acompanhamento das toxicidades, 
gerência do setor, hemoterapia, coleta de material 
para exames, atendimento aos procedimentos 
clínicos médicos e para médicos aos pacientes em 
quimioterapia, alimentação, bem como realização 
de limpeza e higienização do local do ambiente. 

 
 
Resíduos com quimoterápicos, perfuro 
cortante, papel comum, papel toalha, 
lâmpadas, vidros, frasco de soro, luvas, 
algodão, sobra de alimentos, papelão, 
resíduos de produto de higienização e 
limpeza.  
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Continuação (Tabela 11) 

Área de 
manipulação 
de 
Quimioterápic
os 

Realização da confecção e preparo das balsas c/ 
medicamentos quimioterápicos, manuseio direto c/ 
medicamentos e resíduos com quimioterápicos, 
limpeza e higienização do ambiente, 

Resíduos com quimoterápicos, perfuro 
cortante, lâmpadas, vidros, frasco de 
soro, luvas, papelão, resíduos de produto 
de higienização e limpeza algodão, sobra 
de alimentos, 

Área de 
higienização 
(Quimio) 

Guarda de material de limpeza e higienização do 
ambiente C. Q.  

Resíduos com quimioterápico, papel 
toalha, luvas, resíduos de produtos de 
higienização e limpeza, 

Centro 
Cirúrgico 

Realização de procedimentos cirúrgicos, limpeza e 
higienização do ambiente. 

Resíduos provenientes da realização 
cirúrgica. (gases, luvas, plásticos, papel 
e outros.)  

Lavanderia Coleta, pesagem, distribuição, lavagem de roupas 
e materiais, limpeza geral do locar e higienização, 
com utilização de produtos químicos.   
Lavagens de roupas e materiais. 

 
Resíduos provenientes de produtos 
químicos utilizados na higienização e 
lavagem de roupa,  

Fonte: Centro de Quimioterapia do Hospital de Referência de Araguaina/TO, 2008. 

 

Diante das circunstâncias, para o levantamento diagnóstico da 

produção e dos riscos associados, desde a produção ao destino final, no 

entanto indispensável ao estudo realizado buscou-se enquadrar e classificar 

por grupos e subgrupo os resíduos gerados em toda a unidade em estudo 

conforme a ANVISA (2004), na tentativa de visualização da classificação 

encontrada em todo o ambiente CQ, possibilitando e compreendendo a 

distribuição da produção por cada local identificado e facilitar a quantificação 

destes, assim como o estado físico (sólido, líquido e gasoso), presença de 

materiais recicláveis.  

Com o exemplo demonstrado da Tabela 12, compreendeu-se que no 

Centro de Quimioterapia há presença de todos os grupos de resíduos 

preconizados pela RDC 306/2004, com exceção do grupo “C” pertencente aos 

radioativos, uma vez que a realização dos procedimentos com utilização 

radioatividade à pacientes do Centro de Quimioterapia dar-se-a pela prestação 

dos serviços realizados em setor exclusivo do hospital de referência de 

Araguaína.  

 

 



 122 

Tabela 12 – Classificação dos resíduos dos serviços  de saúde por setor 

existente no Centro de Quimioterapia do HRA, Aragua ína – TO, 2008. 

Grupo de Resíduos segundo Resolução 306/2004 da ANVISA 
Local Subgrupos e Grupos   

D Estado Físico 

 
A1 A2 A3 A4 A5 B C 

Rec. Nr 

E  

Sol. Liq. Gas, 

Posto de enfermagem                           

Enfermarias                          

Sala de Curativo                          

Sala de Espera                          

Consultório da Oncologia(Quimio)                           

Central de Quimioterapia                           

Centro Cirúrgico                           

Posto de enfermagem                           

Enfermarias                           

Sala de Curativo                           

Sala de Espera                           

Sala de Procedimentos                           

Centro Cirúrgico                          

Posto de enfermagem                           

Enfermarias                           

Sala de Procedimentos                           

Central de Quimioterapia                           

Área de manipulação de 
Quimioterápicos       

    
                

Área de higienização (Quimio)                           

Centro Cirúrgico                           

Posto de enfermagem                           

Enfermarias                           

Posto de enfermagem                          

Recepção                          

Sala de Espera                           

Copa cozinha                           

Sala de Higienização                           

Sala Administrativa                          

Bancada de Revisão de Prontuário                          

Centro Cirúrgico                           

Posto de enfermagem                           

Enfermarias                           

Sala de Curativo                           

Local do Bebedouro                           

Sala de Espera                           

Sala de Procedimentos                           

Central de Quimioterapia                           

Área de manipulação de 
Quimioterápicos                   

  
      

Centro Cirúrgico                           

Lavanderia                          

Fonte: Centro de Quimioterapia do Hospital de Referência d e Araguaina/TO, 2008.       

Legenda : Rec: reciclável; Nr: não reciclável;  Sol: sólido; Liq: líquido  Gas: gasoso 
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b) Quantitativo 
 

A ausência da segregação correta dos Resíduos dos Serviços de 

Saúde dificultou a busca quantitativa por classificação de grupos e subgrupos 

conforme grupos específicos citados anteriormente na Tabela 12. 

Na tentativa de quantificação dos mesmos foi utilizado um sistema 

de segregação e separação dos resíduos, com a utilização de recipientes 

(Baldes de 100 litros devidamente identificados) colocados em local estratégico 

para a segregação adequada de alguns resíduos, com o objetivo de 

sensibilização dos profissionais na adequação aos procedimentos, porém 

apresentou-se ineficiência no método devido a não adesão ao procedimento. 

Fato este, que tornou impossível, justificável pela dificuldade dos 

usuários e profissionais das áreas envolvidas, fazerem o descarte nos 

recipientes identificados com indicação visual para cada tipo a ser desacatado  

em cada recipiente, dificultando assim a pesagem separada por tipo 

descartado.  

Porém, com as dificuldades encontradas dentro da proposta inicial 

em quantificar de forma precisa cada tipo e grupos diferentes de resíduos, 

optou-se por uma quantificação dento das possibilidades possível e condições 

oferecidas. Dessa maneira, quantificou-se de forma não padronizada (por dada 

tipo de resíduo) uma média diária de geração dos resíduos encontrados em 

todos os setores no Centro de Quimioterapia, como mostra a tabela 13 

próxima. 

Nesses aspectos, percebeu-se ainda que para alguns dos resíduos 

gerados como, por exemplo, os vidros e papelão, a segregação correta 

acontece de maneira esporádica, não havendo implantação de rotina nos 

serviços e acontecendo de acordo com a necessidade surgida.  

A exemplo, são dados levantado no HRA início (2008) aonde o 

mesmo chegou a coletar uma média mensal de 600 Kg de papelão, inclusive, 

comercializava com empresa de outro Estado da Federação, o que evidencia a 

geração de grande quantidade desse resíduo.  

Por tanto, no momento atual percebe-se que todos os setores do 

HRA e CQ evidenciados pela descaracterização desse procedimento, o qual 
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certamente poderá ser corrigido, por envolver a questão ambiental e retorno 

financeiro para a unidade. 

O processo de quantificação dos resíduos dos serviços de saúde no 

local pesquisado tornou-se falho, por haver lacunas no processo de 

implementação das rotinas, sendo necessária uma reavaliação pela unidade 

hospitalar, para que essa quantificação se torne rotineira e constante na 

obtenção de dados estatísticos, de quanto, o que, quando, qual setor (onde) de 

produção e para onde é destinado, possibilitando um efetivo levantamento 

qualiquantitativo de forma específica e real da produção desses resíduos, 

auxiliando assim, na implementação do gerenciamento. E entender que para 

melhor quantificação é necessário à implementação de rotinas voltadas à 

segregação correta, um efetivo e eficiente programa seletivo, priorizando a 

minimização, reutilização, reciclagem e o tratamento adequado de resíduos, 

contribuindo assim, com a cadeia produtiva, com a saúde do trabalhador, e 

beneficiando instituições, sociedade e meio ambiente. 
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Tabela 13 - Levantamento quantitativo (kg) da geraç ão dos resíduos dos serviços 

de saúde do Centro de Quimioterapia do HRA, Araguaí na -TO, 2008. 
QUANTITATIVO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  

V
id

ro
 

P
lá

st
ic

o 

P
ap

el
 c

om
um

 

P
ap

el
ão

 

P
er

fu
ro

 c
or

ta
nt

e 

R
es

íd
uo

 g
er

al
* 

R
es

íd
uo

  c
/ 

Q
ui

m
io

te
rá

pi
co

 

P
ro

du
to

s 
Q

uí
m

ic
os

 g
er

al
 

Local 

MD MD  MD MD MD MD 

T
O

T
A

L 

MD 

Posto de enfermagem 0,22  0,8 0,9 0,30 2,9  

Enfermarias     0,22 6,20 
 

1,6 
 

Sala de Curativo      0,20  
Sala acadêmica   0,10     
Local do bebedouro  0,21    0,3  

 

B
lo

co
 d

e 
in

te
rn

aç
ão

 

Média diária 0,22 0,21 0,9 0,9 0,52 9,4 1,6 13,75  

 Média MM  6,6 6,3 27,00 27,00 15,6 282,0 48,0 
412,5  

                
  

Recepção    0,03   0,18  
Sala de Espera   0,01   0,28  

Copa cozinha 0,05     0,3  

Sala de Higienização    0,07  0,25  
Sala Administrativa   0,16     
Bancada Rer/ Prontuário   0,12     
Sala /Procedimentos     0,2 0,27  

Consultório da 
Oncologia(Quimio) 

  0,01 
 

  0,25  

Central de Quimioterapia 0,15   0,87 0,26 6,15 2,1 
Área de manipulação de 
Quimioterápicos 

0,11 
 

    0.97 
 

1.35 
 B

lo
co

 d
e 

at
en

di
m

en
to

 a
m

bu
la

to
ria

l 

Área de higienização  (Quimio)    0.2      

 Média diária 0,31   0,33 1,14 1,6 8,65 3,45 15,48  

 Média MM   9,3 = 9,9 34,2 48,0 259,5 103,0 464,44  

Centro Cirúrgico     0,28 
 

1,30 
     

Média MM         47,4  

B
lo

co
 d

e 
su

po
rt

e 

Lavanderia         7.800 (ml ) 

  Total MM  0,53 0,21 1,23 2,4 2,12 19,35 5,05 29,23    

 

Peso Geral (kg) 15,9 6,3 36,9 72,0 63,6 580,5 121,5 876,9  

 

Fonte:  Centro de Quimioterapia do Hospital de Referência de Araguaina/TO, 2008.   

Legenda:  MD: Média diária     MM: Média mensal. 

 
No entanto, ainda em coerência com as Tabela (13) acima os dados 

apresentados no demonstrativo da Figura 32 contemplam todos os tipos e 

grupos de resíduos sólidos os quais encontrado no momento da busca 

quantitativa possíveis de ser pesado para o diagnóstico a ser realizado. 

Inclusive advindos dos serviços prestados na estrutura física do Centro de 

Quimioterapia, considerado atendimentos médicos e para médicos (cirúrgicos, 

clínico ambulatorial e internações), serviços administrativos e serviços 

auxiliares (CC e lavanderia). Abrangendo todos os resíduos sólidos produzidos 
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em todos os setores, os quais subdivididos em blocos como demonstrado na 

referida figura, representando uma média diária de produção de resíduos 

correspondente a 50% (45,48) no bloco de atendimento ambulatorial, 45% 

(13,75) no bloco de internação e 5% (1,56) no bloco de suporte, como segue a 

figura a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, com o levantamento quantitativo por cada tipo de resíduo 

encontrado em todos os setores do Centro de Qumioterapia quando calculado 

em kilograma-kg verificou-se que do total geral de 876,4 kg de resíduos 

produzidos e pesados a distribuição percentual por cada tipo foi 62% (541,5 kg) 

para o resíduo geral (papel higiênico, papel toalha, resíduos de alimentos de 

pacientes) 17% (151 kg) para resíduos com quimioterápicos, 7% (63,6 kg) para 

os perfuro cortantes, 7% (61,2 kg) para papelão (recicláveis), 4% (36,9) para 

papel comum (reciclável), 2% para vidros (15,9 kg)e 1% (6,3 kg) para plásticos. 

Demonstrações esta, que com princípio explicativo e demonstrativo ilustrado na 

Figura 33 a seguir poderá ser observado entre os dados quantificados 

percentual de materiais possíveis de reciclagem ou reaproveitamento.  

 Bloco de atendimento
;ambulatorial

50%; 15,48

; Bloco de internação
45%; 13,75

Bloco de suporte
6%;   1,58

 
Figura 32  - Média diária de RSS produzidos por bloco, considerando vários  

setores em cada bloco da unidade do CQ do HRA, 2008. 

Fonte:  Hospital de referência de Araguaina, 2008. 
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62% 

17%

2%
4% 7% 1%

7% 

Vidro

Plástico

Papel comum

Papelão

Perfuro
cortante

Resíduo geral

Resíduo c/
Quimioterápic
o

 
Figura 33  - Distribuição percentual por tipo de resíduo encontrado no CQ, 2008. 

Fonte : Hospital de Referência de Araguaina/TO, 2008. 

 

Além disto, a Tabela 14 demonstra a produção per capita dos 

resíduos sólidos e líquidos encontrados em todos os setores do Centro de 

Quimioterapia no período, identificando in loco o quantitativo geral da produção 

de resíduos em cada bloco de atendimento, na perspectiva de demonstrar a 

necessidade de implementação do abrigo interno para o armazenamento 

temporário dos resíduos produzidos.  

Identificações estas, que permitiram de forma específica uma 

visualização da disparidade de produção per capita desses resíduos por bloco, 

como demonstrado na mesma tabela, principalmente quando verificado no 

bloco de internações, correspondendo a uma média de 3,9 kg por paciente. 

Acreditando na possibilidade do fato ser em decorrência da ausência de dados 

preciso sobre a quantidade de acompanhantes de paciente, uma vez entendido 

como necessidade para a maioria dos pacientes e perdurando, por 

conseguinte, as vinte e quatro horas por dia no local.   

Dessa maneira, a média de produção per capita dos resíduos 

produzidos no CQ, considerando a média mensal de atendimentos 

relacionados na Tabela 14 com 691 pacientes atendidos quantificou-se 876,9 
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Kg de resíduos produzidos, correspondendo a 1,3 Kg per capita. Não sendo 

considerado para esse cálculo os produtos químicos inclusive para o setor da 

lavanderia, sendo utilizado para esse cálculo a unidade brasileira de 

capacidade (ml), calculado pelo peso médio mensal das roupas lavadas 

apresentado na referida tabela, significando uma média de 11,3 ml de produtos 

por quilograma de roupa lavada.   

 

Tabela 14 – Média Mensal (MM) de produção de resídu os dos serviços de saúde no 

Centro de Quimioterapia do HRA, Araguaína - TO, 200 8. 

 
Local de 
geração 

 
Local de geração 

Nº de 
Leitos 

(Incluindo 
maca). 

Nº de 
pacientes 
atendidos 

(MM) 

Produção 
de RS 
(kg) 

 
(MM) 

Roupas 
lavadas 

do Centro 
de 

Quimio. 
(kg) 

(MM) 

Produção 
per capta 
de RSS 

(kg) 
(MM) 

Produção 
per capta  

*R.L. 
(ml) 

(MM) 

Bloco de 
internação 

Posto de enfermagem, 
Enfermarias, Sala de Curativo, 
Sala acadêmica, Local do 
bebedouro,  

 
24 

  
104 

 
412,5 

 
3,96 

 
Bloco de 

atendimento 
ambulatorial 

Recepção, Sala de espera, 
Copa cozinha, Sala de 
Higienização, Sala 
Administrativa, Bancada de 
Revisão de Prontuário,Sala de 
Procedimentos, 
Consultório da Oncologia 
(Quimio),Central de 
Quimioterapia, Área de 
manipulação de 
Quimioterápicos, Área de 
higienização (Quimio),  

 
 

11 

 
 

540 

 
 

417,0 

 
 
 

0,86 

Bloco 
Cirúrgico 

Centro Cirúrgico  
 

 
47 

 
47,4 

 
 
 
 
 
 

 
1,00 

 
 
 

Lavanderia     528  11,3ml 
Total   691 876,9     

Fonte:  Centro de Quimioterapia do Hospital de Referência de Araguaina/TO, 2008. 

Legenda:  *R.L.- Resíduo líquido  MM: média mensal. 

 

6.4.1.4 Gerenciamento de Riscos Ambientais  

 

Considerando a necessidade diagnóstica e do reconhecimento dos 

riscos no Centro de Quimioterapia, considerou-se a NR 09 (fev/1995) que trata 

da prevenção dos riscos ambientais, levando em conta os seguintes itens, de 

seu Art. 1º  9.3.3:  

 a) a sua identificação;  
 b) a determinação e localização das possíveis geradoras;  
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 c) a identificação das possíveis trajetórias e dos meios de 
propagação dos agentes no ambiente de trabalho;  
 d) a identificação das funções e determinação do número de 
trabalhadores expostos;  
 e) a caracterização das atividades e do tipo da exposição;  
 f) a obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de 
possível comprometimento da saúde decorrente do trabalho;  
 g) os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados, 
disponíveis na literatura técnica;  
 h) a descrição das medidas de controle já existentes.  

 

Dessa forma, os principais riscos encontrados foram: riscos 

ergonômicos, de acidentes, biológicos e químicos, sendo estes distribuídos em 

áreas críticas (os que oferecem maiores risco de transmissão de doenças ou 

infecções), semi críticas (áreas ocupadas por pacientes com doenças 

infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas) e não-

críticas (áreas não ocupadas por pacientes e onde não se realiza 

procedimentos) (RDC 306, 2004). 

Nesses aspectos, o mapeamento realizado no ambiente CQ 

apresentado na Tabela 15, para as referidas áreas demonstrou que os riscos 

associados aos RSS tanto nas áreas as quais consideradas críticas como nas 

semi críticas e não crítica no ambiente pesquisado houve destaque de todos os 

riscos mencionados, exceto o risco químico para na área não crítica. 

Entretanto, sendo considerado com maior risco as áreas críticas e semi críticas 

relacionadas.  
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Tabela 15 - Mapeamento dos riscos no Centro de Quim ioterapia do  

Hospital de Referência, Araguaina - TO, 2008. 

Fonte:  Centro de Quimioterapia do Hospital de Referência d e Araguaina/TO, 2008. 
 

Porém, dentre o quantitativo de setores existentes no CQ destacou-

se 65% (9) dos setores existentes na área critica, 12% (2) na área semi crítica  

e  21% (3) na área não crítica, explicativo o qual poderá ser observado e 

visualizado na Figura 34. 

Área crítica  9; 
65%

Área não 
crítica; 3; 21%

Área semi-
crítica; 2; 12%

 
Figura 34 -  Percentual de setores por área de risco no Centro de 

      Quimioterapia do HRA, 2008. 

Fonte:  Centro de Quimioterapia do Hospital de Referência d e Araguaina/TO, 2008 .  

 

 SETOR RISCOS 
ERGONÔMICOS 

RISCOS DE 
ACIDENTES 

RISCOS 
BIOLÓGICOS 

RISCOS 
QUÍMICOS 

Á
re

as
 c

rí
tic

as
 

Sala de manipulação 
Quimioterápica, 
Sala de higienização 
Quimioterápica, 
Central de aplicação de 
Quimioterápicos, 
Posto de enfermagem, 
Enfermaria, 
Sala de procedimentos, 
Consultório de 
oncologia,  
Lavanderia e Centro 
cirúrgico. 

Levantamento e 
transporte manual 
de pesos, Postura 

inadequada. 

Contatos com 
resíduos de 

medicamentos 
quimioterápicos, 
materiais perfuro 

cortantes,  
acondicionamento 

inadequado, 
inexistência ou 
incorreção na 

identificação dos 
recipientes e sacos 

coletores, 
queda no ´piso. 

Microorganismos, 
ambiente interno 

localizado no 
setor de 

oncologia, 
materiais 

contaminados. 

Contatos com  
resíduos de 

medicamentos 
quimioterápicos 

compostos e 
substâncias 
em geral. 

 

S
em

i c
rí

tic
a 

Copa cozinha,  
Sala de higienização 
geral.  
 

Levantamento e 
transporte manual 
de pesos, postura 

inadequada. 

Queda no piso e 
perfuro  cortantes 

Microorganismo, 
materiais 

contaminados 

Produtos de 
higienização 

N
ão

 
cr

íti
ca

 Recepção, 
Bancada de revisão de 
prontuário,  
Sala de administração,  

Postura 
inadequada 

Queda no piso 

Microorganismos 
ambiente interno 

localizado no 
setor de oncologia 

Não há 
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Quanto à exposição aos riscos por categoria profissional e 

atividades relacionadas aos resíduos encontrados nos setores do Centro de 

Quimioterapia e com base nos riscos identificados apresentados na Tabela 16 

demonstrou-se que, as categorias profissionais existentes demonstradas na 

mesma tabela poderão estar expostas de algum modo a um tipo de risco 

identificado, sendo risco ergonômico, de acidentes, biológico e químico. 

Configurando 100% (11) das categorias para o risco ergonômico, causado por 

levantamento e transportes manuais de pesos e postura inadequada, 

considerando a coleta, manuseio, transporte e transbordo de materiais. 

O segundo risco listado (acidentes) totalizou 91,66% (10) categorias 

correm risco causado por segregação, acondicionamento, manuseio, transporte 

e translado para o abrigo, principalmente em horário inadequado. Para o 

terceiro (biológico) é de 45,4% (5) das categorias que estão expostas a esse 

risco, devendo ser considerado o contato com materiais contaminados com 

fluidos orgânicos, lesões e perfurações por materiais perfuro cortantes, quando 

no manuseio, segregação, acondicionamento, horário de coleta e translado dos 

resíduos. 

Com relação aos riscos químicos, dentre os setores existentes, a 

exposição demonstrada corresponde a 54,5% (6) das categorias profissionais 

estão expostos, deve-se ao fato de haver contatos com materiais 

contaminados, com resíduos ou substâncias químicas no momento do 

manuseio, acondicionamento, transporte, translado e horário de coleta, como 

demonstra a Tabela 16 abaixo. 
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Tabela 16 - Mapeamento da exposição aos riscos por categoria profissional e atividades relacionadas ao s resíduos no 
Centro de Quimioterapia do HRA, Araguaína – TO, 200 8. 

 

Fonte: Centro de Quimioterapia do Hospital de Referência  de Araguaina/TO, 2008.

Área de Processo  MAPEAMENTO DA EXPOSIÇÃO AOS RISCOS  

ONDE O QUE QUEM COMO QUANDO AÇÃO 
RISCO 

ERGONÔMICO 
Lesões causadas por: 
Esforço físico intenso, 
postura inadequada, 

levantamento de peso 
excessivo, quedas. 

Farmacêuticos, 
Enfermeiro,  

Técnico em Enfermagem, 
Auxiliar de Enfermagem, 

Auxiliar de Serviços Gerais, 
Médicos, Auxiliar de serviços 

de saúde, Assistente 
administrativo, Psicólogo, 

Nutricionista, Fisioterapeuta. 

Levantamento e 
transporte manual 
de pesos, postura 

inadequada 

Horário de coleta, 
manuseio de materiais 

perfuro cortante, horário de 
coleta interna, 

transporte e transbordo 
para abrigo externo, 

na segregação.  
 

Cursos de capacitação, 
utilização de coletores  

apropriados e veículos adequados 
para o 

transporte. 
 

RISCO DE 
ACIDENTES 

Lesões causadas por 
Materiais perfuro 

cortantes. 

Todos 
(Exceto) 

 
Assistente Administrativo. 

Segregação incorreta, 
acondicionamento 

inadequado, manuseio 
incorreto. 

Horário de coleta interna 
transporte e transbordo 

para abrigo externo. 

Cursos de capacitação, 
utilização dos EPI's 

necessário, segregação incorreta; 
acondicionamento em recipientes 

específicos para cada tipo de resíduo; 
identificação incorreta dos recipientes 

e sacos coletores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo o estabelecimento 
(Centro de Quimioterapia) 

RISCO BIOLÓGICO 
Contaminação 

por 
agentes biológicos. 

Todos 
(Exceto) 

Médicos, Auxiliar de serviços 
de saúde, Assistente 

administrativo, Psicólogo, 
Nutricionista, Fisioterapeuta. 

Contato com materiais 
contaminados com 

fluidos orgânicos, lesão 
por corte e 

perfuração causada por 
resíduo perfuro cortante, 

Manuseio de materiais 
perfuro cortante, horário 

de coleta interna, 
transporte e transbordo 

para abrigo externo. 
Na segregação e 

Acondicionamento 

Identificação correta dos recipientes e 
sacos coletores, 

cursos de  capacitação, 
segregação correta, 
acondicionamento 

em recipientes específicos para cada 
tipo de resíduo, 

utilização dos EPl's necessários. 

Copa cozinha, Sala de 
higienização, Lavanderia, 
Sala de procedimentos, 

Sala de manipulação 
Quimioterapica , Área de 

higienização 
Quimioterápica, Central de 

quimioterapia, Posto de 
enfermagem, Enfermaria 

RISCO QUÍMICO 
Intoxicação, 

contaminação ou 
lesão causados por 

produtos e/ou 
substâncias químicas 

tóxicas. 

Farmacêutico, Auxiliar de 
serviços gerais, Enfermeiro, 
Técnico em enfermagem , 
Auxiliar de enfermagem,  

medico. 

Contato com materiais 
contaminados por 

resíduos de produtos ou 
substâncias químicas 

perigosas.  

Horário de coleta interna, 
transporte e transbordo 

para abrigo externo. 
Na segregação e 

Acondicionamento. 

Cursos de capacitação, 
Utilização dos EPI' s 

Necessários, 
segregação incorreta, 

acondicionamento em recipientes 
específicos para 

cada tipo de resíduo, 
identificação correta dos 

recipientes. 
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Figura  35 - Quantitativo de categorias profissionais distribuídos por risco encontrado no ambiente 
CQ, 2008. 

 
Fonte: Centro de Quimioterapia do HRA, 2008. 

 

Desse modo, a Figura 35 apresenta, demonstra em ordem 

decrescente em número de categorias profissionais por cada risco encontrado 

no Centro de Quimioterapia, em sua abrangência destacou-se o risco 

ergonômico com maior número de categorias profissionais envolvidas (11 

categorias), seguido do risco de acidentes (10 categorias), o risco biológico (5 

categorias) e risco químico com seis (6 categorias).   

Diante da constatação, evidencia-se a necessidade de intensificação 

de educação permanente em segurança ocupacional, com ações capazes à 

minimização dos riscos constatados, possibilitando mudanças metodológicas 

na execução das ações simples para segregação e manipulação dos rss, 

evitando acidentes que possam gerar danos à saúde, ao meio ambiente e 

possibilitando melhores qualidades de vida. 
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A Tabela 17 apresenta o levantamento dos dispositivos de 

biossegurança no Centro de Quimioterapia, bem como o controle dos riscos 

por EPIs e EPCs demonstrados na mesma tabela. A utilização desses 

equipamentos demonstrou conformidade com a legislação.  

Pois, entendendo que a utilização desses equipamentos como 

suporte de proteção e prevenção de acidentes não deverá ser ignorado ou 

utilizado de forma incorreta, sendo de fundamental importância na rotina das 
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atividades desenvolvidas, pois contribuirá com a redução dos riscos à saúde e ao meio ambiente. Dispositivos que deverão ser utilizados 

de maneira correta, estar em conformidade com a legislação NR 6 (1994).  

 
Tabela 17 - Levantamento do controle de riscos por EPI’s e EPC’s no Centro de Quimioterapia do HRA, Ar aguaína – TO, 

2008. 

CONTROLE DO EPI’s e EPC’S 
Local Riscos EPl's 

Necessários 
Situação 

EPl's 
Situação  
EPC's 

OBS. 

Á
re

as
 C

rí
tic

as
 

Sala de manipulação Quimioterápica, 
Sala de higienização Quimioterápica, 
Central de Quimioterapia,  
Posto de enfermagem,  
Enfermarias,  
Sala de procedimentos, 
Consultório de oncologia, 
Lavanderia e Centro cirúrgico. 

Microorganismos, 
compostos e substâncias químicas 
em geral, levantamento e transporte 

manual de pesos, 
postura inadequada, 

materiais perfuro cortantes, 
acondicionamento inadequado, 
inexistência de identificação nos 

recipientes e sacos coletores. 

Luva de procedimentos, 
luvas cirúrgica, gorro, 

máscara cirúrgica 
capote, mascara de 

carvão ativado, cabine 
de fluxo laminar. 

 
 
 
 

OK 

 
 
 

Os EPI’s são utilizados 
pelos profissionais ao 
realizar procedimentos 

específico da  profissão. 
Realiza higienização do 
ambiente sempre que 

necessário. 

S
em

i c
rí

tic
a 

 
 
 
 
Copa cozinha,  
Sala de higienização geral,  
Lavanderia, 

Inexistência de identificação em 
alguns recipientes e sacos coletores, 

microorganismos postura 
inadequada, 

acondicionamento inadequado, 
levantamento e 

transporte manual de 
pesos. 

Luvas de borracha, luva 
de procedimentos, 

luvas cirúrgica, gorro, 
máscara cirúrgica, 
botas de EVA cano 
longo, mascara de 

carvão ativado, avental, 
bota cano longo 

 
 
 
 
 
 
 
 

OK 

 
 
 
 
 
 
 

Não se 
aplica 

Os EPI’s são utilizados pelo 
pessoal de coleta, 

transporte de resíduos e 
limpeza. 

Porém, com ausência de 
rigorosidade na troça de 
luva de carvão ativado 

sempre que necessário. 

N
ão

 c
rí

tic
a 

 
Recepção, 
Bancada de revisão de prontuário,  
Sala de administração,  
 

Microorganismos, postura 
inadequada, 

acondicionamento 
inadequado dos resíduos, 

inexistência de identificação nos 
recipientes e sacos coletores. 

 
 
 
 

Não se aplica 
 

  
 
 
 

Não se 
aplica 

 

Fonte:  Centro de Quimioterapia do HRA,  2008. 
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Quanto ao grau de riscos em conformidade com as categorias dos 

riscos e seus significados, assim como a graduação da exposição aos riscos e 

a graduação dos efeitos à saúde conforme a categoria dos riscos deverá ser 

considerado o preconizado na NR 09 (1995), que trata do Programa de 

Prevenção dos Riscos Ambientais – PPRA. Devendo de forma consistente ser 

analisado em conformidade com as Tabelas 18 a 20.  

 
Tabela 18 - Grau de riscos, conforme a categoria do  risco. 

Grau de 
Risco 

Categoria Significado 

 
0 

 
Insignificante 

Fatores do ambiente ou elementos materiais que não consistem nenhum 
incômodo nem risco para a saúde ou integridade física 

 
1 

 
Baixo 

Fatores do ambiente ou elemento materiais que consistem um incômodo sem ser 
uma fonte de risco para a saúde ou integridade física 

 
2 

 
Moderado 

Fatores do ambiente ou elemento materiais que consistem um incômodo podendo 
ser de baixo risco para a saúde ou integridade física 

 
3 

 
Alto ou Sério 

Fatores do ambiente ou elementos materiais que constituem um risco para a 
saúde e integridade física do trabalhador cujos valores ou importâncias estão 
notavelmente próximos dos limites regulamentares 

 
4 

Muito Alto ou 
Critico 

Fatores do Ambiente ou elementos materiais que constituem um risco para a 
saúde e integridade física do trabalhador, com uma probabilidade de acidentes ou 
doenças elevada. 

Fonte:  NR9 - PPRA/DA, 1995. 
 

Tabela 19 - Graduação da exposição ao risco e dos e feitos à saúde. 
Categoria Descrição 

0 
Sem exposição com o agente 

Não há contato 

1 
Baixa exposição 

Infreqüente contato com agente a baixa concentração 

2 
Moderada 

Freqüente contato com agente a baixa concentração e infreqüente 
contato com o agente a alta concentração 

3 
Alta exposição 

Freqüente contato com o agente a alta concentração 

4 
Muito Alta a Exposição 

Freqüente contato com o agente e muito alta concentração 

Fonte:  NR9 - PPRA/DA 1995. 
 
 

Tabela 20 - Graduação dos efeitos à saúde conforme a categoria de risco. 
Categoria Descrição 

0 
Sem exposição com o agente 

Efeito reversíveis e pequenos que se originam ou do desconhecimento 
ou da suspeita adversos à saúde 

1 
Baixa exposição 

Efeitos reversíveis à saúde 

2 
Moderada 

Severos e reversíveis efeitos à saúde 

3 
Alta exposição 

Efeitos reversíveis à saúde 

4 
Muito Alta a Exposição 

Ameaça a vida, lesão incapacidade ou doença. 

Fonte:  NR9 - PPRA/DA 1995. 
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Com base nos dispositivos citados (grau de riscos) a Tabela 21 

próxima, demonstra os agravos e falhas encontradas, com base nas categorias 

dos riscos identificados e a probabilidade de ocorrência nas áreas 

consideradas críticas, semi - críticas e não críticas no Centro de Quimioterapia. 

Entendendo que para os agravantes expostos na mesma tabela classificados 

como áreas críticas 54,14% (8) dos setores existentes apresentaram os riscos 

ergonômicos, biológicos, químicos e acidentes, considerando a probabilidade 

de ocorrência moderada. Para as áreas semi - críticas foram consideradas 21% 

(3) dos setores com os mesmo riscos com probabilidade de ocorrência baixa e 

moderada e para as áreas não críticas a mesma probabilidade de ocorrência 

(baixa e moderada) para 21% (3) dos setores, porém apresentado categorias 

de riscos diferentes, sendo, risco ergonômico e acidentes. Dessa forma, a 

exposição aos riscos à saúde dos trabalhadores na rotina diária do CQ 

consistiu em dois níveis de risco, o baixo e moderado.  

Nessas características, os aspectos agravantes (riscos relacionados) 

demonstraram que o grau de risco “dois” (2) com probabilidade de ocorrência 

moderada quando considerado o quantitativo de setores existente no período 

estudado demonstrou maior representatividade entre os setores do CQ, 

quando comparado com o grau de risco “um” (1) probabilidade de ocorrência 

baixa, envolvendo menor número de setores geradores de resíduos. 

Aspectos estes, que possibilita traçar um gerenciamento preventivo 

aos riscos relacionados, minimizando ou eliminando esses riscos, tornando-os 

insignificantes para a saúde dos trabalhadores e profissionais que exercem 

suas atividades nas diversas áreas do Centro de Quimioterapia, servindo ainda 

de parâmetro para a implantação ou implementação das ações preventivas aos 

agravos e falhas as quais os trabalhadores estão susceptíveis. 

  



 137 

Tabela 21 - Levantamento dos agravos e falhas com b ase na categoria dos 

riscos identificados e probabilidade de ocorrência nas áreas críticas, semi 

crítica e não crítica, do Centro de Quimioterapia d o HRA, Araguaina - TO, 

2008. 

  
Local 

 
Agravos e Falhas (Riscos) 

Categoria de 
riscos 

ambientais em 
conformidade 
com a NR- 09 

Probabilidade 
de 

Ocorrência 

Levantamento e transporte 
manual de pesos, 

Ergonômico Moderado 

Postura inadequada. Ergonômico Moderado 
Microorganismos Biológico Moderado 
Compostos e substâncias 
Químicas em geral 

 
Químico 

Moderado 

Materiais perfuro cortantes Acidente Moderado 
Acondicionamento inadequado Acidente e 

Ergonômico 
Moderado 

Á
re

as
 c

rí
tic

as
 

 

Sala de manipulação 
quimioterápica,  
Sala de higienização  
Quimioterápica,  
Central de 
quimioterapia,   
Posto de enfermagem, 
Enfermaria,   
Sala de procedimentos,  
Consultório de 
oncologia,  
Sala de higienização 
quimioterápica. 

Inexistência de identificação nos 
recipientes e sacos coletores. 

 
Acidente 

 
Moderado 

Acondicionamentos inadequados, Acidente Baixo 
Inexistência ou incorreção na 
identificação dos recipientes 
coletores. 

 
 
Acidente 

 
 

Baixo 
Materiais perfuro cortantes. Acidente Baixo 
Levantamento e transporte 
manual de pesos. 

Ergonômico Moderado 

Postura inadequada. Ergonômico Moderado 
Microorganismos. Biológico Moderado 

S
em

i  
cr

íti
ca

s 
 

 
 
 
 
Copa cozinha,  
Sala de higienização,  
Lavanderia, 

Compostos e substâncias 
químicas em geral. 

 
Químicos 

 
Moderado 

Microorganismos. Biológico Baixo 
Postura inadequada. Ergonômico Moderado 
Acondicionamento inadequado 
dos resíduos 

 
Acidente 

 
Baixo 

N
ão

 c
rí

tic
as

 

 
Recepção,  
Bancada de revisão de 
prontuário,  
Sala de administração. Inexistência de identificação nos 

recipientes e sacos coletores. 
 
Acidente 

 
Baixo 

Fonte : Centro de Quimioterapia, (2008), conforme NR 09 (1995). 
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6.1.4.5 Considerações parciais  

 

O Município de Araguaína é atualmente um pólo de referência em 

saúde no Estado do Tocantins e regiões circunvizinhas. Conta com vários 

hospitais público com atendimentos pelo Sistema Único de Saúde – SUS no 

município, presta atendimento em várias especialidades médicas e conta com 

um quadro de servidores que atendem as mais diversificadas especialidades. 

Em especificidade, o Centro de Quimioterapia presta atendimentos 

em oncologia. Como local do estudo, os resultados obtidos configurou riscos 

como: riscos ergonômicos, biológicos, acidentes e químicos, os quais 

relacionados com as atividades de manejo dos resíduos, determinantes de 

riscos a saúde ocupacional e ambiental.  

Nessa circunstância, considera de fundamental importância o 

engajamento individual e coletivo institucional, para que ações educativo-

preventivo possam de maneira eficaz surtir efeitos positivo na qualidade de 

vida dos trabalhadores e no ambiente, prevenindo acidentes, minimizando 

riscos e agravos à saúde dos trabalhadores, profissionais e colaboradores.  

Compreender que o correto mapeamento dos riscos existentes é 

sem dúvida, uma importante ferramenta de análise e visualização sistemática 

dos riscos em função do manejo dos rss e viabilizar possíveis soluções para 

execução correta das atividades relacionadas, desde a produção ao destino 

final destes resíduos.  

Deverá de forma global o envolvimento entre trabalhadores, 

profissionais e colaboradores na operacionalização de ações, na busca 

crescente de conscientização sobre os riscos decorrente e fortalecer os 

padrões de biossegurança. Conhecer os riscos inseridos no contexto das 

atividades desenvolvidas no Centro de Quimioterapia, as necessidades de 

mudanças interpessoais, coletiva e nas rotinas diárias, em especial no 

acentuado uso de equipamentos de proteção. Compreender conceitos de 

riscos, a fundamentação de áreas críticas, semi críticas e não-críticas, manter-

se sempre informados e atualizados sobre as normas de biossegurança que 

são fundamentais e regulamentadas pela legislação vigente. 
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6.5 Análise conjunta  

 
 Para melhor compreensão do leitor sobre essa abordagem segue de 

forma conjunta as análises e resultados encontrados. Sendo, agrupadas (os) 

em função dos quatros tópicos principais descritos nesta pesquisa, como base 

norteadora para os conhecimentos sobre Resíduos dos serviços de saúde: 

diagnóstico e análise dos riscos a eles relacionados.   

Obtendo como resultado para o primeiro tópico (Resíduos dos Serviços 

de Saúde), aquisição do conhecimento teórico e sucinto sobre a temática dos 

resíduos dos serviços de saúde, assim como legislação, normatização, 

conceituação e classificação desses.  

Conhecimentos, que quando sistematizados contribuirão como 

elementos fundamentais e necessários para realizar levantamento, 

desenvolver, acompanhar, avaliar ações de acordo com a realidade local e 

criar relatórios que se deseje em relação aos resíduos dos serviços de saúde.  

Observou-se também, que na esfera nacional brasileira vários órgãos 

estão comprometidos com a segurança ambiental e humana, assim como à 

saúde dos trabalhadores e do meio ambiente, dentre eles a ANVISA, CONAMA 

e Ministério da Saúde. 

Porém, quanto ao segundo tópico (Gestão e gerenciamento dos 

resíduos dos serviços de saúde) observou-se que na aplicabilidade das 

legislações e normas técnicas pelos colaboradores do Centro de Quimioterapia 

evidenciou que na sistematização das etapas do GRSS local as quais 

incorporadas à normatização das legislações vigentes (RDC 306/2004 e 

CONAMA, 2005), o CQ estabelece um certo controle na execução das 

atividades executadas no manejo dos resíduos produzidos. Necessitando de 

implementação das ações sistemática e diária, possibilitar medidas 

minimizadoras, preventivas e segura, para obtenção de resultados satisfatórios.  

Em consonância ao terceiro tópico (Análise de riscos ocupacional) a 

análise considerou além da relevância dos fatores de riscos ocupacionais, a 

fundamentação teórica, os aspectos legais da segurança ocupacional e o teor 

da complexidade dos serviços prestados no Centro de Quimioterapia. Diante 
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dos aspectos mencionados, observou-se que no referido estabelecimento 

medidas de biossegurança relacionadas à sistemática dos resíduos dos 

serviços de saúde apresentam subjetivas, não garantindo em sua totalidade a 

preservação do meio ambiente, a integridade física dos trabalhadores e 

profissionais que direta e indiretamente estão envolvidos.  

Quanto às precauções em relação aos riscos e agravos à saúde são 

relativamente tomadas, mas não em sua totalidade, o que contraria a 

legislação vigente, pois os parâmetros legais e normativos para execução 

deverão ser evidentes em todas as etapas de manejo desses resíduos,da 

aprodução ao destino final.   

Deve conduzir de forma clara e sucinta as possíveis dificuldades 

encontradas, identificando os problemas existentes no contexto interno e 

externo do Centro de Quimioterapia, para que, através das análises nos 

achados, seja possível mapear de forma conjunta as etapas necessárias às 

mudanças.  

O quarto tópico (Estudo de caso: Centro de Quimioterapia de 

Araguaína) constatou-se a existência de complexa rede de atendimento nos 

serviços de saúde no município, em especial no Hospital de Referência, por 

vez no Centro de Quimioterapia com especialidade específica, desenvolvendo 

e executando uma série de atividades nas quais desencadeando a produção 

de resíduos.  

Quando aos aspectos de saneamento básico no município, no que 

concerne as categorias de resíduos sólidos inerte e não inertes constatou-se 

coerente os locais utilizados para destino final, não havendo certificação para 

procedimentos internos realizados no destino final dos resíduos inertes, devido 

dificuldades burocráticas encontradas para o acesso ao local (aterro 

controlado), porém, sem subestimar a capacidade gerencial acredita-se que no 

momento para esse tipo de resíduo seja o local ideal.  

Constatou-se ainda, que quanto aos serviços de tratamento de 

esgoto, no momento da pesquisa o Centro de Quimioterapia não dispõe de 

rede de esgoto municipal estruturada, o que, consequentemente, acarreta em 

despejo dos dejetos e efluentes resultantes das atividades médica e hospitalar, 
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diretamente em fossa séptica, entendido como disposição direta no meio 

ambiente, sem tratamento prévio. Apresentando a necessita de ampliação 

desse serviço por parte da companhia de saneamento do município, para 

atender a necessidade populacional, bem como a estruturação e ampliação da 

rede receptora dos efluentes advindos do hospital e em especial do Centro de 

Quimioterapia, possibilitando o tratamento prévio.  

Foi compreendido, que na estrutura interna do CQ no gerenciamento 

ambiental tem demonstrado compromisso com certa preocupação, mas sendo 

visível a carência de profissionais envolvidos na implementação das ações. 

Nessa amplitude entre alguns pontos positivo e negativos analisados 

destacaram-se como ponto agravante itens como: (idem gerenciamento dos 

resíduos, p.109), (idem coleta e transporte interno, p. 111), (idem Fluxo da 

coleta interna p.113), ausência de sinalização dos itinerários, inexistência de 

local específico e padronizado como abrigo interno para guarda temporária dos 

resíduos, improvisação do local para armazenamento temporário interno sem 

recipientes para acondicionamento e conservação dos sacos, ausência de 

abrigo externo projetado para receber diferentes grupos ou tipos de resíduos 

separadamente inclusive do Centro de Quimioterapia, abrigo externo em 

precárias condições e ausência de telas de proteção, inexistência de local 

adequado para higienização dos equipamentos (idem figura 30). 

Em características residuais, a análise realizada detectou a geração 

de uma gama diferentes de resíduos, sendo todos classificado como grupos e 

subgrupos diferentes, exceto o grupo “C”. Contudo, apresentando 

descaracterização nos procedimentos correto de manejo. Passando ser 

explícito na quantificação realizada, inviabilizando o diagnóstico por tipo e 

grupo diferentes de resíduos.  

Fato, que supostamente poderá interferir no mapeamento dos riscos 

existentes, nos tratamentos específicos por grupo de resíduo como preconiza a 

legislação, identificação dos possíveis agravos e falhas.    
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Sistematicamente, as considerações aqui realizadas estão inferidas 

nos quatros tópicos descritos da pesquisa realizada.  

Considerando o disposto, o ambiente do Centro de Quimioterapia 

apresenta alguns agravas e falhas no processo de gerenciamento dos resíduos 

dos serviços de saúde, porém contornáveis. De forma que procura na medida 

do possível atender as normas vigentes, atendimento esse, realizado de 

maneira parcialmente correto.  

Falhas estas, que torna perceptível como falta de identificação do 

local de armazenamento interno, carência de espaço físico suficiente intra 

unidade, inexistência de recipientes para acondicionamento dos sacos com 

cada grupo de resíduo produzido, insuficiência de equipamento de transporte 

interno, o que acarretará muitas vezes na realização de maneira desordenada 

e inadequada.  

Procedimento incorreto no transporte e armazenamento externo, 

sendo realizada muitas vezes maneira inadequada e desordenada, sendo a 

realização manualmente. E quando utilizado o carro de coleta estes são 

advindos de outros setores do hospital, não havendo permanência no local. 

Sendo os resíduos transportados por vezes quando esporadicamente passam 

nas proximidades do Centro de Quimioterapia.  

Deve considerar de suma importância a reavaliação e adequação 

em algumas etapas do manejo dos resíduos, para que possa de maneira 

correta atender a legislação e a normatização.  

Considerou-se ainda, com base nos princípios da legislação que 

deverá apontar e descrever ações relativas e inerentes às etapas de manejo 

dos resíduos, contemplando os princípios do 3Rs, redução, reutilização e 

reciclagem e propondo medidas de minimização da geração dos resíduos no 

âmbito do estabelecimento. 

Portanto, entender que o Centro de Quimioterapia configurou alguns 

agravos e falhas, levando a caracterizar a fragilidade e risco, sendo necessário 
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e indispensável à revisão em alguns procedimentos relacionados ao manejo 

dos resíduos e executados neste setor.  

Como sugestão, deverá incorporar constante orientação a 

trabalhadores, profissionais e colaboradores sobre a importância do manejo 

correto dos resíduos. Buscar através dos agravos e falhas encontradas ações 

para mudança de comportamentos, minimização dos riscos qualitativos e 

quantitativo inerente aos procedimentos realizados, reduzir agravantes à saúde 

humana e ambiental, facilitar a segregação dos rss produzidos através da 

identificação correta para cada tipo ou grupo de resíduo, conhecer a realidade 

local para estabelecer metas e prioridades.   

Sugere ainda, como organização no ambiente, a definição e 

estruturação de equipe multidisciplinar para que possa descrever de forma 

detalhada quais medidas educativas e preventivas a serem adotadas, com 

propósito de reduzir a produção, minimizar riscos, agravos e falhas, sobretudo 

buscar melhores alternativas. Tais medidas, consideradas fator fundamental 

para que possam de maneira significativa construir elementos de base sobre as 

reais necessidades do Centro de Quimioterapia, no que condiz aos resíduos 

dos serviços de saúde, devendo ser de acordo com a tipificação e classificação 

dos resíduos gerados no setor.  

Deverão de forma grupal promover a sistematização das idéias 

focalizadas em palestras, reuniões, distribuição de folders e outras formas de 

interação, demonstrando como cada trabalhador, profissional ou colaborador 

poderá colaborar com manejo dos resíduos.  

Estabelecer condições necessárias para a segurança do manejo 

correto dos resíduos bem como outras finalidades específicas, empregando 

critérios técnicos, administrativos, sanitários, ambientais e normativos. 

Divulgar frequentemente os resultados positivos obtidos, demonstrar 

a viabilidade das mudanças e a valoração da manutenção do Plano de 

gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde - PGRSS. Focar os pontos 

negativos os quais precisam ser modificados ou implementados com o 

envolvimento coletivo, na busca de resultados satisfatórios. 
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APÊNDICE l - Roteiro alternativo para identificaçõe s e observações a 
serem realizadas o nos serviços de saúde, Araguaína , 2008. 

  Identificações e observações 
Tempo de funcionamento da institição; 
Existência de leitos e taxa de ocupação de internação ;  
Média de pacientes atendidos no mês;  
Número de refeições diárias;  
Número de cirurgias diárias ou semanais; 
Existência de alguma coleta especial e  qual a freqüência; 
Número de funcionários; 
Se realizam a segregação (separação) do lixo potencialmente reciclável; 
Existência de cozinha/refeitório; 
Quais tipos de tratamentos para resíduos são realizados; 
Existência de funcionário específico responsável pela organização do lixo; 
Qual o destino dado aos materiais: recicláveis, medicamentos e vacinas vencidas, 
luvas, espátulas e outros materiais que tiveram contato com o paciente, membros 
e peças amputadas, sobras de preparo de alimentos e de refeições de pacientes, 
A freqüência da coleta dos resíduos; 
Quem faz e qual a forma de coleta externa dos resíduos; 
O número e volume dos sacos e ou caixas utilizadas; 
Existência de órgãos fiscalizadores do estabelecimento 

E
m

 to
da

 a
 u

ni
da

de
 

Id
en

tif
ic

ar
 

Nome, cargo e função do funcionário responsável pelas atividades; 
A quantidade de cada tipo de resíduo gerado por setor (volume ou pesagem; 
Tipos de recipientes são utilizados como contendedores dos RSS; 

Id
en

tif
ic

ar
 

Tipos de embalagens e quantidade utilizados: sacos, plásticos, bobonas, caixa de 
papelão, caixa para perfuro cortantes etc; 

Disponibilidade e compatibilidade de embalagens para cada tipo resíduos 
gerados; 
Existência de padronização e definição dos contendedores e embalagens; 
Verificação dos limites de preenchimento dos contendedores e embalagens; 
A adequação das embalagens para os resíduos químicos perigosos, em função 
das suas propriedades físicas; 
Adequação do acondicionamento para os perfuro cortantes em recipiente 
adequado;  

A
co

nd
ic

io
na

m
en

to
 d

os
 r

es
íd

uo
s 

V
er

ifi
ca

r 

Os materiais dos contendedores se são de material lavável, resistente à punctura, 
ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura, com cantos 
arredondados e resistentes ao tombamento; 
Se a coleta está sendo feita separadamente de acordo com o grupo de resíduos e 
em recipientes  específicos a cada grupo de resíduos; 
Se existe padronização de turnos, horários e freqüência de coleta para os 
diferentes tipos de resíduos; 
A técnica do manuseio da coleta: fechamento dos sacos, transporte dos sacos, 
uso de EPIs; 
Se o tipo de resíduo está compatível com a cor do saco; 
Se para o transporte manual, os recipientes estão adequados; 
Se os carros de coleta estão devidamente identificados com símbolos de 
segurança; 
O estado de conservação dos carros de coleta 
Se o dimensionamento da coleta está adequado ao volume gerado 
Número de funcionários disponíveis; 
Equipamentos de proteção individual - EPIs necessários conforme as normas de 
saúde e segurança do trabalho e demais ferramentas e utensílios utilizados na 
coleta; 

C
ol

et
a 

e 
tr

an
sp

or
te

 in
te

rn
o 

V
er

ifi
ca

r 
 

A disponibilidade do número de carros de coletas. 
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Continuação (Apêndice l) 
 

 
 

Fluxos de resíduos, as freqüências, nível de ruído e horário das coletas; 
O traçado e desenhar os roteiros (itinerários) das coletas até o abrigo 
externo; 

F
lu

xo
 d

a 
co

le
ta

. 

V
er

ifi
ca

r 

A compatibilidade de roteiros previamente definidos para cada tipo de 
resíduo e horários das coletas em função da distribuição de roupas, 
alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas 
ou de atividades 
As características de cada roteiro para os diversos resíduos; 
O armazenamento dos resíduos de acordo com a regra de segregação por 
tipo de resíduo; 
Se as embalagens com resíduos estão contidas em recipientes devidamente 
fechados; 
Se o número de contendedores é compatível com a quantidade e tipos de 
resíduos gerados; 
Se os ambientes disponíveis para guarda temporária atendem aos requisitos 
mínimos de dimensionamento, equipamentos e segurança; 
Se as salas de resíduos e abrigos estão compatíveis com tipos de resíduos 
gerados e sua quantidade; 
Se as salas de resíduos e abrigos estão compatíveis com tipos de resíduos 
gerados e sua quantidade; 
Como é efetuada a limpeza do ambiente de armazenamento interno e 
externo; 
Como é realizado o processo de coleta externa; 
Quais os tipos de contendedores existentes no abrigo de resíduos; 
Se a construção do local de armazenamento externo é exclusiva para 
resíduos, 
Se os abrigos possuem símbolo de identificação em local de fácil 
visualização, de acordo com a natureza do resíduo; 
A existência de abrigos com separação para os diferentes tipos de resíduos; 
O armazenamento dos resíduos químicos perigosos considerando as 
medidas de segurança recomendadas; 
A existência de resíduos sem identificação; 

A
rm

az
en

am
en

to
 in

te
rn

o 
e 

ex
te

rn
o 

do
s 

re
sí

du
os

 

V
er

ifi
ca

r 

Se o abrigo de resíduo está projetado, construído e operado de acordo com 
as normas de segurança e higiene; 
Para onde está sendo encaminhado o efluente da lavagem do abrigo e da 
área de higienização; 

Á
re

a 
de

 
hi

gi
en

iz
aç

ão
 

V
er

ifi
ca

r 

Se o abrigo é dotado de área de cobertura, iluminação artificial, ponto de 
água (preferencialmente quente e sob pressão), piso impermeável, drenagem 
e ralo sinfonado. 

Quais são as empresas coletoras e se as mesmas emitem certificação de 
conformidade com as orientações do órgão de limpeza urbana; 
O sistema de coleta adotado, se em contendedores basculáveis 
mecanicamente ou manualmente, freqüência de coleta, se ocorre 
disponibilização dos contendedores pela empresa; 
Os tipos de veículos utilizados de acordo com sua adequação às normas; 
Qe o veículo possui sistema de contenção para líquidos; 

C
ol

et
a 

e 
tr

an
sp

or
te

 
ex

te
rn

o 

V
er

ifi
ca

r 

o procedimento da coleta pelos funcionários da equipe de coleta, quanto ao 
rompimento de sacos, liberação de líquidos ou contaminação do ambiente; 
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Continuação (Apêndice l) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Se o estabelecimento possui tratamento prévio ou tratamento interno ou se o 
serviço é terceirizado; 
Quais são os tipos de tratamento dispensados aos resíduos; 
Se os resíduos do grupo A, que requerem tratamento prévio à disposição final, 
estão sendo tratados em equipamentos adequados e licenciados e quais não 
estão sendo tratados; 
Se empresas tratadoras de resíduos de serviços de saúde e se as mesmas 
emitem certificação de conformidade com as orientações do órgão ambiental; 
Se as empresas terceirizadas que cuidam do tratamento dos resíduos estão 
licenciadas pelo órgão ambiental; 
Quais resíduos químicos perigosos estão sendo submetidos a tratamento; 
Quais estão sendo dispostos em aterro, e quais estão sendo submetidos a 
processo de reutilização, recuperação ou reciclagem; 
 A existência de rede coletora com tratamento de esgoto; 

T
ra

ta
m

en
to

 
  

V
er

ifi
ca

r 

O processo para decaimento de rejeitos radioativos (se houver). 
 
Quais os tipos de disposição final para os resíduos existentes; 

D
is

po
si

çã
o 

fin
al

 

V
er

ifi
ca

r 

Caso a disposição final seja o aterro sanitário ou célula especial de RSS 
verificar se os mesmos possuem licenciamento ambiental; 

Se ha. existência de política de gestão ambiental no estabelecimento; 
A existência de gestão de riscos ambientais; como; 
A existência de Sistema de Gestão Ambiental; 

P
ol

íti
ca

 d
e 

ge
st

ão
 

am
bi

en
ta

l 

V
er

ifi
ca

r 

A necessidade de adequação do espaço físico do estabelecimento para atender 
normas, legislações e facilitar o correto gerenciamento dos RSS; 

Ações de 
planejamento,
capacitação e 
treinamento 

Elaborar um plano de capacitação para os cursos, treinamentos e campanhas 
voltados a todos os envolvidos no gerenciamento, bem como suas freqüências, 
onde o foco é a questão ambiental (abastecimento de água, resíduos sólidos, 
esgotos, poluição do ar, sustentabilidade, saúde e segurança no trabalho e 
outros).  
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APÊNDICE ll - Caracterização do estabelecimento: Ce ntro de Quimioterapia 
do HRA, Araguaína –TO, 2008.  

 
 

Caracterização do estabelecimento. “Centro de Quimioterapia”  
Dados gerais – Espaço Físico 

Unidade ___________________________ 
 
Área total do terreno ______________ m2 
 
 

Área Total Construída ____________________ m2 
 

Considerar área total do pavimento, para efeito de 
avaliação de possibilidade de construir outro abrigo na 

área livre do terreno. 
Preencher o quadro abaixo para Unidades com diferentes prédios e/ou unidades 

Denominação 
Especialidades atendidas 

(No Centro de Quimioterapia) 
 

Nº de 
setores  

 

Área total 
construída 

Descrever denominação do 
setor existente na unidade 

Descrever quais as atividades 
desenvolvidas pela unidade. 
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APÊNDICE lll - Levantamento das características pro fissionais, atividades realizadas, resíduos gerados  e 
riscos presentes no Centro de Quimioterapia do HRA,  Araguaína - TO, 2008 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
UNIDADE: Centro de Quimioterapia 

Setor:  
 

Função:   

Mas. 
Nº Colaboradores: 

Fem.  
 
Atividades 
desenvolvidas 

 
 
 

RISCOS 
Físicos  Classificação Químico  Classificação Ergonômico Classificação Biológico  Classificação Acidentes  Classificação 
          
          
          
          
          

    
Resíduos gerados  

 
 
 
 

 EPIs 
Utilizados:  
Observação  
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APÊNDICE lV – Levantamento dos resíduos dos serviço s de saúde gerados por grupo e subgrupos, estado 
físico, recipiente utilizado e tratamento realizado  pelo CQ do HRA, Araguaina –TO, 2008. 

 
Local Resíduos 

gerados 
Subgrupos e Grupos Est. 

Físico 
      

  A1 A2 A3 A4 A5 B C D E Sol. Liq Descrição Capacidade(L) Medido Estimado 
Tipos de 

tratamento 

         Recl Nr      t/mês l/Mês interno externo 
Indicar o 

local 
onde o 
resíduo 

é gerado 

Descrever 
sucintamente 

o resíduo 

Marcar com um X o grupo ao qual o resíduo 
pertence 

Forma, 
material, tipo de 
acionamento da 
tampa (comum, 

com pedal) 

Capacidade do 
recipiente 
utilizado. 

Recipiente 
Utilizado    

EX:sala 
de 

curativo 

Algodão, 
gaze, 

atadura, etc. X          X  

Recipiente 
plástico  com 

tampa acionada 
por pedal 20 litros     

Sala de 
espera                    
Copa 

Cozinha                    
                    
                    
                    

 
LEGENDA: A, B, C, D, E – Classificação dos resíduos segundo RDC nº 306/04 ;    Recl – reciclável,         Nr - não reciclável,          Sol - Sólido,       L – Líquido 
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APÊNDICE V - Procedimento alternativo para coleta e xterna dos resíduos sólidos no HRA, Araguaina 
– TO, 2008. 

 
Coleta do abrigo externo ao destino final 

Definição dos procedimentos alternativos de coleta dos resíduos de serviços de saúde 

Carro de transporte 
 

Hora da 
coleta 

 

Freqüência Equipamento Epi’s Nº de funcionários 

Quantidade Capacidade Obs  

Indicar, se 
existir, horário 

da coleta. 
caso não 

exista, 
escrever “sem 
horário fixo”. 

Descrever a 
freqüência 

de 
realização 
da coleta 

(diária, duas 
vezes ao dia, 

etc.). 

Descrever 
sucintamente 

as 
características 

dos 
equipamentos 
utilizados na 

coleta 

Descrever 
equipamentos 

de 
proteção 
individual 
utilizados. 

 

Nº de funcionários 
que atuam na coleta. 

Indicar se funcionários 
são fixos ou não. 
(ver observação 

abaixo). 
 (F-fixo) 

(NF-não fixo) 

Quantidade 
de Veículo 
para Coleta 

de  RSS. 
 

Capacidade 
do Veículo 

em Tonelada. 
 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Observações quanto ao sistema de coleta externa _____________________________________________________ 
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APÊNDICE Vl - Caracterização dos aspectos ambientai s do Centro de Quimioterapia do HRA, Araguaina – TO , 
2008. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Caracterização dos aspectos ambientais do Centro de Quimioterapia 

LOCAL 
(Unidade ou 

serviço) 
 

Resíduos 
sólidos  

 

Emissões 
gasosas  

Efluentes 
líquidos   

Listar todos os 
locais da unidade 

em estudo. 
(unidades ou 

serviços) 

Descrever os resíduos gerados em 
cada local listado na coluna anterior. 

 

Descrever as emissões 
gasosas geradas em cada um 

dos locais. 
(caldeira, autoclave, fogão, 
lavanderia, laboratório de 

química).  

Descrever os efluentes líquidos resultantes 
dos procedimentos realizados no 

estabelecimento de serviços de saúde. 
 

EX: Recepção Papel, restos de alimentos, copos, etc..   

                                                     
Lavanderia  

 Vapores dos produtos 
químicos utilizados.  

Efluentes da lavagem de roupas com adição 
de produtos químicos.  
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APÊNDICE Vll - Mapeamento dos riscos associados aos  resíduos dos serviços de saúde, no CQ do HRA, 2008 . 
 

 

CONTROLE DE RISCOS 
ÁREA/ PROCESSO 
Descrever a atividade/ condição que representa o risco 

 
Ex.: COLETA INTERNA ÚNICA 

Onde O que Quem Como Quando Ação 
Área da abrangência  

 
 

Descrever o tipo de 
risco e a atividade 
(ação) que gera o 

risco. 
 

Quem está 
exposto ao risco 

identificado 
(pacientes, 

funcionários, 
Comunidade). 

Descrever 
forma de 

Exposição. 
 

Descrever momentos 
ou fases da jornada de 

trabalho onde a 
probabilidade de 

ocorrência é maior. 

Descrever forma de 
controle de risco 

(eliminação, Minimização). 
 

Ex.: Central de 
Quimioterapia 

 

Risco Biológico: 
Contaminação por 
agente biológico  

Médicos, 
Pessoal da 

Limpeza, etc 
 

Lesão por 
corte causada 

por resíduo 
perfuro 
cortante 

Horário da coleta 
interna 

 

Segregação correta 
Acondicionamento em 

recipientes específicos para 
perfuro cortantes.  
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APÊNDICE Vlll - Levantamento quantitativo dos resíd uos dos serviços de saúde Centro de Quimioterapia d o 
HRA, Araguaina, 2008.  

 

 
 

  Qtd. Utilizada  Kg Média Coletada/Dia Data    
Local de geração  

EX: 
Descrever o resíduo pesado 

(Exemplo) 
Manhã Tarde  Total Geral/Dia Manhã Tarde  Total Geral/Dia 

___ 
Vidro                
Papel comum               
Papelão               
Material C/Quimioterápicos               
Perfuro cortantes               
               

                Central de 
Quimioterapia                 

Vidro                
Papel comum               
Papelão               
Material C/Quimioterápicos               
Perfuro cortantes               
               

Área de internação                
         

         
               
               
               Área de 

Higienização Produtos químicos               
         
Centro Cirúrgico         
         
Lavanderia         
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Araguaína,____ de ________de ___ 

 
 
 

Ao Sr. Adriane de Andrade 
Diretor de Pesquisa, Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 
Fundação de Medicina Tropical do Tocantins 
 
 
 
Senhor Diretor,  
 
 

 Solicito de Vossa Senhoria o encaminhamento de um oficio à diretoria do 
Hospital de Referência de Araguaína, solicitando do mesmo a autorização para o 
desenvolvimentento e execução do projeto intitulado “RESÍDUOS DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE: Diagnóstico e riscos no Centro de Quimioterapia do 
Hospital de Referência de Araguaina/TO”. E ainda poder contar com a equipe 
envolvida no processo de gerenciamento das atividades afins, na unidade de 
saúde, para eventuais busca de informações inerente à pesquisa supracitada. 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Laudi Barros dos Santos  

Mestranda em Gestão, Pesquisa e Desenv. Tecnológico Farmacêutico 
Pesquisadora/ FMT/TO 

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS 

APÊNDICE IX 
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FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL 
DO TOCANTINS 

 
 

 
 
 
 
 

Araguaína ____de _________de ____ 
 

A sua Senhoria, o Senhor 
José Celso Cintra 
Diretor do Hospital de Referência de Araguaina/TO  
 
 
 
Assunto: Solicitação  
 
Senhor Diretor 
 
 

 
 Com a necessidade de agilizar o processo de finalização de uma pesquisa, 
solicito de Vossa Senhoria a liberação de dados estatísticos institucional do ano 
de 2008. Específico do Centro de Quimioterapia, como também de todo 
Hospital de Referencia _HRA. O que tornará necessário e indispensável na 
implementação e execução de um projeto de pesquisa de Dissertação de 
Mestrado, cujo tema: RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: Diagnóstico e 
riscos no Centro de Quimioterapia do Hospital de Re ferência de 
Araguaina/TO.  
 
 
 
 
De já agradece atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laudi Barros dos Santos 
Pesquisadora  

FMT-TO  

APÊNDICE X 
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ANEXO I – Protocolo de autorização de execução do p rojeto de pesquisa no 
CENTRO DE QUIMIOTERAPIA do Hospital de Referência d e Araguaina -TO, 

2008. 
 

 


