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RESUMO 

 

Os problemas e preocupações com os Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSSS) vêm de 

longa data e ainda nos dias de hoje, é grande essa preocupação. O descarte de forma incorreta 

está sendo um problema principalmente nas instituições hospitalares, que podem trazer riscos 

e contaminações com doenças infecciosas aos pacientes, visitantes, bem como aos que 

manipulam indiretamente os resíduos sejam os trabalhadores da área da saúde ou de limpeza. 

Reconhecendo nas instituições hospitalares a complexidade quanto às classificações dos 

RSSS e a segregação, essa dissertação tem como objetivo analisar a logística interna atual dos 

RSSS e propor um novo processo para otimizar a coleta dos resíduos desde o abrigo 

intermediário até o abrigo externo, situando cada ator com suas responsabilidades sociais para 

que os resíduos infectantes não sejam misturados aos resíduos comuns e encontrar meios 

internos para reduzir a geração de resíduos desde a fonte geradora até a disposição final. Com 

base nos dados foi possível perceber a dificuldade no gerenciamento dos RSSS quanto à 

segregação correta envolvendo toda a cadeia logística do hospital, desde os trabalhadores da 

limpeza, dos funcionários da saúde em segregar adequadamente os resíduos e também de 

frequentar treinamentos sobre a importância dos RSSS, inclusive o entendimento dos gestores 

da necessidade do hospital em realizar a correta destinação dos RSSS, pois os mesmos 

priorizam o atendimento à saúde da população em detrimento do fornecimento de recursos 

para as atividades de gerenciamento dos RSSS. A metodologia utilizada foi o estudo de caso 

em um Hospital Público localizado na cidade de São Paulo, a coleta de dados foi realizada por 

meio de observação não participativa, entrevista informal, documentos e informações do 

referencial teórico obtidas com bases em artigos científicos e congressos provenientes das 

bases Scopus, Scielo e Google Acadêmico. Como contribuição teórica dessa pesquisa, tem-se 

o auxílio de análise do processo de logística dos resíduos hospitalares, para que estejam 

dentro dos padrões exigidos pela legislação e das normas, e como contribuição prática 

aplicada em adequar o Hospital "X" na legislação de maneira viável e de baixo custo e sem 

causar grandes interferências na rotina diária do hospital.  

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde, infecção hospitalar, cadeia 

produtiva, logística reversa. 



 

 

ABSTRACT 

 

The problems and concerns involving Solid Waste from Healthcare Services (RSSS), though 

an old issue, are still very troubling today. Incorrect disposal of solid waste is a major 

concern, especially in hospital, in that it poses a risks of contamination from infectious 

diseases to patients, visitors, as well as individuals who indirectly handle such waste, be it 

healthcare providers or cleaning staff. Mindful of the complexity of RSSS classifications and 

segregation in hospitals, this dissertation aims at analyzing the RSSS internal logistics 

currently in place and puts forth a new process to optimize waste collection - from 

intermediate area and external storage - placing each actor and their social responsibilities so 

that the infectious and common waste do not mix; and devise internal means to reduce 

generation of waste right at the source up to the final disposal. The data obtained shows how 

difficult RSSS management is when it comes to correctly segregation providers find it 

difficult to properly separate waste and attend training on the significance of RSSS and 

hospitals' administrators need to have a solid grasp of the relevance of waste segregation, as 

they still prioritize health care of the population to the detriment of allocating funds for the 

management activities of the RSSS. The methodology used was the case study of a Public 

Hospital located in the city of São Paulo, data was collected via non-participatory observation, 

informal interview, records and information was obtained from scientific papers and 

congresses on Scopus, Scielo and Google Scholar. The theoretical contribution of this 

research is a tool to analyze the logistics involving hospital waste, so that they are meet the 

standards required under legal standards and rules and a practical contribution applied in 

bringing Hospital "X" to compliance with applicable rules and regulations in a realistic 

manner and at low cost and without causing major interferences with hospital's daily 

operation..  

 

Keywords: Solid waste health service, hospital infection, supply chain, reverse logistics. 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma das maiores preocupações da sociedade em relação ao planeta é com os resíduos 

urbanos gerados pela população, que desde a Idade Média quando houve a propagação da peste 

bubônica que assolou a Europa no século XIV e dizimou milhares de pessoas é associado com o 

crescimento da população e urbanização descontrolada, a falta de saneamento básico e a falta de 

gerenciamento dos resíduos, propiciaram a proliferação de micro e macrovetores de diversas 

moléstias (Celeri, 2006; Velloso, 2008).  

Até a década de 1950, os resíduos eram associados a doenças e restritos somente à área 

médica, a partir da década de 1970 os resíduos e seus riscos foram considerados como questão 

ambiental e houve a percepção da degradação do planeta pelos resíduos provenientes de 

substâncias biológicas, químicas e radioativas produzidas pelo próprio homem (Velloso, 2008). 

Apesar dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSSS) fazerem parte de uma 

pequena parcela em relação aos resíduos sólidos urbanos de um Município, há uma preocupação 

devido à sua periculosidade por representarem fonte potencial de contaminação e disseminação 

de doenças (Marques & Ferreira, 2006). 

Os RSSS são constituídos de material biológico, químicos, radioativos e 

perfurocortantes o que torna complexa a gestão do sistema de gerenciamento dos RSSS, porque 

não depende somente da aplicabilidade de instrumentos legais e normativos, mas também da 

conscientização e do comprometimento dos gestores e profissionais da área da saúde na busca de 

melhores soluções para esta problemática (Marques & Ferreira, 2006). 

Com isso, este trabalho trata das questões dos RSSS de um Hospital Público localizado 

na cidade de São Paulo que no presente trabalho será denominado de Hospital "X". Hospital de 

grande porte considerado terciário, isto é, presta assistência na maioria das especialidades de alta 

complexidade, foi o primeiro especializado em tuberculose. O hospital possui o serviço de 

ambulatório de especialidades, pronto socorro adulto e infantil e apoio técnico (exames de apoio 

diagnóstico), sendo um Hospital Geral referência em politraumatizados.  
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O interesse pelo tema se deu devido ao grande volume de RSSS gerados pelas 

instituições hospitalares e à preocupação com a segregação adequada para cada grupo de resíduos 

e a disposição final. Com o crescimento populacional e o aumento quanto aos cuidados de saúde 

e consequentemente a demanda por hospitais, o volume de resíduos hospitalares tende a aumentar 

futuramente.  

Portanto, surge a necessidade de controlar, gerir e tratar os RSSS adequadamente a fim 

de evitar riscos à sociedade (Cavalheiro, 2010). O gerenciamento adequado dos RSSS gerados 

provenientes de instituições hospitalares requer organização e sistematização na dinâmica 

hospitalar o que, ao fazê-lo corretamente previne acidentes de trabalho e minimiza o impacto ao 

meio ambiente em que vivem ao empregar medidas de biossegurança (Leite, 2006). 

Os resíduos hospitalares se inserem nessa problemática e se gerenciados adequadamente 

minimizará impactos quanto à degradação ambiental e riscos à saúde pública (Corrêa, Lunardi, & 

Santos, 2008). Para tanto, foram criadas as políticas públicas e legislações relacionadas com o 

gerenciamento de resíduos hospitalares. Estão presentes na legislação no art. 23 § VI da 

Constituição Federal de 1988, sobre a proteção do meio ambiente e combate à poluição, art. 225 

sobre o direito de todos de um ambiente ecológico equilibrado e de uso comum. Também a NBR 

10004 (2004), ANVISA 306 (2004) e o CONAMA 358 (2005), sobre as classificações dos RSSS 

em sua periculosidade; regulamentos técnicos gerenciais; tratamento e destinação final, dentre 

outras legislações (Costa & Fonseca, 2010).  

Para Costa e Fonseca (2010), um conjunto de procedimentos de gestão deve ter 

embasamento legal, técnico e científico para proporcionar aos resíduos gerados um descarte 

correto e seguro. Deve estar dentro das normas estabelecidas tanto o hospital como os 

profissionais que trabalham no mesmo para serem um conjunto de ações que beneficia o bem-

estar de todos. Corrêa, Lunardi e Santos (2008) afirmaram que os problemas relacionados aos 

RSSS são complexos e onerosos e o investimento não basta vir somente da organização e 

sistematização das fontes geradoras, mas deve haver uma sensibilidade maior na conscientização 

humana quanto à responsabilidade com a própria vida e com o meio ambiente. 

Sobre o gerenciamento hospitalar dos RSSS, o hospital além de realizar uma segregação 

apropriada desses resíduos (Chaerul, Tanaka, & Shekdar, 2008), deve adotar o descarte de forma 

adequada (Costa & da Fonseca, 2010), aplicar medidas de segurança aos profissionais da saúde e 
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para com a comunidade (Corrêa et al., 2008), é perceber a importância da logística reversa como 

gerador de retorno econômico, uma vez que são gerados diversos resíduos após o processo 

logístico direto de materiais considerados final de sua vida ou de pouco uso ou sem uso que 

podem retornar ao ciclo produtivo, como por exemplo as embalagens de papelão dos 

medicamentos (Guarnieri, 2011). 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) foi regulamentada pela Lei nº 

12.305/10 e deixa claro que a "responsabilidade pós-consumo" é dos fabricantes, distribuidores 

ou importadores pela gestão dos resíduos gerados após seu consumo, dentre eles embalagens, 

produtos usados, vencidos ou quebrados (Kapaz, 2002), ou seja, a importância de adotar a 

logística reversa é ainda maior devido à sanção e regulamentação do PNRS (Guarnieri, 2011). 

Assim, neste contexto, a presente dissertação, concentra-se em analisar e propor um 

processo que permita otimizar a coleta dos RSSS nos abrigos intermediários e no abrigo externo 

do Hospital “X de forma adequada e analisar a aplicabilidade da logística reversa compreendendo 

a logística tradicional, a movimentação correta dos materiais e como são estocados e por fim, o  

descarte correto do RSSS. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Sabendo-se que, por se tratar de um hospital público, o Hospital "X" considerado de 

grande porte produz diariamente grande quantidade de RSSS sendo eles biológicos, químicos, 

radioativos, comuns e perfurocortantes.  

No entanto, atualmente o processo de coleta é ineficiente, apesar da coleta diária ser 

realizada diversas vezes ao dia, porém, identificou-se que esse não é o único problema enfrentado 

pelo hospital.  

Na configuração arquitetônica interna do hospital, o abrigo intermediário (local 

destinado ao armazenamento temporário dos resíduos vindo de diversos setores) está localizado 

nos andares próximos das escadas e do elevador de serviço sendo que o mesmo, além de realizar 

sua função também é usado pelos visitantes, pacientes e funcionários o que traz desconforto, pois 

mesmo sendo feita a limpeza dos elevadores após a retirada dos contenedores, pode deixar 

cheiros desagradáveis.  
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Ainda comentando sobre a configuração arquitetônica, o terreno do Hospital "X" possui 

uma topografia irregular e aclividade o que dificulta os funcionários da limpeza a transportarem 

os contenedores já carregados de materiais residuais, deixando-os com fadiga e com baixa 

produtividade, expondo-os a riscos de quedas dos resíduos durante o transporte, apesar de possuir 

em alguns trechos rampas que também são utilizadas pelos pedestres. 

Pelo fato do abrigo intermediário localizar-se na área de circulação comum do hospital 

acaba sendo um problema, pois como descrito anteriormente, a quantidade de resíduos gerados 

pelo hospital é alta, o que faz com que os abrigos intermediários fiquem com sua capacidade 

máxima utilizada, originando cheiros desagradáveis pelo corredor e fomenta o aparecimento de 

diversos tipos de insetos, parasitas, roedores dentre outros, mesmo realizando a coleta 

diariamente torna-se insuficiente, apesar do aumento da frequência da coleta durante o dia e a 

higienização, dedetização e desratização comumente realizado pelo hospital.  

Há também outro fator que vale ser mencionado, há o risco de contaminação pelos 

visitantes ou pessoas não autorizadas que por algum motivo mexer e/ou retirar indevidamente os 

resíduos que foram descartados uma vez que os abrigos não são trancados. Também há o risco de 

contaminação principalmente pelos funcionários da limpeza que coletam os RSSS e transportam 

até o abrigo externo, no qual estão diretamente em contato com os RSSS, manipulando-os 

quando estes não estão corretamente descartados conforme o grupo de classificação, tema que 

será abordado adiante em conjunto com a sua periculosidade.  

1.1.1 Questão de Pesquisa 

Assim emerge a seguinte questão de pesquisa: Como armazenar corretamente os RSSS 

produzidos no Hospital "X" até a retirada para destinação adequado dos mesmos? 

1.2 OBJETIVOS 

Para responder a questão de pesquisa com caráter reflexivo e fundamentado na teoria e 

observação, foram traçados os objetivos para a investigação. 
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1.2.1 Objetivo Geral 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar proposta de um processo para otimizar e 

proporcionar a coleta dos RSSS desde a sua origem passando pelos abrigos intermediários até o 

abrigo externo de forma adequada com a aplicação da logística reversa dos materiais hospitalares. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos são: 

- Levantamento das não conformidades do Hospital "X"; 

- Analisar a logística interna atual do RSSS do Hospital “X”;  

- Levantar a logística interna do RSSS de outros hospitais no Brasil; 

- Analisar o papel dos trabalhadores que manipulam RSSS no Hospital X; 

- Analisar as classificações dos RSSS e propor novo layout dos abrigos intermediários e 

do abrigo externo; 

- Analisar a questão de logística reversa dos RSSS; 

- Propor novo processo de coleta dos RSSS. 

1.3 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

Sabe-se o quão é importante para a comunidade conhecer qual a destinação dos RSSS 

dada pelos hospitais que até então era somente preocupação dos administradores hospitalares 

(Fernandes, 2013), porque a população está cada vez mais preocupada e valorizando a questão da 

saúde. É necessário entender como se procede o descarte desde o uso pelos pacientes até a 

disposição nos abrigos externos seguindo para tratamento externo e qual a importância para a 

sociedade contemporânea, portanto, tornam-se necessários informações e conhecimentos de 

como ocorre a disposição dos RSSS. 



19 

 

Hoje a mídia cobre assuntos referentes aos resíduos urbanos e os RSSS apesar de 

constituírem cerca de somente 1% da massa total dos resíduos urbanos não deve ser desprezado, 

pois é sabido que são elementos que podem gerar contaminação à sociedade e se não tratados 

devidamente para ser descartado em aterros pode levar à contaminação do solo e dos lençóis 

freáticos. 

É notório que nos últimos tempos o avanço nas ciências, das novas tecnologias e grandes 

investimentos financeiros, contudo, ainda o problema com os RSSS está longe de ser 

solucionado, não somente pensando na sustentabilidade do planeta, mas como solução para 

mitigar causas com problemas relacionados a saúde (Leite, 2006). 

Para uma gestão adequada é fundamental nas instituições hospitalares abranger questões 

financeiras, responsabilidade social e conscientização ambiental principalmente em hospitais 

públicos que não possuem cultura para promover melhorias no gerenciamento dos RSSS 

(Pfitscher, Vegini, Nunes, & Rosa, 2008).  

Cada país possui diferentes normas ou legislações para abordar questões de geração, 

segregação, coleta e tratamento dos RSSS e é possível verificar a diferença de atenção dada em 

países considerados desenvolvidos bem como quantidade de RSSS gerados. Ainda no Brasil, a 

devida atenção aos RSSS é precária, apesar do arcabouço legal no Brasil, contudo, já está 

havendo a preocupações dos hospitais em promover um gerenciamento adequado dos RSSS tanto 

em órgãos públicos como privados (Pfitscher et al., 2008). 

Para tanto, uma das etapas considerada importante dentro do gerenciamento hospitalar é 

de como é realizado o manejo os RSSS para que não comprometa o funcionamento do hospital, 

preserve a integridade dos funcionários, principalmente os de limpeza que os manejam 

diariamente com o uso correto de equipamentos de proteção individual (EPI) e informações 

necessárias dos grupos e tipos de resíduos hospitalares com palestras e workshops e ajude a 

promover para ser exemplo de preocupação com o meio ambiente, conscientes dos riscos e 

periculosidades que os resíduos podem causar caso haja negligência quantos ao seu manejo. 

Assim, com o estudo de caso realizado junto ao Hospital "X", foi possível analisar toda a 

logística interna dos RSSS que envolve complexidade e segurança em toda sua cadeia de 

operação interna. A possibilidade de participar de um ambiente hospitalar assegura obter uma 

maior percepção de como se deve proceder no gerenciamento dos RSSS e dificuldades 
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enfrentadas por um hospital público para garantir integridade daqueles que frequentam como 

médicos, enfermeiros, auxiliares, pacientes, visitantes e seus colaboradores. 

Esse estudo contribui ao apresentar uma proposta para otimizar o processo de 

gerenciamento dos RSSS, para que haja uma maior fluidez sem a necessidade de dependência dos 

gestores e também não interferir na dinâmica do hospital. Uma das principais sugestões é a 

necessidade periódica de treinamento e reciclagem dos colaboradores do hospital, motivando-os 

para a conscientização ambiental e responsabilidade social posicionando cada ator em um 

pensamento coletivo e não individual. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A estrutura do trabalho está organizado em sete capítulos, contendo também as 

referências e os anexos das plantas do edifício principal do Hospital “X.  

No capítulo 1 é apresentada uma contextualização sobre os Resíduos Sólidos de 

Serviços de Saúde (RSSS), o problema de pesquisa relacionado à gestão dos resíduos, a questão 

de pesquisa, os objetivos (geral e específicos) e justificativa para o estudo do tema. 

No capítulo 2 aborda-se definição dos RSSS, suas classificações e caracterização e como 

identificar os resíduos para realizar a segregação, acondicionar e armazenar no abrigo 

intermediário, como é efetuado a coleta e o transporte dos resíduos até o abrigo externo e seu 

armazenamento até a realização da coleta pelo serviço público e na sequência seguir para 

eventuais tratamentos externos. Aborda também tipos de tratamentos realizados no Brasil e em 

outros países desenvolvidos e em desenvolvimento, e como se dá o cálculo do dimensionamento 

dos abrigos que contém todos os grupos de resíduos. 

O capítulo 3 aborda assuntos sobre o gerenciamento nas instituições de saúde, a 

importância do conhecimento e informações para os trabalhadores relacionados à periculosidade 

e como proceder em caso de contato com material biológico para evitar acidentes de trabalho. 

Apresenta questões sobre a importância do ciclo do Plan, Do, Check and Action (PDCA) na 

gestão hospitalar, definição de logística tradicional, logística reversa e como ela acontece. 
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O capítulo 4 apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para a realização da 

dissertação, delineamento da pesquisa, os procedimentos utilizados para a coleta dos dados e o 

questionário para as entrevistas. Aborda também os procedimentos adotados de análise e 

limitações para efetuar a pesquisa. 

No capítulo 5 é apresentado o estudo de caso no Hospital "X" situado na cidade de São 

Paulo que tem como característica seu grande porte e atendimento em diversas especialidades. 

Apresenta o procedimento atual utilizado para manejo e coleta dos RSSS por meio de 

mapeamento dos fluxos dos mesmos de cada andar do edifício principal, recorte do estudo, para 

maior clareza na visualização. Será também feito uma proposta de layout para o abrigo 

intermediário e do novo abrigo externo para organizar e comportar maior quantidade de RSSS. 

E por fim, será apresentada a análise e interpretações desses resultados baseado nos 

levantamentos de dados colhidos durante o processo de pesquisa da dissertação. Nesse capítulo 

apresentará as conclusões a respeito do levantamento realizado e recomendações para trabalhos 

futuros. 

Ainda nesse trabalho faz parte do escopo, as referências e apêndices que contém o 

mapeamento dos fluxos em escala maior para melhor visualização. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo será apresentada a fundamentação teórica sobre resíduos sólidos de 

serviço de saúde, leis e normas que por meio de investigação em materiais publicados em livros, 

dissertações, teses, periódicos científicos e artigos apresentados em congressos de cunho 

científico e indexados em bases de dados, como embasamento para análise e interpretação dos 

dados para a pesquisa. 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS) 

O homem extrai da Terra todos os recursos naturais que são necessários para sua 

sobrevivência, entretanto, em consequência disso também é sobre a Terra que o homem deposita 

todos os resíduos originados desse processo. O planeta está passando por uma crise ambiental 

com escassez de recursos naturais e problemas com a poluição, além disso, a geração de resíduos 

tem recebido atenção, sobretudo pela quantidade de resíduos produzidos que cresce 

exponencialmente e o descarte de forma incorreta que coloca em risco a qualidade de vida da 

sociedade (Costa & Fonseca, 2010). 

No desenvolvimento da tecnologia, concomitantemente nesse contexto evoluem-se 

também novas formas de microrganismos, invasão das bactérias, resistência bacteriana, 

fragilizando o ambiente hospitalar e desafiando algumas ações no combate a essas infecções 

(Fontana & Lautert, 2006). Alguns estudos científicos revelaram acidentes de trabalho com 

aqueles que diretamente estão em contato com os pacientes, porém, constatou-se também que 

mesmo os que não estão envolvidos diretamente podem ser vítimas, entre eles: funcionários da 

limpeza, lavanderia, manutenção e equipes de coletas de resíduos que estão constantemente 

expostos ao contato com RSSS (Canini, Gir, & Machado, 2005).  

Conforme Moutte et al. (2007), os RSSS constituídos de materiais biológicos, produtos 

químicos perigosos, rejeitos radioativos e objetos perfurocortantes potencial ou efetivamente 

contaminados necessitam de cuidados específicos em sua manipulação. 
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Dos resíduos urbanos são vários os compostos oriundos da diversidade de atividades, 

conforme ressaltou Souza (2011), não podem ser desprezados no estudo epidemiológico, pela 

presença de agentes biológicos ou resíduos químicos e na maioria são resultados de rejeitos 

gerados de RSSS que constitui potencial periculosidade. 

Os agentes de saúde, médicos, ambientalistas e legisladores denominam resíduos de 

maneiras diferentes como: resíduo hospitalar, lixo hospitalar, resíduos sólidos hospitalares, 

resíduo biológico, biomédico, médico, clínico, infeccioso e resíduo infectante (Souza, 2011), 

nesta pesquisa será denominado como RSSS. Possui diferentes características e no Departamento 

de Meio Ambiente de Londres como sendo provenientes de prática médica, odontológica, 

veterinária, enfermagem, farmácia ou práticas similares de laboratórios clínicos e tratamento de 

saúde e ensino e pesquisa (Her Majesty's Stationery office - Department of the Environment 

Clinical Waste London 1983, apud Scheneider, Rêgo, Caldart, & Orlandin, 2001). 

Na legislação americana, os RSSS são oriundos de diagnósticos, tratamentos ou 

imunização de seres humanos ou animais, pesquisas ou produção e/ou testes de material 

biológico (EPA, 2015). E no Brasil são classificados como Classe A segundo a NBR 10.004 que 

trata dos resíduos em geral, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e os governos dos Estados e Municípios (Souza, 2011). 

Para a Anvisa (2003), os RSSS são todos aqueles relacionados com o atendimento à 

saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; 

laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizam 

atividades de embalsamento; serviços de medicina legal; drogarias e farmácia inclusive as de 

manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de 

zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de 

materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços 

de acupuntura; serviços de tatuagem, dentre outros similares.  

No entanto, a Resolução não se aplica a fontes radioativas seladas, que seguem as 

determinações conforme a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e as indústrias de 

produtos para a saúde devem seguir o licenciamento ambiental (Anvisa, 2004), A Resolução da 

Diretoria Colegiada RDC nº 306 aborda as etapas do manejo, desde a segregação até o descarte 

final (Anvisa, 2004). 
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Mas, segundo Pereira et al. (2013), as unidades de saúde de urgência e emergência 

apresentam pouca preocupação no gerenciamento dos resíduos e é considerado um problema 

crítico, sabendo-se que um quarto dos resíduos produzidos nos serviços de saúde são perigosos e 

de potencial risco aos trabalhadores e à sociedade, bem como o impacto significativo dos RSSS 

no ecossistema.  

2.2 CLASSIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 

Os RSSS são classificados conforme suas características biológicas, físicas, químicas e 

inertes, com a finalidade de adequar o melhor gerenciamento nos ambientes hospitalares no 

âmbito interno e externo (Souza, 2011). Os resíduos são classificados em cinco grupos, a saber: 

biológicos, químicos, radioativos, comuns e perfurocorantes. Na Figura 1 são apresentadas a 

classificação dos RSSS e a forma de descarte de cada grupo conforme Resoluções Conama nº 

5/93 do Ministério do Meio Ambiente, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 33:  

Classificação dos Resíduos Forma de disposição final 

Classe A - Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por 

suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar 

risco de infecção. São divididos em subgrupos: 

Para aterro sanitário licenciado ou local 

devidamente licenciado para disposição 

final de RSS. 
A1 

1. culturas e estoque de microrganismos; resíduos de fabricação de 

produtos biológicos, exceto os homoderivados; descarte de vacinas de 
microrganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentos 

utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos 

de laboratórios de manipulação genética; 

2. 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 doenças emergente que se torne 

epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão 

seja desconhecido; 

3. bolsas transfusionais contendo sangue ou homocomponentes 

rejeitadas por contaminação ou por má conservação, ou com prazo de 

validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta; 

4. sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos 

corpóreos, recipientes e materiais resultante do processo de assistência à 
saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 

A2 

1. carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes 
de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação 

de micro-organismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de 

animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância 

epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou 
não a estudo anatomopatológico ou confirmação diagnóstica. 

(I) Aterro sanitário licenciado ou local 

devidamente licenciado para disposição 

final de RSS; ou                                                              

(II) Sepultamento em cemitério de 
animais. 
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A3 

1. peças anatômicas (membro) do ser humano; produto de fecundação 

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

que 25 cm ou idade gestacional menor que 20 semanas, que tenham 
valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou 

familiares. 

(I) Sepultamento em cemitério, desde que 

haja autorização do órgão competente do 

Município, do Estado ou do Distrito; ou                                     
(II) Tratamento térmico por incineração ou 

cremação, em equipamento devidamente 

licenciado para esse fim. 

A4 

1. kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando 

descartados; 

Os resíduos do grupo A4, constantes do 

anexo I da Resolução, podem ser 

encaminhados sem tratamento prévio para 

local devidamente licenciado para a 
disposição final de resíduos dos serviços 

de saúde. Parágrafo único. Fica a critério 

dos órgãos ambientais estaduais e 

municipais a exigência do tratamento 
prévio, considerando os critérios, 

especificidades e condições ambientais 

locais. 

2. filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membranas 

filtrante de equipamento médico hospitalar e de pesquisa, entre outros 

similares 

3. 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 microrganismo 

causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente 

importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou 
com suspeita de contaminação co príons; 

4. resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura 
ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere tipo de resíduo; 

5. recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, 
que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; 

6. peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de 
procedimentos cirúrgicos u de estudos anatomopatológicos ou de 

confirmação diagnóstica; 

7. carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes 

de animais não submetidos a processos de experimentação com 
inoculação de micro-organismos, bem como suas forrações;  

8. bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. 

A5 

1. órgãos, tecidos, fluídos orgânicos, materiais perfuro cortantes ou 

escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de 

indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com 

príons. 

Devem ser submetidos a tratamento 

específico orientado pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, 

antes da disposição final. 

Grupo B - Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco 

à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxidade. 

§1º As características dos resíduos 

pertencentes a este grupo são as contidas 

na Ficha de Informações de Segurança de 

Produtos Químicos - FISPQ. §2º Os 

resíduos no estado sólido, quando não 

tratados, devem ser dispostos em aterro de 

resíduos perigosos - Classe I.   §3º Os 

resíduos no estado líquido não devem ser 
encaminhados para disposição final em 

aterros. Art. 22 Os resíduos pertencentes 

ao Grupo B, constantes do anexo I da 

Resolução sem características de 
periculosidade não necessitam de 

tratamento prévio. §1º Os resíduos 

referidos no caput deste artigo, quando no 

estado sólido, podem ter disposição final 

em aterro licenciado. §2º Os resíduos 

referidos no caput deste artigo, quando no 

estado líquido, podem ser lançados em 

corpo receptor ou na rede pública de 

esgoto, desde que atendam 
respectivamente as diretrizes pelos órgãos 

ambientais, gestores de recursos hídricos e 

de saneamento competentes. 

1. produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; 

antineoplásticos; imunossupressores; digitálicos; imunomodulares; 
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 MS 2344/98 e suas 

atualizações; 

2. resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfetantes; resíduos contendo metais 

pesados para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes; 

3. efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores); 

4. efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas; e 

5. demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR-

10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos) 
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Figura 1 - Classificação e caracterização dos Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde (RSSS) 

Fonte: Adaptado de Anvisa RDC  306 (2004) e Conama 358 (2005) 

 

Segundo Souza (2011), a demanda pelos serviços de saúde cresce concomitantemente à 

medida do crescimento populacional e consequentemente há um aumento do volume de resíduos 

gerados no qual essa relação está diretamente relacionada com o número de atendimentos 

prestados. Para os RSSS é atribuído um tratamento diferenciado e cuidado especial justamente 

por sua alta periculosidade e patogenicidade, possibilidade de contaminação dos funcionários de 

limpeza, médicos, enfermeiros, doentes, visitantes em ambientes hospitalares, levando ao risco de 

Grupo C - Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 

contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação 
especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e 

para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 

§1º Os rejeitos radioativos podem ser 

considerados resíduos até que seja 
decorrido o tempo de decaimento 

necessário ao atingimento do limite de 

eliminação.                                             §2º 

Os rejeitos radioativos, quando atingido o 

limite de eliminação, passam a ser 
considerados resíduos das categorias 

biológica, química ou de resíduo comum, 

devendo seguir as determinações d grupo 

ao qual pertencem. 

1. enquadram-se neste grupo quaisquer materiais resultantes de laboratórios de 

pesquisa e ensino na área de saúde, laboratórios de análises clínicas e serviços 
de medicina nuclear e radioterapia que contenham radionuclídeos em 

quantidade superior aos limites de eliminação. 

Grupo D - Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou 

radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos 
resíduos domiciliares. 

Os resíduos pertencentes ao Grupo D, 

constantes do anexo I desta Resolução, 
quando não forem passíveis de processo de 

reutilização, recuperação ou reciclagem, 

devem ser encaminhados para o aterro 

sanitário de resíduos sólidos urbanos, 
devidamente licenciados pelo órgão 

ambiental competente. Parágrafo único. Os 

resíduos do Grupo D, quando for passível 

de processo de reutilização, recuperação a 
reciclagem devem atender as normas 

legais de higienização e descontaminação 

e a Resolução Conama nº275/01 

1. papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de 

vestuário, resto alimentar de paciente, material utilizados em antissepsia e 

hemostasia de venóclises, equipo de soro e outros similares não classificados 

como A1; 

2. sobras de alimentos e do preparo de alimentos; 

3. resto alimentar de refeitório; 

4. resíduos provenientes das áreas administrativas; 

5. resíduos de varrição, flores, podas e jardins; 

6. resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde. 

Grupo E - 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. 

§1º Os resíduos do Grupo E devem ser 

apresentados para coleta acondicionados 

em coletores estanques, rígidos, resistentes 

à ruptura, à punctura, ao corte ou à 

escarificação. §2º Os resíduos a que se 

refere a caput deste artigo, com 
contaminação radiológica, devem seguir as 

orientações contidas no art. 23, desta 

Resolução. §3º Os resíduos que contenham 

medicamentos citostéticos ou 

antineoplásticos, devem ser tratados 

conforme o art. 21, desta Resolução.                                                                    

§4º Os resíduos com contaminação 

biológica devem ser tratados conforme os 

arts.15 e 18 desta Resolução. 

Obs. Conforme art. 20 Os resíduos do Grupo A não podem ser reciclados, reutilizados ou reaproveitados, inclusive para 
alimentação animal. 
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uma infecção. E os resíduos considerados infectantes são os que apresentam maior risco à saúde 

humana e ao meio ambiente (Corrêa et al., 2008). 

Takayanagui (1993) ressaltou que primeiramente a população mais exposta ao risco de 

contaminação são os trabalhadores do serviço de saúde e os funcionários da coleta que 

manipulam os resíduos até o descarte final e em outro momento os riscos se dão aos visitantes, 

fornecedores, voluntários, dentre outros. Também não esquecer-se dos resíduos perfurocortantes 

que são grandes condutores de doenças e que merecem cuidados, podendo transmitir Síndrome 

de Imunodeficiência Adquirida (SIDA) e Hepatite do tipo B, dentre outros. 

Vale lembrar que os riscos potenciais de contaminação de natureza infecciosa e química 

são enfrentados diariamente na obscuridade e silenciosamente e poucos são os registros 

comprovados por doenças ocupacionais por agentes biológicos, portanto, os trabalhadores de 

saúde estão mais expostos a esta contaminação (Costa, 2009), assunto que será tratado mais 

adiante.  

2.3 SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS 

Esse primeiro procedimento consiste na separação dos RSSS ainda no local de origem, 

considerando os riscos envolvidos, características físicas, químicas e biológicas. Essa primeira 

etapa de segregação dos grupos de resíduos impedirá que pequenas frações de resíduos 

infectantes ou químicos contaminem a totalidade de resíduos. É importante lembrar que caso os 

resíduos perigosos se misturarem aos comuns, todos os resíduos deverão ser tratados como sendo 

infectados, inviabilizando técnica e financeiramente todo um sistema.  

A segregação adequada reduz a quantidade de resíduos contaminados gerados o que 

resulta em uma economia de custos no tratamento e disposição destes resíduos e a reciclagem dos 

resíduos comuns. Segundo pesquisas de Souza (2011), cerca de 0,7% dos resíduos de Classe A 

considerados de risco biológico deixaram de ser devidamente tratados, pois foram descartados 

erroneamente como resíduos comuns Classe D. E também em contrapartida, cerca de 19,3% de 

resíduos comuns foram segregados e descartados juntamente com os resíduos infectantes, 

resultando em tratamentos desnecessários com autoclavagem e incineração, o que não 
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aconteceria se a segregação fosse realizada de forma correta e impedindo a contaminação de 

grande parte dos resíduos (Takayanagui, 1993b). 

Ao acondicionar os resíduos perfurocortantes ou líquidos, os mesmos deverão ser 

embalados em recipientes rígidos e resistentes de acordo com cada tipo de resíduos para evitar o 

vazamento, perfuração e ruptura. Deverão ser respeitados os níveis de preenchimento, 

fechamento, forma de transportar e armazenar (Souza, 2011).  

Os resíduos líquidos deverão estar contidos em recipientes resistentes e inquebráveis, 

dotados de tampa para não permitir vazamento, em seguida serem embalados com sacos plásticos 

brancos leitosos, impermeável e resistente (NBR 9190/1993), preenchidos até 2/3 de sua 

capacidade, fechados com pelo menos dois nós, classificados como infectante e armazenado sem 

empilhamento excessivo. Já os resíduos químicos de classe B devem seguir: (1) embalagem e 

recipiente compatíveis com suas propriedades e (2) rótulo legível constando o nome do produto, 

propriedades físicas, químicas, volume, data de embalagem e simbologia correspondente (reativo, 

corrosivo, inflamável), como apresentado na Figura 2 e Figura 3, respectivamente. 

 

 

 

 

  

            Figura 2 – Modelo de embalagem para acondicionamento de RSSS de Classe A 

                Fonte: Tomazini, Boulos e Pasqualucci (2009) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Modelo de embalagem para produtos químicos 

Fonte: http://jornalsc.com.br/hospital-de-caridade-conta-com-plano-de-gerenciamento-dos-residuos/ 
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2.3.1 Identificação dos resíduos 

Essa etapa tem como finalidade identificar os resíduos contidos nos sacos e recipientes, 

deve estar de forma clara e em cada recipiente deverá estar estampado o símbolo internacional de 

substâncias químicas, físicas e biológicas, além de respeitar as cores e frases de identificação de 

cada tipo de resíduo, para possibilitar o manejo de forma correta. Os resíduos infectantes da 

Classe A acondicionados em embalagem de cor branca apresentam o símbolo de risco biológico 

vide Figura 4. Os resíduos comuns da Classe D podem ser descartados em embalagens de 

qualquer cor, exceto aquelas que identificam outros grupos de resíduos (Souza, 2011). 

 

 

 

 

 

    

                                Figura 4 - Símbolo de Risco Biológico 

   Fonte: ABNT NBR 7500 (2004). 

2.4 ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS 

Em alguns estabelecimentos de saúde e dependendo do tamanho, a coleta pode ser 

dividida em interna, externa e especial com os seguintes cuidados:  

(i) coleta interna consiste no recolhimento do resíduo da lixeira no local gerado, no 

fechamento do saco e no transporte até o abrigo intermediário podendo ser chamada de sala de 

resíduos ou de material sujo (dependendo da quantidade de RSSS gerados, cada unidade de saúde 

deverá dispor de uma sala de resíduos para a guarda temporária até ser levado para o abrigo 

externo ou para tratamento específico conforme resolução RDC 306). Os sacos/recipientes devem 

ser fechados até 2/3 de sua capacidade e bem fechados para serem coletados. E ao término da 

coleta, deverá ser recolocado novo saco na lixeira e tampando-a.  
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(ii) coleta externa consiste no recolhimento dos resíduos armazenado no abrigo 

intermediário na unidade até o abrigo externo. Os horários devem obedecer a uma programação e 

observar para que os resíduos permaneçam na unidade o menor tempo possível.  

(iii) coleta especial consiste para todos os resíduos de alto risco no transporte e exige a 

presença de técnicos e especialistas com rotina separadas dos demais resíduos de coleta. São 

exemplos: produtos químicos, produtos inflamáveis, material radioativo acumulado para 

decaimento, medicamentos vencidos e materiais biológicos concentrados (Takayanagui, 1993). 

2.4.1 Armazenamento no abrigo intermediário 

É o local de armazenamento temporário dos resíduos vindo de diversos setores da 

unidade, visando agilizar a coleta. Este local pode ser compartilhado com a sala de utilidades e 

que tenha no mínimo 2m² e abrigue contenedores para o armazenamento dos resíduos (Souza, 

2011). O local visa também conter os resíduos até sua coleta determinados em condições 

satisfatórias tanto ambiental como ocupacional (Takayanagui, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Abrigo intermediário - vista externa            Figura 6 - Abrigo intermediário - vista interna 

Fonte: Acervo da autora (2015)                              Fonte: Acervo da autora (2015) 
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2.4.2 Abrigo externo 

É o local destinado ao armazenamento de resíduos até o momento da retirada pela coleta 

externa. O local deverá evitar a entrada de pessoas não autorizadas e observar as normas exigidas 

de higienização (Souza, 2011). Também deve estar protegido contra a entrada de animais e 

insetos. Sua construção deverá ser em local de fácil acesso tanto ao transporte interno do hospital 

quanto à coleta pública e obedecer às normas e padrões de construções e instalações de acordo 

com a Resolução RDC 306/2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

  Figura 7 - Abrigo externo                      

  Fonte: Acervo da autora (2015) 

2.4.3 Do dimensionamento e material de acabamento dos abrigos 

Conforme RDC nº 33/2003, para o descarte dos RSSS de qualquer um dos grupos de 

classificação estar acondicionados e identificados em sacos baseados na Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT NBR 9191/2000, deve-se respeitar os limites de peso de cada saco, 

sendo preenchidos até 2/3 de sua capacidade para depois serem descartados em abrigos 

intermediários e posteriormente encaminhados ao abrigo externo (Anvisa, 2003). 
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No abrigo intermediário que é exclusivo para armazenar os RSSS, deve ser identificado 

como "Sala de Resíduos" e deverá ter pisos e paredes lisas e laváveis contendo um ponto de 

iluminação artificial e um ponto de água para eventuais limpezas e lavagens do abrigo. O piso 

deverá ser resistente ao tráfego dos contenedores e deve ter área suficiente para abrigar dois 

contenedores e ter no mínimo 2m² de área para armazenamento (Anvisa, 2003). 

De acordo com a Anvisa (2003), o abrigo externo deve ser construído de fácil acesso ao 

transporte dos contenedores e aos veículos coletores destinados à retirada dos RSSS. Deve estar 

localizado em área exclusiva, identificada e restrita somente aos funcionários do gerenciamento 

de resíduos. Os ambientes devem ser no mínimo separados para armazenar resíduos do Grupo A 

e do Grupo D. seu dimensionamento deverá ser de acordo com o volume gerado dos RSSS e da 

periodicidade de coleta da limpeza urbana.  

Quanto ao material e acabamento utilizado, os abrigos externos devem ser de alvenaria, 

dotados de aberturas para ventilação, telados e com dimensões de no mínimo 1/20 da área do 

piso, possuir portas com sentido de abertura para fora com tela de proteção contra roedores e 

largura suficiente para que seja feita a passagem dos contenedores de coleta externa. Possuir 

pontos de iluminação, tomadas, pontos de água e canaletas para o escoamento de água que são 

direcionadas para a rede de esgoto. O piso deve ser de material liso e lavável, impermeável e de 

fácil higienização (Anvisa, 2004). 

2.5 COLETA DOS RESÍDUOS 

A coleta dos resíduos é realizada em duas etapas a que se denomina de Coleta I e Coleta 

II (Leite, 2006). 

2.5.1 Coleta I 

A Coleta I constitui-se em recolher os resíduos no local onde é gerado e conduzido até o 

local determinado para o abrigo intermediário (sala de resíduos), ainda dentro do ambiente 

hospitalar (Leite, 2006). O roteiro, fluxo de outros materiais e tipo de veículo para transporte 

devem ser observados com a finalidade de coleta (Souza, 2011) e devem ter roteiro pré-
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estabelecido para impedir o cruzamento de material limpo com os resíduos. Os resíduos deverão 

ser transportados em veículos ou carrinhos dimensionados de acordo com o volume coletado e 

devem ser lavados e higienizados a cada operação (Takayanagui, 1993). 

2.5.2 Coleta II 

Constitui-se na remoção dos resíduos do armazenamento no abrigo intermediário até o 

abrigo externo no qual será posteriormente feita a coleta pública, procedimento é realizado em 

recipientes distintos para cada grupo de resíduos (Leite, 2006). É necessário que o abrigo externo 

seja protegido de animais, insetos e pessoas estranhas, pois contém resíduos de grande parte dos 

grupos de classificações como o A, B, D e E. Deve estar em local de fácil acesso e de acordo com 

as normas e especificações de construções e instalações de serviço de saúde (Takayanagui, 1993).   

2.6 TRATAMENTO DOS RESÍDUOS 

De acordo com Souza (2011), os tratamentos dos resíduos podem ocorrer dentro ou fora 

das instituições geradoras, no entanto, os sistemas, instalações e equipamentos devem ser 

licenciados pelos órgãos ambientais e monitorados periodicamente. Segundo a Resolução 

Conama 283/01, Sistema de Tratamento de RSSS é definido como um conjunto de unidades, 

processos e procedimentos que alteram as características físicas, físico-químicas, químicas ou 

biológicas dos resíduos que conduzam à minimização do risco à saúde pública e à qualidade do 

meio ambiente.  

Esta Resolução, não considera a possibilidade de descaracterização dos resíduos, e 

Souza (2011) destacou que em 2005 a Resolução Conama nº358 foi publicada com a finalidade 

de complementar a aprimorar a resolução anterior definindo que o Sistema de Tratamento de 

RSSS como o conjunto de unidades, processos e procedimentos que alteram as características 

físicas, físico-químicas, químicas ou biológicas dos resíduos, podendo promover a sua 

descaracterização, visando à minimização do risco à saúde pública, a preservação da qualidade do 

meio ambiente, a segurança e a saúde do trabalhador.  
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Segundo Anvisa RDC nº 306/2004, o tratamento consiste na aplicação de método, 

técnica ou processo que altere os riscos próprios dos resíduos, amortizando ou extinguindo o 

risco de contaminação decorrentes de acidentes de trabalho ou de agravos à natureza. A Anvisa 

ainda estabeleceu que o tratamento dos resíduos podem ocorrer dentro ou em outro local desde 

que resguardadas as condições de segurança prevista na RDC nº306/2004 e se adotada a prática 

dentro do estabelecimento esta fase é chamada de pré-tratamento ou tratamento prévio (Souza, 

2011). 

2.6.1 Técnicas e tecnologias utilizadas no tratamento dos RSSS no Brasil 

As formas de tratamento mais conhecidas são: (1) incineração; (2) esterilização à vapor 

(em autoclave); (3) inativação térmica; (4) esterilização por gases; (5) radiações ionizantes; (6) 

uso de micro-ondas e (7) pirólise (Pfitscher, Pfitscher, Petry, & Limongi, 2006; Souza, 2011; 

Takayanagui, 1993). 

1) Incineração 

É o processo de oxidação a seco a alta temperatura, convertendo os resíduos em cinzas e 

gases residuais. Este processo é geralmente utilizado para tratar resíduos que não podem ser 

reciclados, reutilizados ou eliminados em aterro sanitário.  

Pfitscher et al. (2006) comentaram que a incineração é utilizada para resíduos de alta 

periculosidade ou que necessitem de destruição completa e segura. Essas cinzas resultantes de 

incineração são então dispostas em aterro sanitários próprios e os efluentes líquidos são dispostos 

em estação de tratamento, passando por monitoramentos. Vários são os tipos de incineradores e 

considera o problema mais grave desse método a poluição do ar gerado pelos gases da combustão 

e por partículas não retidas nos filtros e precipitadores e sendo justificadas pelos órgãos 

governamentais pelo não uso ou recomendação da incineração. 

2) Esterilização à vapor (em autoclave) 

Autoclaves são utilizadas para tratar itens contaminados por sangue, resíduos de cirurgia 

e de sala de isolamento, ataduras, gazes, vestidos e outros materiais similares e resíduos de 

laboratório não químicos. É considerada uma tecnologia alternativa do incinerador, mas é um 
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método dispendioso, isso porque requer tratamento duplo de resíduos clínicos. Além disso, não 

pode lidar com grandes quantidades de resíduos perigosos e variedade de substâncias químicas. 

Também não é adequado para o tratamento de grandes partes do corpo, carcaça de animais ou 

outros artigos de grande dimensão (Hossain, Santhanam, Norulaini, & Omar, 2011). 

A Figura 8 apresenta um equipamento de autoclave: 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 - Exemplo de equipamento de autoclave 

Fonte: I Encontro Técnico sobre RSSS da Região Metropolitana de Campinas (2007 apud Souza, 2011) 

 

3) Inativação Térmica 

Consiste no aquecimento do resíduo a temperaturas que destroem grandes volumes de 

resíduos líquidos em que são colocados sobre uma chama em temperaturas pré-determinadas e 

por um período de tempo específico (Takayanagui, 1993). 

4) Esterilização por gases 

De acordo com Souza (2011) a esterilização consiste na utilização de esterilizantes 

químicos ou germicidas de alto nível, que são antimicrobianos de toxidade não seletiva, ou seja, 

que atuam indiscriminadamente sobre a célula do hospedeiro e do parasito, são capazes de 

destruir bactérias, fungos, vírus e endósporos bacterianos. É pouco empregada pelo fato do uso 

por gases como óxido de etileno, gás de efeito bactericida no qual necessita de cuidados em seu 

manuseio por risco de explosão. Apesar de adequada pra esterilização de resíduos infectantes e 

perfurocortantes, a esterilização por gases pode apresentar maior eficiência que a esterilização 

térmica, pois é capaz de penetrar através da embalagem. Contudo, pode apresentar alto risco 

ocupacional, ambiental e custo operacional alto. 



36 

 

5) Radiações ionizantes 

É uma tecnologia recente que utiliza radiações gama, a partir do Cobalto 60 e 

ultravioleta, para destruir os microrganismos infecciosos. A radiação ultravioleta tem sido 

utilizada no emprego para tratamento de águas residuais (Souza, 2011). 

6) Micro-ondas 

Consiste na prévia trituração dos resíduos e depois levados a uma câmara de tratamento, 

recebendo uma injeção de vapor para umedecê-los e uniformizar essa unidade a alta temperatura. 

Em seguida, os resíduos passam por um campo de micro-ondas eletromagnéticas, produzindo 

vibrações que permite uma grande velocidade das moléculas de água presentes nos resíduos. Os 

resíduos são aquecidos a uma temperatura de 100ºC por no máximo 30 minutos, finalizando o 

processo que resulta em resíduos tratados e descontaminados, isentos de microrganismos exceto 

das formas esporuladas. Apesar de reduzir o volume dos resíduos em 60% a 90%, esse processo 

não é recomendado para grandes quantidades de RSS. Tem alto grau de eficiência, bem como 

reduzida interferência do homem no processo, que diminui os riscos de acidentes. Apresenta 

riscos de emissões de aerossóis que podem conter produtos orgânicos perigosos e necessita de 

funcionários especializados (Souza, 2011). 

Na Figura 9 é apresentado um equipamento de micro-ondas: 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Modelo de equipamento de micro-ondas para a descontaminação de RSSS e equipamento de 

trituração dos resíduos contaminados 

Fonte: I Encontro Técnico sobre RSSS da Região Metropolitana de Campinas (2007 apud de Souza, 2011) 
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7) Pirólise 

De acordo com Souza (2011) é um tratamento autossustentável, pois não exige energia 

externa, na qual seus sistemas atingem temperatura de até 3000ºC, por meio de energia térmica, 

de combustíveis fósseis ou energia elétrica. O processo de inativação dos microrganismos 

infecciosos se dá pela decomposição química de suas moléculas ao serem os resíduos 

biocontaminados por meio do calor intenso em ambiente controlado.  

O processo consiste na trituração dos resíduos que são selecionados e depois dessa 

prévia seleção, os resíduos vão para o reator pirolítico onde ocorrerão as separações dos 

subprodutos de cada etapa. Porém, ainda não está difundida no Brasil, tem como vantagem a 

eficiência de tratamento, volume considerável dos resíduos, podendo ser aplicado em resíduos 

infecciosos, farmacêuticos e químicos. Mas tem como desvantagem quanto à heterogeneidade 

dos RSSS, bem como o alto custo dessa tecnologia e alto investimento (Souza, 2011). 

Para Souza (2011) a escolha do melhor sistema de tratamento ou pelo conjunto deles 

deverá ser levado em conta o tipo de RSSS que se deseja tratar, vantagens e desvantagens das 

variadas técnicas de tratamento adotado, a legislação e normalização, os benefícios econômicos e 

sociais e a segurança dos profissionais, pacientes, meio-ambiente e da unidade hospitalar. Deverá 

se atentar também pela forma de segregação, coleta e transporte dos resíduos, adequação do local 

que será utilizado o equipamento, dentre outros requisitos para a escolha do melhor equipamento. 

É notória a disponibilidade e o crescimento de inúmeras tecnologias no mercado 

internacional, o que mostra uma motivação e preocupação com o controle dos agentes infecciosos 

presentes nos RSSS e que precisam ser eliminados. Além da escolha da melhor tecnologia são 

necessárias medidas para o progresso no tratamento de resíduos, no entanto, existem tecnologias 

que possuem características diferentes, em termos de custos, segurança ao meio ambiente e à 

população, entre outros (Souza, 2011).  

Percebe-se que há processos que apresentam baixo custo, mas não são considerados 

seguros e biodegradáveis, é necessário conhecer as características de cada processo para uma 

escolha mais adequada do tratamento, podendo variar de acordo com o volume de resíduos 

tratados. Não há uma só tecnologia adequada utilizada para todos os tipos de resíduos, mas uma 

combinação adequada para cada situação (Souza, 2011). 
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No entanto, segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), a incineração ainda é o método mais utilizado 

no Brasil (Abrelpe, 2014), conforme Figura 10: 

 

 

 

 

 

 Figura 10 - Percentual de Municípios por modalidade de Destinação de RSSS 

 Fonte - Abrelpe (2014) 

 

Apesar de todas essas tecnologias, Rutala e Mayhall (1992) comentaram que apenas 1/3 

dos hospitais do Hemisfério Norte tratam os resíduos infectantes antes de serem descartados na 

rede de efluentes, diferentemente no Brasil que em sua maioria não há qualquer tipo de 

esterilização prévia antes da disposição final (São Paulo, 2009). 

2.6.2 Tratamento e disposição final dos RSSS em outros países 

No Brasil e em outros países, os RSSS possuem diferentes normas e legislações e 

consequentemente gerenciamento distintos (Souza, 2011). Neste subcapítulo se abordará formas 

de disposição final dos resíduos hospitalares em outros países desenvolvidos e em 

desenvolvimento e qual a importância que se é dada ao gerenciamento desses resíduos e opções 

de métodos e tecnologias na disposição final, frente ao potencial risco ao meio ambiente e à 

saúde pública. 

Na Alemanha, a coleta dos resíduos são separados em cinco categorias que vai de A a E, 

no qual indicam o grau de toxidade de cada resíduos para receber o tratamento adequado 

conforme sua especificidade. Existem áreas especiais reservadas para receber os contenedores 

(Souza, 2011).  
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O tratamento utilizado na Alemanha para descartar os resíduos infectantes é a 

incineração, no qual possui uma usina que é equipada com filtros eficientes. São gastos por volta 

de 2 mil US$/tonelada/mês no gerenciamento, coleta, tratamento e destinação dos resíduos. A 

quantidade gerada de resíduos e o risco à população são reduzidos, além da conscientização da 

população em torno dos problemas causados pelos RSSS e os funcionários dos hospitais são 

treinados para manusear os artigos hospitalares (Souza, 2011). 

Ainda de acordo com Souza (2011), assim como na Alemanha, há uma severidade 

quanto à realização da coleta e tratamentos dos resíduos infectantes na França. Por possuírem 

usinas com filtragens dos gases poluentes, os resíduos são moídos e incinerados não 

representando riscos à população. 

Ferreira e Teixeira (2010) comentaram que em Portugal o método utilizado para 

tratamento dos RSSS é a incineração, contudo, os RSSS não recebem merecida atenção. O 

processo de segregação dos resíduos é deficiente e feita de forma inadequada sendo o principal 

causador de acidentes com materiais perfurocortantes. A falta de conhecimentos sobre os riscos e 

gestão dos resíduos é levada a métodos de tratamento inadequados.  

Na Índia, os RSSS infectantes também são incinerados e para facilitar e simplificar o 

sistema de segregação, foi implantado um sistema de cores, no qual os contenedores azuis são 

utilizados para depósitos de perfurocortantes, seringas e agulhas; os contenedores amarelos são 

designados para tecidos e órgãos humanos e os de cor preta são designados para medicamentos 

com prazo vencidos (Souza, 2011). 

O método ainda mais utilizado é a incineração, em países como a Mongólia, Croácia, 

Índia, Coréia, Grécia, Turquia, Nigéria, China e no Brasil, mesmo sabendo que a incineração 

libera toxinas como o dibenzo-p-dioxina, policlorados/dibenzufuranos (PCDD/PCDF), 

hexaclorobenzeno e bifelinos policlorados que estão listados no Anexo C da Convenção de 

Estocolmo (Chen et al., 2013), que causam o aparecimento de substâncias carcinogênicas no 

organismo. 
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2.7 DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

Essa última etapa do manejo dos resíduos consiste na disposição de resíduos no solo e 

que obedecem a critérios técnicos de construção e de operação e com licenciamento ambiental 

conforme a Resolução Conama nº 237/1997. A disposição final, uma vez que se realizada de 

forma incorreta ocasiona impactos ambientais negativos ao meio ambiente, como a geração de 

lixiviados/percolados potencialmente tóxicos por conta de altas concentrações de matéria 

orgânica e nitrogênio amoniacal.  

São encontradas várias formas de descarte final de resíduos no solo, principalmente no 

Brasil são encontradas a céu aberto ou em lixões, misturados com outros resíduos, entretanto, são 

feitas de formas inadequadas trazendo prejuízo ao meio ambiente, provocando contaminação de 

mananciais de águas superficiais e subterrâneas e a proliferação de vetores (Souza, 2011).  

Silva (2001) comentou que a vala séptica também é muito utilizada como destinação 

final, tem como técnica o aterramento de resíduos infectantes não tratados dos estabelecimentos 

de saúde, por ser simples e de custo baixo e para pequenos volumes de resíduos infectantes. Mas 

tem como desvantagem, a capacidade limitada de tratamento, requer condições específicas para 

ser implantada, de instalação e a possibilidade de contaminação dos aquíferos subterrâneos. 

Há também o aterro sanitário, como forma de disposição final de resíduos comum ou 

tratado que deve ser escolhido com cautela obedecendo às recomendações exigidas pela 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, preservando áreas de nascentes 

ou mananciais. A legislação sobre aterro sanitário em vigor desde 2014, requer novas áreas à 

medida que forem se esgotando, o que acaba acontecendo na periferia das cidades, pois em áreas 

urbanas não é permitido sua construção, contudo é um método que possui baixo custo e é prático, 

o que o torna aceitável na maioria das cidades (Souza, 2011). 

Pode-se dizer que há uma confluência quanto ao gerenciamento dos resíduos 

hospitalares da administração dos serviços de saúde, do meio ambiente e da logística que mais à 

frente será abordado a respeito sobre a logística reversa em instituições hospitalares.  

Como na Alemanha, a França possui a coleta e tratamento dos resíduos infectantes 

severos, no qual moem e incineram os resíduos, no entanto, não representa risco à população por 

possuírem altos padrões de filtragem dos gases poluentes com técnicas semelhantes aos 



41 

 

procedimentos germânicos. O mesmo não acontece com países em desenvolvimento a exemplo 

do Líbano que há uma precariedade quanto ao tratamento dos resíduos infectantes. Por ser um 

país envolvido em constantes conflitos, apenas 10% dos RSSS recebem tratamento adequado das 

dez toneladas produzidas diariamente, utilizando a incineração como o método de tratamento 

(Souza, 2011). 

Vale lembrar que outro aspecto a considerar no gerenciamento dos RSSS é a 

quantificação real do volume gerado. Para tanto, deve-se observar que esse aumento se 

desenvolve por diferentes atividades como: quantidade de serviços médicos em um hospital, 

tamanho, proporção entre número de pacientes e profissionais envolvidos. 
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3 O GERENCIAMENTO DOS RSSS EM INSTITUIÇÕES HOSPITALARES 

Conforme Souza (2011), para obter a quantidade de RSSS gerado por um hospital é 

realizada uma relação entre a quantidade média de resíduos gerados versus número de leitos do 

estabelecimento, tendo como resposta um número impreciso, porém, permite uma comparação, 

facilidades no manejo e aplicação de procedimentos.  

Existem duas formas de gestão: a gestão clássica que defende que a maioria dos RSSS 

como infectante ou especial, bem como resíduos de pacientes com infecções virulentas, infecção 

de transmissão oral-fecal, de sangue humano e resíduos anatômicos humanos, infecções por 

transmissão de aerossóis, de resíduos perfurocortantes ou cortantes (Martins & Neto, 2011), e a 

gestão avançada que defende uma segregação eficiente e que gera uma economia nos processos 

de tratamento, no qual uma pequena porcentagem de RSSS são tratadas e dispostas como 

infectantes, visa promover uma disposição correta dos RSSS contaminados (Haddad, 2006). 

Na Figura 11 tem-se uma média (kg/leito/dia) de RSSS gerados com diferentes formas 

de gestão clássica e avançada e os países enquadrados nesse tipo de gestão. 

 

 

 

 

 

 Figura 11 - Comparativo entre a gestão clássica e a gestão avançada dos RSSS  

 Fonte: Joffre et al. (1993). 

 

A gestão inadequada de um hospital também causa problemas que são visíveis e uma 

dessas decorrências podem incluir danos com instrumentos perfurocortantes, causando 

transmissões por agentes infecciosos e contaminando ao meio ambiente por intermédio de 

produtos químicos perigosos descartados inadequadamente (Blenkharn, 2006).  

Sabendo-se que há diferentes grupos de resíduos de natureza heterogênea e 

consequentemente diferentes tipos de tratamento se faz necessário como estratégia na gestão de 
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resíduos que se tenha conhecimento dos componentes ou composição contidos nos resíduos para 

que seja decidido qual tratamento ou tecnologia a ser adotado para se obter uma maior eficiência 

(Ciplak & Barton, 2012).  

Silva e Soares (2004) também concordaram que ao conhecer os tipos de RSSS 

possibilita criar um programa para avaliar as condições e divulgar a melhor forma de tratamento 

conforme classificações do RSSS da resolução RDC nº 33/2003 e RDC nº 306/2004. E por meio 

desse conhecimento traçar estratégias com o objetivo de minimizar os custos das instituições 

hospitalares atendendo as disposições legais e adequar independente do tamanho da instituição. 

Para Ciplak e Barton (2012), o volume de resíduos gerados é proporcional à população, 

ao número de leitos de pacientes internados e aos serviços prestados de atendimento, daí a 

importância de uma gestão eficiente para direcionar o melhor tratamento aos RSSS. O 

conhecimento dos trabalhadores de uma instituição hospitalar é imprescindível para melhor 

desempenho no processo de segregação dos RSSS e segundo pesquisa realizada pelos mesmos 

autores, quanto melhor a separação dos resíduos em hospitais, menor será a quantidade dos 

mesmos.  

Sawalem et al. (2009) argumentaram que ao realizar uma segregação adequada apesar 

de levar longo prazo na redução do custo no tratamento dos RSSS, proporciona potencial motivo 

para aumentar a motivação dos trabalhadores, pacientes e visitantes, para tanto, é essencial na 

gestão das instituições informações em seus registros, dados sobre os RSSS como tipos de 

resíduos gerados pelo hospital, tipos de tratamento para cada grupo de RSSS, episódios com 

pacientes, cálculo do volume e peso para compor um sistema de banco de dados e assim 

desenvolver e validar um modelo na dinâmica hospitalar ao longo do tempo (Ciplak & Barton, 

2012). 

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada o RDC nº 306 (Anvisa, 2004) é 

obrigação legal de todos os hospitais, a elaboração do Plano de Gerenciamento dos Resíduos de 

Serviço de Saúde (PGRSS), a fim de montar um sistema de gestão de resíduos que seja adequado 

para minimizar a geração de resíduos, tratá-los e encaminhar de forma segura ao destino final, 

deste modo prevenindo e controlando riscos ocupacionais à saúde e ao meio ambiente. 

Entretanto, são poucas as instituições de saúde que se preocupam com a forma que os resíduos 

são descartados para mitigar o risco à população.  
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Os Planos de Gerenciamento devem acontecer conforme resoluções da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e 

da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) no caso do Estado de São Paulo, 

segundo Machline, Gonçalves, & Ribeiro Filho (2006) e Takayanagui (1993b). As legislações 

brasileiras determinam normas para a segregação, acondicionamento, transporte e destino final 

dos RSSS, bem como abordam as respectivas responsabilidades (Silva & Soares, 2004). 

O gerenciamento dos RSSS deve ser estabelecido segundo a RDC nº 33/2003 e é 

constituído de procedimentos de gestão que são planejados e implementados tendo bases 

científicas, técnicas e normativas com o objetivo de reduzir a produção dos RSSS e de forma 

segura e eficiente encaminhar para disposição final preconizando proteção aos trabalhadores, à 

saúde pública e dos recursos naturais (Silva & Soares, 2004). 

Nas disposições da ABNT, a geração dos resíduos até a disposição final envolve uma 

sequência de procedimentos técnicos que se inicia com a classificação dos resíduos e 

apresentados o potencial de risco, conforme Figura 12.  

O ciclo logístico dos RSSS é baseado no PGRSS (Ministério da Saúde, 2006), que expõe 

ações tomadas observando suas características e riscos de cada grupo dos RSSS e ações para 

prevenção de acidentes com material infectante que contempla as dez etapas de manejo dos 

resíduos (Oliveira Neto & Shibao, 2013; Souza, 2011) e explicado cada etapa mais 

detalhadamente no capítulo 2: (a) Etapa 1 - Geração; (b) Etapa 2 - Classificação; (c) Etapa 3 - 

Segregação; (d) Etapa 4 - Coleta interna; (d) Etapa 5 - Acondicionamento; (e) Etapa 6 - Manejo; 

(f) Etapa 7 - Armazenamento; (g) Etapa 8 - Coleta externa; (h) Etapa 9 - Tratamento e (i) Etapa 

10 - Disposição final. Na Figura 12, as etapas empregadas no gerenciamento de resíduos de 

serviço estão representadas no fluxograma (Souza, 2011): 
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Figura 12 - Fluxograma simplificado das etapas usualmente empregadas no Gerenciamento dos RSSS  

Fonte: Adaptado de Souza (Souza, 2011). 

 

Rissato et al. (2009) destacaram que antes dos resíduos serem descartados é 

imprescindível estabelecer um fluxo de gestão dos RSSS. Silva e Soares (2004) sugeriram 

lembrar que ao descartar os resíduos deve-se observar: a) os materiais perfurocortantes devem ser 

acondicionados em caixas específicas e identificadas e b) materiais como gazes, esparadrapos, 

luvas dentre outros, devem ser desprezados em lixeiras próprias no expurgo. Na lixeira do quarto 

do paciente não se deve descartar resíduos contaminados. 

3.1 GESTÃO SUSTENTÁVEL 

A conscientização da sustentabilidade tem levado às práticas ambientais e vem se 

tornando atualmente mais frequente nos negócios, a gestão de cadeia de suprimentos que outrora 



46 

 

era restrito às indústrias agora ingressa também na agenda das empresas de serviços de saúde. E 

quanto mais faz parte da agenda política e administrativa, significa que as práticas ambientais 

estão levando empresas ao lucro, o mesmo deve acontecer no setor da saúde (Ebaid, 2014). 

Segundo Porter e van der Linde (1995), para o aumento da produtividade de recursos, as 

empresas deveriam promover economia de materiais, reduzir a perda e melhorar a utilização dos 

produtos, pois o uso ineficaz desses recursos vem a causar desperdícios. Conrardy et al. (2010) 

também concordaram que ao se fazer as aquisições, as instituições hospitalares devem examinar 

meticulosamente cada compra, devem apresentar um inventário de entrega, bem como o peso e o 

volume desses resíduos. 

Os RSSS já têm seu início no departamento de compras, no qual materiais adquiridos 

eventualmente já se transformam em resíduos comuns (Conrardy et al., 2010). Diariamente as 

instituições adquirem diversos produtos tais como químicos, eletrônicos, plásticos, energia, 

medicamentos e alimentos e com esse poder de compra as instituições podem aproveitar e exigir 

produtos mais seguros e mais sustentáveis de acordo com as normas internacionais (Ebaid, 2014).  

Pode parecer uma tarefa intransponível ao se pensar em reduzir a quantidade de 

resíduos, contudo, para Conrardy et al. (2010) existem maneiras de fazê-los como: reduzindo, 

reutilizando e reciclando esses materiais. 

Conrady et al. (2010) ressaltaram que muitos resíduos entram no fluxo de descarte antes 

mesmo de serem utilizados, como pode ser o caso de materiais cirúrgicos ainda embalados 

descartados antes mesmo do procedimento cirúrgico, sendo assim considerados como resíduos 

hospitalares. 

Ao abordar o conceito de cadeia de suprimentos verde para as instituições hospitalares já 

se tem a possibilidade de reduzir a quantidade de RSSS antes de serem produzidos adotando 

eficiência na aquisição (Kopp, Araujo, & Figueiredo, 2013), além disso, possuindo uma 

segregação correta dos RSSS, parte delas como embalagens e materiais de escritório, podem ser 

reciclados o que evita o descarte desnecessário (Garcia & Zanetti-Ramos, 2004). 

Um bom exemplo foi adotado pelo Hospital São Francisco conforme descreveu Leite 

(2006), observou que com a venda de recicláveis (papelão) a instituição hospitalar que atende ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) investiu na compra de enxovais e cestas básicas para famílias 

mais necessitadas e que participaram dos cursos educativos sobre resíduos recicláveis que além 
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de contribuir para a preservação ambiental e responsabilidade social, o hospital reduziu o valor 

pago dos tratamentos dos resíduos infectantes gerando satisfação nas pessoas e trazendo inovação 

e benefícios. 

Leite (2006) afirmou ainda que a reciclagem feita nos hospitais pode reduzir muito os 

resíduos que são encaminhados para tratamentos ou disposição final, contudo, Costa (2001) 

comentou que para realizar a reciclagem existem dificuldades de separarem resíduos 

considerados recicláveis, pois é necessário que tenha por parte dos trabalhadores da saúde uma 

mudança de hábito para encaminhar e depositar os recicláveis em recipientes adequados. Tem-se 

também outra problemática, conhecimento para definir e padronizar os materiais recicláveis que 

devem ser reciclados. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) em seu art. 7º, item I tem como 

objetivo a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, e 

também no item VI o incentivo à reciclagem para fomento dos derivados de materiais reciclados 

e recicláveis, bem como no item V do mesmo artigo, o PNRS visa reduzir o volume e 

periculosidade dos resíduos perigosos (PNRS, 2010). 

Mas já faz parte de sobrevivência das empresas à condição de reduzir custos de forma a 

minimizar desperdícios, desenvolver novas tecnologias limpas e que sejam acessíveis do ponto de 

vista econômico e a reciclagem de insumos (França & Quelhas, 2004). 

Para França e Quelhas (2004), o sistema de gestão e controle de custos em instituições 

hospitalares aumenta a eficiência e melhora a qualidade da atenção. 

No entanto, com a preocupação em minimizar custos e melhor qualidade das 

instituições, não se pode perder de vista a atenção também aos trabalhadores de serviço de saúde. 

Alguns estudos obtiveram resultados em que foram registrados por volta de 2.814 trabalhadores 

em um hospital de grande porte no período de janeiro/1997 a outubro/2001 de diversas categorias 

envolvidos em acidentes, sendo a mais atingida por funcionários da limpeza e que será abordado 

no próximo tópico (Canini et al., 2005). 
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3.2 TRABALHADORES DE SERVIÇO DE SAÚDE E OS ACIDENTES COM MATERIAL 

BIOLÓGICO 

Os trabalhadores mais expostos a acidentes com material biológico são aqueles que 

estão diretamente em contato com os pacientes, no entanto, há outras categorias envolvidas e que 

não possuem contato direto, porém, são também vítimas de acidentes com material biológico, são 

eles, trabalhadores da lavanderia, manutenção, limpeza e coleta de resíduos (Canini et al., 2005; 

Leite 2006). 

Para se manipular os resíduos há um conjunto de ações formadas por normas, operações, 

financeiras e planejamento que tem embasamento em critérios sanitários, ambientais, sociais, 

políticos, técnico, educacionais, culturais, estéticos e econômicos para a geração, manipulação, 

tratamento e disposição dos resíduos sólidos, pois os resíduos são heterogêneos e cada um 

apontou peculiaridade que podem apresentar riscos (Moutte et al., 2007).  

A pesquisa foi realizada em três unidades hospitalares (Hospital Unimed de Sorocaba, 

Hospital Samaritano e Conjunto Hospitalar de Sorocaba) e constataram que é fundamental a 

participação dos trabalhadores da área da saúde quanto ao conhecimento dos resíduos que foi 

dividido em: amplo conhecimento, conhecimento parcial e não possuem conhecimento (Moutte 

et al., 2007). Porém, os entrevistados afirmaram que não possuem conhecimento e segurança para 

atuarem nesta área (Figura 13), portanto, é necessário aliar conhecimento com ações de 

recuperação, proteção e prevenção em saúde. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13 - Conhecimento do enfermeiro no manejo dos resíduos hospitalares 

  Fonte: Moutte et al. (2007) 
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Canini et al. (2005), em pesquisa realizada para entender a incidência de trabalhadores 

envolvidos em acidentes com materiais perigosos em um hospital terciário de grande porte no 

Brasil com atendimentos 24 horas, realizou um estudo entre janeiro de 1997 a outubro de 2001 e 

que foram atendidos 2.814 trabalhadores de diversas categorias envolvidos em acidentes com 

RSSS. Destes trabalhadores 147 (5,2%) eram pertencentes aos serviços de apoio e registraram 

156 acidentes com materiais perigosos.  

Canini et al. (2005) relataram que a categoria que mais sofreu acidente ocupacional foi o 

setor de limpeza 118 trabalhadores (80,2%), em seguida são os que trabalhavam na lavanderia 

com 17 trabalhadores (11,6%), 7 (4,8%) auxiliares de manutenção e 5 coletores de resíduos 

(3,4%), ver Figura 14. 

Quanto ao tipo de objetos envolvidos nos acidentes, Canini et al. (2005) observaram que 

o maior acidente foi por agulhas sendo 125 (80,1%) e desses 80 (51,2%) foram encontrados em 

lixo comum, 25 (16%) no chão, 18 (11,5%) em sacos de roupa suja e 30 (19,2%) em outros 

locais, ou seja, em 78,8% dos casos os descartes foram feitos de forma inapropriada por 

profissionais da saúde ao atenderem o paciente, mostrando a falta de cuidado com sua própria 

segurança e a de outros colaboradores, assim, os funcionários de limpeza são os mais vitimados 

quando teoricamente é a categoria que deveriam ser os menos acidentados, ver Figura 14. 
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 Figura 14 - Características dos trabalhadores vítimas de acidentes com material biológico 

 Fonte: Canini et al. (2005). 

 

Dos 156 acidentes ocorridos, 151 (96,8%) são por objetos perfurocortantes e 5 (3,2%) 

são por exposição mucosa-cutânea, no qual a mão é a parte mais exposta e mais frequente a ser 

contaminada com 120 (76,9%) casos, ver Figura 15. 
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   Figura 15 - Tipo de exposição a material contaminado 

   Fonte: Canini et al. (2005) 

 

Esses acidentes são responsáveis por 80% a 90% das contaminações infecciosas entre 

trabalhadores que acarreta na contaminação de Hepatite B, Hepatite C e a SIDA, dentre outros, 

repercutindo reações psicossociais, mudanças nas relações sociais, familiares e de trabalho 

(Marziale, Nishimura, & Ferreira, 2004). 

Em vista desse cenário, o Ministério da Saúde investe na política nacional de notificação 

de acidentes e doenças no trabalho e uma dessas ações é a Rede Nacional de Atenção à Saúde do 

Trabalhador (Renast) dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) que apoiada pela Portaria nº 

2.437/GM de 2005 que providencia a organização e a estruturação da assistência de média e alta 

complexidade, local e regional para atender os acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao 

trabalho (Silva et al., 2010). A Norma Regulamentadora NR 32 preconiza o uso de Equipamento 

de Proteção Individual (EPI), a higienização das mãos, a vacinação e outras disposições. 
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Fontana e Lautert (2006) acreditaram na importância do tema sobre infecções 

hospitalares nos cursos de graduação ou se caso o tema já tenha sido abordado nas disciplinas que 

seja mais efetivo, pois o conteúdo e cargas horárias destinadas ainda são muito tímidos e 

insuficientes para capacitar os enfermeiros em tais atividades. Atualmente se prima pela 

qualidade do serviço e valorização da informação nas instituições hospitalares (Fontana & 

Lautert, 2006). 

Moutte et al. (2007) apontaram a importância de aplicar um plano de gerenciamento de 

resíduos de serviço de saúde em unidades hospitalares a fim de reduzir os riscos para a população 

e no meio ambiente e a necessidade de uma Educação Continuada para abordar o tema sobre 

resíduos hospitalares. Percebeu-se que na rede privada a maioria dos profissionais participam de 

palestras para a conscientização no gerenciamento dos resíduos, o que não acontece na rede 

pública (Conjunto Hospitalar de Sorocaba - CHS) em que a participação foi reduzida (Figura 16). 

  

 

 

 

 

   

 

 

  Figura 16 - Adesão dos funcionários aos cursos de Educação Continuada 

  Fonte: Moutte et al. (2007) 

 

Canini et al. (2005) também concordaram ao dizer que os programas educativos são 

necessários para minimizar os acidentes com material biológico para todas as categorias de 

trabalhadores na área da saúde. 

O treinamento continuado é essencial para o sucesso do PGRSS de um hospital, uma vez 

que com os ensinamentos os funcionários além de adquirirem conhecimentos técnicos de como 
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gerir adequadamente os resíduos hospitalares passam a se preocupar e dar maior importância com 

a segurança e a saúde (Canini et al., 2005).  

A própria Anvisa, na Resolução nº 306, expõe a necessidade da capacitação na 

contratação do trabalhador e treinamento contínuo no manejo dos resíduos, bem como no 

reconhecimento dos símbolos, padrões de cores e localização dos abrigos. Na mesma Resolução, 

os hospitais são obrigados a exigirem que as empresas terceirizadas sejam cadastradas no órgão 

responsável de limpeza urbana e possuir licença ambiental para o tratamento ou disposição dos 

RSSS (Guimarães, 2013). 

A Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, reforça a 

responsabilidade profissional quanto aos serviços de saúde, promovendo e protegendo a 

recuperação da saúde da população. Para Bittar (2004), os indicadores medem a produção de 

programas e serviços para estabelecer metas a serem alcançadas para o bem-estar da população, 

esses indicadores têm como função verificar no ponto de vista do cliente/usuário quanto ao 

serviço que lhe foi prestado, exercendo uma função de elementos de qualidade como: 

credibilidade, segurança, rapidez a resposta, capacidade para entender as necessidades do cliente, 

cortesia, servindo como uma unidade de medida de atividade fundamental para o planejamento 

dos programas de saúde. 

Com isso, os indicadores de qualidade nos hospitais devem possuir requisitos tais como: 

validade, especificidade, simplicidade, sensibilidade, objetividade e baixo custo. Para essa gestão 

de qualidade que o hospital procura alcançar, a alta administração define as políticas de qualidade 

e o âmbito operacional, no qual as políticas de qualidade envolvem a utilização de estratégias; 

prioridade na qualidade de decisões; conjunto de normas, métodos e procedimentos formalizados 

e definição das perdas e desperdícios e inadequação, para tal, a importância de um processo de 

sequência de ações que norteiam as atividades a serem desenvolvidas, e com conhecimento e 

controlando os processos localiza-se os problemas para agir na causa (Cardoso et al. [s.d.]). 

Para agir nesse processo a utilização do PDCA será descrito no próximo tópico. 
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3.3 O CICLO PDCA NA GESTÃO 

A gestão no setor da saúde no Brasil, segundo Lorenzetti (2013), passa por fragilidade 

gerenciais em seu processo e as críticas são diversas e mostram a dimensão dos problemas e há 

uma permanente mudança e desenvolvimento das concepções e ferramentas de administração e 

gestão nas instituições de saúde, porém, ela é lenta e Cardoso et al. ([s.d.]) comentaram que a 

demanda por serviços de saúde é crescente o que faz com que os gestores das instituições fiquem 

preocupados. 

Para Cardoso et al. ([s.d.]), obter qualidade contínua dos serviços prestados em 

instituições de saúde envolve mudanças organizacionais e culturais e para esse processo é preciso 

conhecer e aplicar as ferramentas para diagnosticar e encontrar soluções para os problemas.  

Segundo Pfitscher et al. (2006), as mudanças e transformações na gestão também 

ocorrem na administração hospitalar. Anteriormente esta prerrogativa valia somente para 

empresas, no qual utilizavam para questão de marketing, o fato de estarem envolvidas com 

questões de valorização do meio ambiente, porém passou a preocupar também com a saúde. Com 

isso, dá-se importância ao gerenciamento de aspectos e impactos ambientais, principalmente 

quando a intenção é gerar e proporcionar melhoria à saúde dos pacientes. 

A gestão de qualidade atua no âmbito global e a alta administração, segundo definiram 

Cardoso et al. ([s.d.]) as políticas de qualidade da organização e no âmbito operacional é 

desenvolvido, implantado e avaliado o programa de qualidade.  

Conforme (Campos, 2014), o PDCA tem quatro fases que são listados a seguir: 

- O termo P, significa planejamento e consiste na identificação dos problemas prioritários da 

organização, analisando suas causas fundamentais e traçando um plano adequado de ação. 

- O termo D, significa execução e consiste em executar os planos conforme prescritas, 

fornecendo o conhecimento e apoiando a ações planejadas. 

- O termo C, significa verificação por meio dos dados coletados na execução se as metas foram 

atingidas. 

- O termo A, significa atuação corretiva, é a elaboração de planos adicionais para garantir que 

as metas preestabelecidas sejam atingidas, 
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O ciclo PDCA, também conhecido como Ciclo de Shewhart, Ciclo da Qualidade ou 

Ciclo Deming, Lourenço e Pedreiro (2014) comentaram que o PDCA se mostrou efetivo em 

garantir a sobrevivência e o crescimento das organizações por intermédio de ações sistemáticas. 

O PDCA é uma ferramenta eficiente ao apresentar a melhoria no processo e é um 

método que visa controlar e conseguir resultado de forma eficaz e confiável. Ao padronizar as 

informações do controle (ver Figura 17), evitam-se erros lógicos nas análises, tornando as 

informações de fácil entendimento (Lourenço & Pedreiro, 2014) e é fundamental para o modelo 

PDCA estabelecer uma relação funcional entre mudança de processo e variação dos resultados de 

saúde, bem como obter uma aprendizagem interativa (Michael, Schaffer, Egan, Little, & 

Pritchard, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 17 - Ciclo PDCA 

  Fonte: Lourenço & Pedreiro (2014) 

 

Essa ferramenta sistemática aplicada à saúde provê subsídios para trabalhar com uma 

margem de segurança e com os dados necessários encontrar soluções para minimizar os 

problemas nos hospitais (Cardoso et al., [s.d.]). Ferreira et al. (2014) ressaltaram que as ações 

logísticas do hospital para com a coleta, transporte, disposição e tratamento dos RSSS, bem como 

as possíveis inadequações, aliados às normas regulamentadoras e a importância de seguir um 

processo (uma sequência de ações) sejam fundamentais para que se venha a desempenhar as boas 
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práticas e que essa responsabilidade sócio ambiental e legal sejam estendidas por toda cadeia 

logística dos RSSS do hospital. 

3.4 A LOGÍSTICA NAS INSTITUIÇÕES HOSPITALARES 

A logística que integra toda a cadeia de suprimentos tem como objetivo principal 

abordar três áreas que é o transporte, inventário e localização. Coordena e otimiza toda a 

atividade logística incluindo outras funções como o marketing, vendas, fabricação, finanças e 

tecnologia da informação (Pereira, Silva, & Teixeira, 2012).  

Os resíduos hospitalares, segundo Camargo et al. (2009), constituíram um sério 

problema  para as instituições hospitalares e mostram a necessidade de diferentes práticas de 

gestão que permita minimizar a quantidade de resíduos tratados. Para Ebaid (2014), o setor de 

saúde tem sido relevante na economia e sua participação no Produto Interno Bruto (PIB). 

Há uma grande preocupação quanto ao gerenciamento adequado dos RSSS, que segundo 

Sisinno e Moreira (2005), várias são as tecnologias citadas anteriormente para seu tratamento, 

como esterilização a vapor, esterilização a seco, esterilização por radiações ionizantes, 

esterilização por micro-ondas, dentre outros. No entanto, para resolver o problema da geração dos 

RSSS não basta simplesmente implementar um plano de gerenciamento dos RSSS para cumprir 

as exigências legais, pois são escassas as alternativas que buscam reduzir a geração dos RSSS, 

que quanto menor for a quantidade desses resíduos, menor será o custo para o seu 

tratamento/disposição e os problemas associados (Sisinno & Moreira, 2005). 

Há vários fatores que contribuem para um expressivo aumento da geração dos RSSS, 

mas a quantidade gerada dos mesmos depende do tipo e tamanho da instituição de saúde, 

quantidade de serviços oferecidos, quantidade de pacientes atendidos, procedimentos dentre 

outros. Para a obtenção de dados caracterizando a quantidade gerada por instituição, essa análise 

deveria ser feita de instituição por instituição. Porém, é usual adotar a relação entre quantidade 

média dos RSSS gerados por dia com o número de leitos ocupados, lembrando que servirá como 

parâmetro comparativo e não são dados fiéis (Sisinno & Moreira, 2005).  

A Organização Pan-americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPA/OMS) 

relatam que a média de RSSS produzidos na América Latina varia entre 1Kg à 4,5 Kg/leito/dia, 
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mas depende do porte, complexidade do hospital e da eficiência dos responsáveis pelos serviços. 

Para Macedo et al. (2007) os dados estimados de resíduos coletados por dia é de 228.413 

toneladas de lixo no Brasil, sendo 1,0% corresponde aos RSSS, aproximadamente 2.300 

toneladas diárias. 

A não geração de resíduos nas instituições hospitalares depende de cada caso e um 

exemplo é o aplicado em empresas - o uso de embalagens retornáveis que não serão de 

responsabilidade do usuário do material (Sisinno & Moreira, 2005). Componentes como papel e 

papelão, plásticos e vidros aparecem num percentual elevado nas instituições, bem como os 

resíduos orgânicos em que o percentual também é expressivo pela geração de grande quantidade 

de alimentos pelo atendimento de nutrição e dietética. No entanto, os materiais como papéis, 

papelões, plásticos e vidros podem ser reciclados, trazendo para dentro da instituição a questão 

ambiental e sustentável e contribuindo para a questão econômica com a venda dos mesmos. 

Durães et al. (2014) ressaltaram que a necessidade de tomar medidas cabíveis na gestão 

do RSSS surgiu do aumento dos custos dos hospitais e a preocupação na questão ambiental e de 

Saúde Pública associados à produção de RSSS, mesmo dispondo de uma legislação especifica no 

que se refere à classificação, acondicionamento, transporte, tratamento e destino final dos RSSS, 

já com o intuito de minimizar o impacto ambiental e a contaminação decorrente destes resíduos. 

A gestão dos RSSS possuem custos diretos e indiretos, os custos diretos são aqueles 

relacionados com os custos financeiros associados aos resíduos e os custos indiretos são os 

referentes aos custos de impactos ambientais e de Saúde Pública (Durães et al., 2014). 

Ao fazer a abordagem sobre a redução na geração, está também indicando a diminuição 

no volume total ou na quantidade de resíduos perigosos ou à redução na toxidade de um resíduo. 

Sisinno e Moreira (2005) ressaltaram que alguns materiais ou produtos químicos podem ser 

substituídos por outros menos tóxicos ou perigosos como por exemplo os solventes, produtos 

químicos fotográficos, formaldeídos etc.  

Para minimizar os resíduos gerados pode-se citar alguns métodos, como a substituição 

por solventes menos perigosos e sua recuperação; a cobertura dos tanques do fixador e do 

revelador para reduzir a evaporação; a diminuição da extensão da solução de formaldeído, dentre 

outros. Outras modificações sobre informações e os treinamentos de housekeeping devem ser 

implementados em se tratando de ambientes hospitalares, é sobre a padronização de 
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procedimentos em um sistema de trabalho de turnos, pois evita o surgimento de dúvidas e erros 

na continuidade do atendimento por outro trabalhador.  

Continuando a respeito de mudanças em serviços de saúde, manter um estoque 

organizado para evitar as compras desnecessárias e a perda de produtos com prazos de validade 

vencidos. Essa melhoria do sistema de compras torna o uso de materiais de baixa qualidade seja 

substituído por materiais que sejam de melhor qualidade. É sabido que a escolha de materiais 

com qualidade mais alta está relacionada diretamente com a questão do custo, mas é imperativo 

lembrar que o custo de um material com qualidade melhor, terá uma maior durabilidade ou pelo 

menos precisará de menor quantidade proporcionando o mesmo efeito de outro com menor 

qualidade, portanto, compensando o valor final agregado ao transporte e tratamento dos resíduos 

gerados.  

Entretanto, essa é uma questão que acaba sendo esbarrada em procedimentos 

burocráticos no caso de órgãos públicos, no qual os materiais são comprados por meio de 

licitações públicas e acabam adquirindo um material mais barato e infelizmente por muitas vezes 

com pior qualidade (Sisinno & Moreira, 2005). 

Ao se falar em qualidade seja de um produto ou serviço versus rapidez no processo de 

atendimento se pode dizer que o desempenho será realizado com base em contribuição 

econômica, ambiental e social, visualizando os princípios norteadores do Triple Bottom Line 

(TBL), no qual as práticas sustentáveis estão inseridas com o objetivo de reduzir danos 

resultantes das atividades nas instituições e controlar os impactos gerados sobre o meio ambiente. 

A sustentabilidade pode ser um novo paradigma no processo de desenvolvimento nas 

instituições hospitalares, obedecendo às exigências do cumprimento das normas ambientais 

revendo seus processos, o gerenciamento ambiental agregado com o valor de marketing positivo, 

inserindo medidas e procedimentos dentre elas, elaboração de estratégias de administração 

ambiental, certificar que as instituições estão em conformidade com as legislações ambientais e o 

retorno dos resíduos gerados visando a correta disposição (Guarnieri, 2011). 

Justamente é a logística reversa que tem como estratégia o retorno dos resíduos, dispor 

os resíduos em aterros sanitários ou lixões não basta no atual contexto (Guarnieri, 2011) e no 

próximo capítulo será tratado essa relação do gerenciamento com a estrutura da cadeia de 

suprimentos incluindo a logística reversa em seus processos. 
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3.4.1 A Logística tradicional e a logística reversa na cadeia de suprimentos 

A estrutura de uma cadeia de suprimentos envolve diversas operações e ações 

estratégicas na área operacional, aquisição de matéria-prima, rede de fornecedores, fabricação, 

rede de distribuição no mercado, transporte, armazém e chegada do produto ao destino final 

(Hofmeister, 2014) e a logística tradicional tem sua importância frente ao gerenciamento da 

cadeia de suprimentos. Para Mentzer et al. (2001), a cadeia de suprimentos (Supply Chain) é 

definido como conjunto de vários indivíduos ligados de forma direta aos fluxos de produtos e ou 

serviços, recursos financeiros e informações desde a geração ou fonte até o atendimento do 

consumidor. E para obter uma logística eficiente é necessário um gerenciamento estratégico 

eficaz na cadeia de suprimentos, envolvendo ações em todas as etapas no controle de operações 

(Hofmeister, 2014). 

A maior dificuldade encontrada na logística reversa comparada com a logística 

tradicional é o número de informações sobre a quantidade de resíduos retornados. Não é um fluxo 

constante, o que acaba dificultando as empresas de preverem o quanto devem se preparar para 

coletarem os produtos que possam retornar.  

Por outro lado, as empresas estão sendo motivadas no que se refere à logística reversa, 

como exemplo a conscientização dos consumidores, pressão governamental, questão legal, 

responsabilidade ambiental e geração de lucro. A logística reversa como o próprio nome diz, faz 

o caminho inverso, a partir do consumidor final os produtos que não são mais utilizados, ou 

descartados e/ou obsoletos e até mesmo os que possuem defeito de fabricação são reprocessados, 

retornando à cadeia produtiva como matéria-prima, ganhando notoriedade na utilização dos três 

"Rs" da gestão logística sustentável na cadeia de suprimentos, reduzir, reutilizar e reciclar 

(Hofmeister, 2014). 

Leite (2009) explicou que para a inovação, a empresa vai estabelecer uma diferença para 

se preservar e sustentar quando se superar em relação aos concorrentes. Para inovar em 

sustentabilidade e adotar um gerenciamento de resíduos efetivo, a empresa deverá ter um controle 

sobre todos os seus processos de produção, níveis de desperdícios e sobras de material a fim de 

mitigar os impactos financeiros e ambientais.  
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Mclntyre et al. (1998) defenderam a ideia de que o controle da gestão ambiental da 

cadeia de suprimentos começa na aquisição do material. O departamento de compras deve ser 

responsável na aquisição dos materiais, bem como exigir da cadeia de fornecedores as boas 

práticas de retorno. Propuseram também um sistema logístico voltado para o planejamento das 

operações integradas nos processos envolvidos. Ebaid (2014) concordou que o setor de compras 

tem função fundamental nas decisões de compra. E com a maior dependência das organizações 

de seus fornecedores, a crescente competição a decisão de compras se torna mais severa e os 

torna estratégico em que são determinantes de lucratividade (Labro & Morlacchi, 2001). 

A área de compras, para a organização não governamental americana Practice Green 

Health, tem um papel fundamental na gestão de práticas ambientais, pois todo o desperdício 

gerado vem por meio de compras e esses impactos podem ser minimizados com a escolha dos 

fornecedores. Segundo o Environmentally Preferable Purchasing (EPP) o processo de compra é 

crítico na gestão ambiental das empresas, pois a responsabilidade do conceito de empresa se 

estende não apenas aos fornecedores, mas também aos fornecedores do mesmo (Ebaid, 2014). 

Spekman (1988) acreditou que é necessário uma relação de longo prazo com fornecedores, com 

foco na parceria estratégica e na colaboração. Essa confiança entre as parcerias está se tornando 

cada vez mais crucial e a cooperação uma ato obrigatório (Spekman, 1988). 

Walton et al. (1998) sugeriram que o setor de compras faça as aquisições no âmbito 

ambiental das suas cadeias de suprimentos. Na Figura 18, os autores mostraram a participação do 

fornecedor na gestão ambiental conforme pesquisa realizada por eles: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Decisão em integrar fornecedores na gestão ambiental 

Fonte: Walton et al. (1998) 



61 

 

Hofmeister (2014) abordou que as organizações por serem complexas e operações 

internas variadas, adotam diferentes procedimentos e em conjunto de vários profissionais de 

diversas formações. Conforme Barbieri e Machline (2006), a divisão logística hospitalar possui 

duas etapas. Em primeiro os suprimentos essenciais (estoques de matéria-prima) e em segundo a 

sua distribuição física na organização (embalagens de proteção). Esses mesmos autores 

comentaram que as principais operações internas de um hospital incluem a seleção e classificação 

dos diversos materiais, a previsão de demanda dos mesmos, os sistemas de reposição normal e 

emergencial do estoque, aquisição e compra em laboratórios privados ou na administração 

pública e inventários de controle a contagem dos estoques dos setores.  

Para Bartholomeu e Caixeta-Filho (2011), os hospitais produzem grande quantidade de 

resíduos que são coletados e encaminhados pelas empresas para o correto descarte, 

armazenamento, reciclagem e aplicabilidade da logística reversa. Contudo, há uma diversidade de 

materiais que podem colocar em risco a saúde humana. Os autores ainda ressaltaram que os 

resíduos podem sofrer dois tipos de processos na logística reversa. Um deles na segregação dos 

resíduos ou no processo de acondicionamento dos mesmos conforme características químicas, 

físicas e biológicas, não podendo haver mistura dos resíduos. Esta etapa se dá nos setores do 

hospital pela responsabilidade direta de acondicionar de forma correta. No acondicionamento dos 

resíduos, acontece o isolamento em recipientes ou sacos que evitem a exposição externa, 

contaminação ou vazamento. Porém, deve-se evitar o acúmulo fora dos padrões de higiene que 

cabe o PGRSS adotar normas de segurança e promover o isolamento dos resíduos. 

Mesmo garantindo uma boa segregação dos resíduos o acondicionamento seguro é 

importante para evitar contaminações cruzadas, preparando a logística na gestão de resíduos para 

o armazenamento temporário e capacidade para a pesagem, segundo o PGRSS deve-se identificar 

os circuitos de circulação (Durães et al., 2014). Segundo Leite (2009), a etapa de segregação dos 

resíduos é a mais importante por gerar redução significativa nos custos de tratamento, além de 

evitar acidentes e contaminação do solo e da água e também promove o aproveitamento dos 

materiais recicláveis.  

Segundo Faria (2010), as embalagens que circulam nas instituições de saúde podem ser 

condutores de doenças e devem ter os mesmos cuidados para evitar o transporte de 

contaminações e infecções. 
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Leite (2009) implementou em um hospital o projeto "Hospital Livre do Mercúrio", no 

qual a empresa que vendeu os termômetros que contém mercúrio retirava os usados e os 

substituía pelos termômetros digitais. O mesmo acontece com o óleo utilizado no hospital que 

volta em forma de sabão. No mesmo hospital alguns itens não fazem parte do processo de 

logística reversa, segundo art. 33 da Lei 12.305/10, no entanto, possui uma política de 

gerenciamento em que são feitas parcerias e uma empresa parceira fica responsável pela 

reciclagem desses resíduos que apresentam obrigatoriedade na realização da logística reversa. 

Segue exemplos: 

(a) Pneus - parceria com Universidades para a realização da reciclagem; 

(b) Eletrônicos e componentes - parceria com Universidades para a reciclagem; 

(c) Pilhas e baterias - são depositados em aterro industrial; 

(d) Óleos Lubrificantes - parceria com Universidades para a reciclagem e; 

(e) Lâmpadas - reciclagem. 

Mas Leite (2009) afirmou que os hospitais possuem dificuldades em se adaptarem às 

exigências pela segregação correta dos resíduos, o que o faz perderem a oportunidade de validar 

o potencial de reciclagem prevista na Lei 12.305/10 e garantir eficiência na logística reversa, uma 

vez que essa etapa é a mais importante. 

Pereira e Pereira (2011) também concordaram sobre a importância da segregação dos 

resíduos, porém, para os autores não é suficiente somente encaminhar para a reciclagem, pois em 

seus estudos, 90,72% dos resíduos comuns são fontes potenciais de reciclagem. E a falta de 

atenção e até mesmo a falta de treinamento dos funcionários "joga no lixo" um montante 

financeiro de mais de dois milhões de reais e o aumento do volume gerado de resíduos 

descartados, o que requer por parte do poder público maiores investimentos na construção de 

aterros. 

Para Guimarães (2013), é importante para o hospital o constante treinamento de seus 

funcionários sejam eles médicos, pessoal da limpeza, enfermeiros, dentre outros, para aprender e 

reforçar a forma correta de descartar os resíduos, os cuidados necessários com a sua segurança e 

os equipamentos utilizados para prevenção de acidentes e contaminação.  
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Pensar na logística reversa do papelão significa contribuir para uma atividade mais 

limpa e minimiza o impacto ambiental e sua degradação, o uso do papelão que além do custo 

mais acessível do que as embalagens de plástico, tem outras funções como: facilitar a 

armazenagem, proteger e conservar o produto durante a movimentação, ajuda a maximizar as 

vendas uma vez que na própria embalagem de papelão é identificado o marketing de 

comunicação da empresa (Novaes, 2009). Para o autor, as embalagens de papelão possuem um 

valor agregado ao produto devido suas funções, tendo como responsabilidade a integridade dos 

produtos e garantindo condições de uso durante a trajetória na cadeia de suprimentos. 

Muraro et al. (2010) destacaram que mesmo com uma sociedade que tem como 

preferência pelas embalagens descartáveis, para o segmento da logística reversa as embalagens 

retornáveis apresentam oportunidades de ganhos empresariais e vista como lucratividade, uma 

vez que após a embalagem passar por algum tipo de transformação a mesma pode ser inserida no 

ciclo produtivo, sendo transformado depois do processo de reciclagem na origem ou no destino 

para um novo produto ou outra embalagem. 

Para tanto, Novaes (2009) ressaltou que para as embalagens de papelão serem recicladas 

as mesmas não devem possuir nenhum tipo de contaminação com nenhum outro tipo de produto 

como cera, plástico, óleo e outros materiais, a segregação adequada das embalagens de papelão é 

fundamental para que não ocorra o risco desta contaminação. 

Para que os produtos ou materiais sejam revalorizados é fundamental a busca da 

recuperação desses materiais que pode trazer consequentemente renda, além de geração de 

emprego e redução da extração de recursos naturais (Anvisa, 2004). 

Quanto aos medicamentos, nas organizações hospitalares a logística reversa também 

pode ser aplicada, entretanto, devido ao grande número de profissionais envolvidos e produtos 

oferecidos há a necessidade de apresentação de uma gestão integrada (Yui, 2014). 

A farmácia e o almoxarifado são setores que têm como atribuição armazenar 

medicamentos e materiais médico-hospitalares, além de distribuir, dispensar os medicamentos, 

controlar, bem como fracionar e preparar os medicamentos para os pacientes e ambulatórios 

(Sbrafh, 2007). 

Tanto na logística reversa de pós-venda e a logística reversa de pós-consumo os erros 

mais comuns desses fluxos reversos acontecem por erros de pedidos, excesso de mercadorias ou 
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produtos no estoque, produtos obsoletos ou até mesmo prazo de validade vencido, o que acontece 

com medicamentos (Leite, 2009). 

Na farmácia hospitalar, o almoxarifado de medicamentos, mantém produtos ou 

medicamentos na hora e quantidade certas prescritas pelo médico aos pacientes para serem 

ministrados (Pereira, 2006) e para um bom funcionamento de uma logística hospitalar é 

fundamental identificar os motivos que levam a logística reversa de materiais e medicamentos, 

causando retrabalho e desperdícios, gerando custos desnecessários e que não agregam valores 

(Yui, 2014). 

Yui (2014) registrou as causas para as devoluções dos medicamentos: (a) alta do 

paciente, (b) óbito do paciente, (c) a critério médico/se necessário (ACM/SN), (d) medicamento 

incorreto, (e) dose incorreta do medicamento e (f) medicamento suspenso por ordem médica. No 

entanto, em sua pesquisa, a autora identificou mais argumentos que explicavam as devoluções 

dos medicamentos para a farmácia hospitalar, sendo eles: (g) mudança de setor do paciente, (h) 

falha na Prescrição/Dispensação, (i) recusa por parte do paciente/representante e (j) sem 

justificativa identificada. 

É muito comum que aconteça o retorno de materiais ao centro produtivo por vários 

motivos: pedidos emitidos em desacordo com o cliente, troca de embalagens, falhas na produção 

dentre outros, acarretando custos adicionais à empresa uma vez que todo o processo de 

armazenagem, segregação, conferência e distribuição serão feitos em duplicidade, para tanto, a 

empresa que aceita o produto como devolução está aplicando a logística reversa (Paoleschi, 

2009). 

3.4.2 Logística reversa dos resíduos sólidos de serviço de saúde 

O gerenciamento da logística de um hospital deve abranger todos os setores internos, 

desde a chegada da matéria-prima até a coleta dos resíduos, com o objetivo de melhorar a cadeia 

de suprimentos, otimizando ações quanto à agilidade e mobilidade. O gerenciamento dos resíduos 

obedece a um fluxo estabelecido pelo hospital responsável para condução e acondicionamento 

dos mesmos, por uma equipe de técnicos de enfermagem, equipes de manutenção e de 

conservação da higiene, equipes de coleta de resíduos e suporte para as operações, bem como 
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local adequado para se acondicionar os resíduos nos "contenedores", lixeiras e adesivos de 

identificação adequados (Hofmeister, 2014).  

Um gerenciamento eficiente nos fluxos de materiais e informações como estratégia pode 

contribuir em uma melhoria nos atendimentos das instituições hospitalares uma vez que há uma 

redução de custos dos materiais e em se tratando de grande gerador de RSSS, a logística reversa 

pode contribuir com a instituição para um equilíbrio financeiro, uma vez que muitos dos resíduos 

podem ser reaproveitados na cadeia produtiva. 

A aplicação da logística reversa na gestão de resíduos hospitalares pode melhorar a 

eficiência e ainda reduzir negativamente o impacto ao meio ambiente, a gestão da logística 

reversa envolve planejar, gerir e controlar o fluxo dos RSSS, quer para reutilizá-los ou para 

disposição final (Shi, 2009). 

Segundo Shibao et al. (2010), o termo logística reversa se dá pelas empresas no intuito 

de minimizar o impacto ambiental da cadeia de suprimentos. E interessante notar que no fluxo 

reverso, os produtos, peças ou materiais recuperados não necessariamente retornam na mesma 

cadeia de origem, a importância é de reintroduzi-la na cadeia de suprimento de qualquer 

segmento. 

Para PNRS cabe ao fabricante ou gerador a responsabilidade pela recolha dos produtos 

ou resíduos após o uso, são obrigados a implementar o sistema de logística reversa (PNRS, 

2010). Mesmo que um produto não seja reciclável, ainda assim deve existir uma gestão da 

logística reversa adequada para correta disposição do resíduo para evitar o impacto ambiental 

(Pereira, Silva, & Teixeira, 2012). 

Para Leite (2009), o desafio do reaproveitamento dos resíduos descartados se dá na 

readequação da cadeia, e é um motivador, pois o retorno dos resíduos descartados e o correto 

gerenciamento da sua movimentação ganham simpatizantes com o tema da sustentabilidade. 

Hofmeister (2014), advertiu os gestores a estarem à frente nas suas organizações e 

manterem a competitividade de maneira a inovar em sua cadeia de processos, é necessário 

tomada de decisão voltada para a sustentabilidade e com isso propiciar melhorias quanto ao fluxo 

de informações e de produtos, redução dos desperdícios na cadeia produtiva, promovendo um 

foco organizacional voltado para a sustentabilidade.  
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Ao gerir os resíduos nas instituições hospitalares são fundamentais ações internas para 

evitar a contaminação em funcionários e pacientes por meio de infecções hospitalares, porque 

devido à negligência, os hospitais podem sofrer sanções e restrições de funcionamento. 

A logística reversa é uma grande representante da inovação e em consequência um 

diferencial competitivo nas instituições de saúde. Ao reaproveitar os materiais descartados, o pós-

consumo e a pós-venda reforçam seus caixas na medida em que os introduzem na cadeia 

produtiva (Hofmeister, 2014). Um dos grandes aliados e objetivos nas instituições de saúde é 

avaliar o impacto nos custos de sua implantação e a existência da relação entre o custo/benefício 

no processo reverso dos materiais. Quanto aos resíduos, a logística reversa se apresenta com 

complexidade, uma vez que os resíduos são diversificados e o processo de reciclagem e descarte 

envolve segurança nas operações e riscos à saúde (Hofmeister, 2014). 

As medidas tradicionais que são utilizadas atualmente para tratamento dos RSSS e as 

atividades que englobam gestão, coleta, armazenamento, distribuição e transporte já não são mais 

suficientes. Daí a importância da logística reversa como estratégia nas instituições hospitalares, 

porém, é difícil coordenar em se tratando de resíduos perigosos (Shi, 2009). 

Alguns RSSS podem gerar algum tipo de contaminação sendo, riscos de infecções 

hospitalares, risco para com aqueles que os manipulam diretamente e transportam sem segurança 

e risco de contaminação no solo ao serem descartados em aterros que não sejam licenciados no 

qual a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não tem como fiscalizar todos os 

setores que envolvem os RSSS, principalmente os clandestinos (Hofmeister, 2014). 

Com isso, é importante abordar o entendimento dos conceitos de logística tradicional 

desde o recebimento da matéria-prima até o destino final ao consumidor, pois com esse 

pensamento, tem como objetivo expor os conceitos da logística reversa e suas implicações na 

gestão para o entendimento da importância da logística reversa dos RSSS. 

Assim, a fundamentação teórica dá subsídios que possibilita descrever como será 

aplicada a metodologia de pesquisa que segundo Gil (2008), vários são os métodos desenvolvidos 

que possibilitam o pesquisador a decidir acerca do alcance da investigação, das regras de 

explicação dos fatos e da validação de suas generalizações a partir de um alto grau de abstração 

para propor soluções que faça parte de uma contribuição não só para o hospital pesquisado, mas 

também para com a sociedade, fornecendo informações e enriquecendo as pesquisas acadêmicas.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esse capítulo irá discorrer sobre delineamento da pesquisa, ou melhor, apresentar como 

a pesquisa foi realizada e seus procedimentos. 

Segundo Gil (2008, p. 68), "o delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa em 

sua dimensão mais ampla, envolvendo tanto a sua diagramação quanto à previsão de análise e 

interpretação dos dados." Entre outros aspectos, "[...] considera o ambiente em que são coletados 

os dados, bem como as formas de controle das variáveis envolvidas.". 

Com isso, o delineamento possibilita que outros pesquisadores possam executar a 

mesma pesquisa e com a possibilidade de chegarem à mesma conclusão considerando o ambiente 

em que todos os dados coletados e o controle das variáveis (Gil, 2008). 

O delineamento de pesquisa engloba cinco elementos principais: tipo de pesquisa, 

amostragem, instrumentos utilizados na coleta de dados, procedimentos utilizados na coleta e 

procedimentos para a análise e interpretação dos dados. E, para facilitar a entendimento e 

compreensão do leitor, a apresentação esquemática dos procedimentos metodológicos (Boa, 

França, & Amorim, 2012). 

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Este estudo contempla uma pesquisa de caráter qualitativo, mais precisamente um 

modelo exploratório que segundo Gil (2008) é uma pesquisa flexível que assume forma de um 

estudo de caso, foi feito uma triangulação entre fontes de evidências baseadas em observação não 

participativa, entrevistas e documentos. A pesquisa bibliográfica teve como bases o Google 

Acadêmico, Scopus e Scielo. 

A pesquisa desse trabalho teve como finalidade "fazer um funil", partindo do macro 

espaço para o micro, constitui-se de quatro etapas. Primeiramente analisar como se dá o fluxo 

externo dos RSSS para entender a rotina do hospital e obter um diagnóstico, que será abordado na 

primeira etapa. A segunda etapa trata-se de propor um novo projeto do abrigo com novas 

dimensões e setorização para atender a demanda do hospital. Ainda com o pensamento do 

“funil”, a terceira etapa é composta do fluxo dos RSSS do edifício principal de todos os andares e 
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a última etapa desse trabalho, a quarta etapa foi focado no 4º andar e aborda o pensamento da 

logística reversa que foi abordado no referencial teórico e que tem como finalidade a 

possibilidade de implantação em todo o hospital. Trata-se de questões relacionados à 

problemática desses resíduos e como ela é conduzida mitigando contaminações e reduzindo 

custos com gastos, uma vez que se pode fazer uso da logística reversa para contribuir com novos 

ganhos para a instituição.  

4.2 PROCEDIMENTO DE COLETA DOS DADOS 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas informais, que segundo Yin 

(2015) é uma das principais fontes de informações quando se utiliza o estudo de caso. Essas 

entrevistas não estruturadas feita com os funcionários da limpeza e com a responsável do setor de 

gerenciamento de resíduos hospitalares no período de maio/2015 a junho/2016 com visitas 

regulares uma vez por semana, que teve como roteiro a área externa para conhecimento do 

percurso dos resíduos e atividades desenvolvidas pelo hospital, o prédio principal do complexo 

hospitalar em todos os seus andares, mais precisamente o 4º andar como foco dessa análise, no 

qual foi selecionado mediante escolha pelo responsável da gestão de resíduos por ser um local de 

maior fragilidade no hospital. As entrevistas foram feitas por meio de anotações e logo transcritas 

para não ocorrer esquecimento das informações. As visitas frequentes ao hospital com frequência 

semanal, teve como objetivo, observar a rotina do fluxo de resíduos em horários alternados, bem 

como o cotidiano dos funcionários de um ambiente hospitalar. 

Segue fluxograma da estrutura do projeto de pesquisa na Figura 19. 
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  Figura 19 - Estrutura do projeto de pesquisa 

  Fonte: Elaborado pela autora 
 

4.2.1 Questionário para a produção de dados 

Foram realizadas entrevistas informais que Yin (2015), considera principais fontes de 

informação ao se utilizar o estudo de caso, com o objetivo de levantar os possíveis problemas 

quanto ao manejo dos RSSS. Também foi feita uma entrevista informal e uma observação não 

participativa que para Marconi e Lakatos (2012), o pesquisador tem contato com a comunidade 

ou realidade estudada, no entanto, sem integrar-se com ela, permanecendo de fora, com a 

empresa coletora dos resíduos da cidade com o objetivo de entender os perigos que os coletores 

enfrentam quando uma segregação incorreta ao se realizar a coleta nos abrigos externos dos 

hospitais.  

Para organizar e levantar a situação da rotina dos RSSS quanto à separação, 

acondicionamento dos resíduos, armazenamento, transporte externo (do abrigo intermediário até 

o abrigo externo) e o armazenamento dos resíduos no abrigo externo e também sobre a instalação 

dos abrigos estarem de acordo com a Anvisa foi feito uma triangulação a partir das observações 

não participativas, entrevistas informais e documentos. Conforme Santos (2009) mencionou, a 

triangulação de dados é um recurso que promove um diálogo entre as estratégias de pesquisa com 
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o objetivo de se fazer uma análise cruzada, analisar as intersecções dos procedimentos e 

resultados. 

Para o roteiro a entrevista informal foi categorizada como: a) Funcionários terceirizados 

da limpeza; b) funcionários do hospital; e c) enfermeiros. 

4.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

A matriz de amarração consiste em um instrumento que auxilia o pesquisador na 

organização e planejamento da análise de dados, assim como na estruturação e sistematização das 

questões da pesquisa com seus embasamentos teóricos (Telles, 2001), conforme apresentado na 

Figura 20. 

 

 

Questão de pesquisa: Como destinar corretamente os RSSS produzidos no Hospital "X" até a retirada para 

destinação adequado dos mesmos? 

Objetivo Geral: Apresentar proposta de um processo para otimizar a coleta dos RSSS desde a sua origem passando 

pelos abrigos intermediários até o abrigo externo de forma adequada com a aplicação da logística reversa dos 

materiais hospitalares. 

Objetivos Específicos Variáveis Coleta de dados 
Análise dos 

Dados 

1. Analisar a logística interna atual do RSSS do 

hospital “X” 

Logística interna 

do RSSS 

Entrevista com 

roteiro e observação 

Análise de 

conteúdo 

2. Levantar a logística interna do RSSS de outros 

hospitais no Brasil 

Logística interna 

do RSSS 
Artigos 

Leitura e 

categorização 

3. Analisar o papel dos trabalhadores que manipulam 

RSSS no hospital “X" 
Segurança 

Entrevista com 

roteiro e observação 

Análise de 

conteúdo 

4. Analisar as classificações dos RSSS e propor novo 

layout dos abrigos intermediários e do abrigo externo 
Legislação 

Entrevista com 

roteiro, observação e 

legislação 

Análise de 

conteúdo e 

interpretação 

da legislação 

5. Analisar a questão de logística reversa dos RSSS 
Logística Reversa 

do RSSS 

Entrevista com 

roteiro e observação 

Análise de 

conteúdo 

6. Propor novo processo de coleta dos RSSS Legislação Legislação 

Interpretação 

da legislação 

e confecção 

do projeto 

Figura 20 - Matriz de Amarração 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

As limitações deste estudo no que diz respeito a: 

- Quantificação dos resíduos gerados - a ideia era levantar os indicadores quantitativos 

de produção de coleta de resíduos (infectantes e comuns) em um período de cinco anos (2012 a 

2016) constando a pesagem de todos os meses, no entanto, o hospital não dispõe de balança para 

análise e comparação mensais para uma interpretação mais precisa. 

- A pesagem da quantidade de resíduos (infectantes e comuns) gerados atualmente 

(2016) está sendo realizada pela empresa coletora de resíduos que também não oferece detalhes 

mensais de resíduos coletados. 

- Assim como os resíduos infectantes e comuns, os materiais recicláveis como por 

exemplo as caixas de papelão (embalagens de materiais hospitalares) que são encaminhados para 

empresas de reciclagens também não têm registros de volumes coletados. 

Com isso, a quantidade de resíduos gerados é um valor aproximado, uma vez que a 

quantidade mensal pode variar dependendo do número de pacientes atendidos pelo hospital.  

Pode-se com certeza afirmar que a maior limitação no decorrer da pesquisa é o fato de 

não ter uma quantidade precisa de coletas realizadas de resíduos comuns, infectantes e materiais 

recicláveis, pois requer para obter informações mais detalhadas de uma balança. 

Quanto à necessidade de adquirir a balança, o hospital adquiriu uma, porém, a mesma 

encontra-se com problemas técnicos e que até o momento não foi solucionado, já passando do 

prazo de garantia. 

O mesmo acontece com o número de acidentes com material biológico, não há registro 

dos anos anteriores. 

No entanto, apesar de algumas limitações foi possível conferir por meio do estudo de 

caso e com base na fundamentação teórica, os resultados e conclusões. 
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5 HOSPITAL PÚBLICO "X" DE SÃO PAULO - ESTUDO DE CASO 

Neste capítulo será tratado sobre as características do hospital pesquisado, como são 

segregados, acondicionados, coletados e utilizados os elevadores, indicadores do PGRSS do 

hospital, mapeamentos do fluxo dos resíduos, fluxograma horizontal dos RSSS do hospital, 

fluxograma da logística interna do edifício principal, estudo de novo abrigo externo e proposta de 

equipamento para o abrigo intermediário. 

5.1 CARACTERÍSTICAS DO HOSPITAL PESQUISADO 

Localizado na cidade de São Paulo, o Hospital Público "X" é considerado terciário 

(hospital que presta assistência na maioria das especialidades, além das básicas) de alta 

complexidade e desenvolve atividades em Atendimentos (Ambulatorial, Internação, Serviço de 

Apoio à Diagnose e Terapia [SADT] e urgência) e Ensino Médico Hospitalar o que conta com 

escola para campo de estágio curricular em uma área de por volta de A=101.624,30m². Fundado 

na década de 1930 foi o primeiro hospital governamental especializado no tratamento da 

tuberculose, hoje transformado em Hospital Geral é referência em trauma e emergência com 

funcionamento 24 horas por dia e com todos os atendimentos realizados gratuitamente para os 

pacientes (PGRSS, 2013).  

Possui no prédio principal o total de 402 leitos com área total de A=3.761,20m², sendo 

para Clínica Cirúrgica - 117 leitos, Clínica Médica - 124 leitos, Complementar (Semi Intensiva - 

11 leitos, Unidade Intermediária Neonatal - 11 leitos, Unidade Isolamento - 15 leitos, UTI adulto 

- 17 leitos, UTI neonatal - 10 leitos, UTI pediátrica - 9 leitos), Obstetrícia - 33 leitos e Pediatria - 

55 leitos, distribuídos em nove andares, sendo os dois últimos andares para área técnica. 

O hospital conta com uma Comissão de Gerenciamento de Resíduos que por meio de 

seu PGRSS tem por finalidade definir as tomadas de ações à implementação e manutenção do 

sistema de gerenciamento de resíduos. Segundo a Anvisa (2004), o PGRSS é uma ferramenta no 

qual aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos RSSS observando as características e 

riscos que cada um dos resíduos possuem para melhor planejar e manusear com segurança 

baseados em critérios técnicos e legislação vigente (PGRSS, 2013). 
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Na Figura 21 pode-se verificar o terreno e a área ocupada pelo prédio principal do 

hospital. No Apêndice A encontra-se o projeto de implantação em escala maior. 

Figura 21 - Implantação do hospital 

Fonte: Departamento Técnico de Edificações - Grupo Técnico em Edificações (GTE) (2015) 

 

Os RSSS gerados pelo Hospital "X" são também proporcionais ao seu tamanho. 

Considerado um hospital de grande porte, gera-se diariamente grande volume de resíduos de 

todas as classificações, não somente no edifício principal onde se encontra os leitos, mas também 

no Banco de Sangue, Ambulatório, no Centro de Referência ao Idoso (CRI), laboratórios, 

lavanderia, Anatomia Patológica, Cozinha, Refeitório, Ala Psiquiátrica, Administração, dentre 

outros setores. Tem-se uma quantidade aproximada de 20,4 L/dia de resíduos comuns e 800 

kg/dia de resíduos infectantes.  
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Ainda conforme o PGRSS do hospital, o acondicionamento específico para cada grupo 

se dá da seguinte forma: 

Grupo A - para esse grupo de resíduos, o acondicionamento deve ser feito em sacos plásticos 

brancos identificados com a simbologia de material e encaminhados para os expurgos - Coleta 1. 

Grupo B - devem estar em recipientes de material rígido, tampa rosqueada, vedado com 

identificação para cada tipo de substância química. 

Grupo D - não há segregação adequada nas unidades de todos os materiais considerados como 

resíduos comuns. Há apenas a segregação de caixas de papelão em que são destinadas ao Fundo 

de Solidariedade do Estado de São Paulo. Os demais resíduos são encaminhados à empresa 

responsável pela destinação final dos resíduos após tratamento. 

Grupo E - material perfurocortante em caixas de papelão apropriadas para esta finalidade, de 

acordo com a ABNT NBR 13.853/97. 

Apesar da disponibilidade de embalagens fornecidas pelo hospital para o descarte dos 

resíduos do grupo E (material perfurocortante), nem sempre o descarte é realizado de forma 

correta. O mesmo acontece com o grupo D (caixas de papelão) está sendo descartada no piso sem 

qualquer proteção, o que faz com que o material seja considerado contaminado.                                                                                                                                                                             

Na Figura 22, o quadro indica o setor e a classificação dos RSSS gerados pelo hospital 

conforme os Grupos de Resíduos: Resíduos Biológicos (Grupo A e E), Resíduos Químicos 

(Grupo B) e Resíduos Comuns (Grupo D).  

Setor Resíduos gerados 
Almoxarifado  Grupo D 

Caldeira  Grupo D 

Central de material esterilizado Grupo A, B , D e E 

Costura  Grupo D 

Diretoria Administrativa  Grupo D 

Diretoria de Manutenção  Grupo D 

Farmácia/ estoque  Grupo D 

Frota  Grupo D 

Impressos  Grupo D 

Lavanderia  Grupo A, D e E 

Limpeza   Grupo B e D 

Manutenção de Equipamentos  Grupo D 

Manutenção Predial  Grupo D 

PABX  Grupo D 

Patrimônio  Grupo D 

Preparo de Cadáveres  Grupo A, D e E 

Reprografia  Grupo D 

Rouparia Grupo D 

Serviço de nutrição dietética Grupo B e D 

Zeladoria  Grupo D  



75 

 

  

Setor Resíduos gerados 
Administração de Pessoal Grupo D 

Banco de Olhos Grupo D 

Centro de Abastecimento de Material  Grupo D 

Coleta  Grupo D e E 

Compras  Grupo D 

Centro de Processamento de Dados  Grupo D 

Departamento Pessoal Grupo D 

Diretorias  Grupo D 

Espera Geral Grupo D 

Estar Médico  Grupo D 

Estatística Grupo D 

Faturamento  Grupo D 

Finanças Grupo D 

Hemoterapia Grupo A, D e E 

Laboratório  Grupo A, B, D e E 

Oftalmologia Grupo A, B, D e E 

Otorrinolaringologia Grupo A, B, D e E 

Ouvidoria Grupo D 

Pronto Socorro Adulto  Grupo A,  D e E 

Pronto Socorro Infantil  Grupo A, D e E 

Protocolo Grupo D 

PS – Emergência  Grupo A, D e E 

PS – Observação  Grupo A, D e E 

PS – Ortopedia  Grupo A, D e E 

PS – Supervisão de Enfermagem Grupo D 

PS – Supervisão Médica Grupo D 

PS – Sutura  Grupo A, D e E 

Radiologia Grupo A, B, D e E 

Recepção Principal Grupo D 

Serviço de atendimento Médico Grupo D 

Semi UTI  Grupo A, D e E 

Serviço Social Grupo D 

Ultrassonografia Grupo A e D 

  

Setor Resíduos gerados 
Buço-maxilo Grupo A, D e E 

Centro Cirúrgico Grupo A, B, D e E 

Centro Obstétrico Grupo A, B, D e E 

Fisioterapia Grupo A e D 

Reabilitação Mental Grupo A, D e E 

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 

em Medicina do Trabalho 

Grupo D e E 

  

Setor Resíduos gerados 
Clínica Cirúrgica Grupo A, D e E 

Clínica Pediátrica Grupo A, D e E 

Sala Administrativa / Comissão de Curativos  Grupo D  

Sala Atendimento / Comissão de Curativos Grupo A, D e E 

Sala da Gasoterapia Grupo D 

Sala de Informática Grupo D 

Sala de Leitura Grupo D 

Sala de Supervisão de Enfermagem Grupo D 

  

Setor Resíduos gerados 
Central de Vagas Grupo D 

Clínica Médica Grupos A, D e E 

Diretoria e Expediente de Higiene Hospitalar Grupo D 

Sala administrativa /  

Serviço de Controle de Infecção hospitalar 

Grupo D 

UTI – Adulto Grupos A, D e E 

  

Setor Resíduos gerados 
Clínica Neonatal Grupo A, D e E 
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Farmácia Grupo B e  D e E 

Maternidade A Grupo A, D e E 

Maternidade B Grupo A, D e E 

Sala de Supervisão de Enfermagem Grupo D 

Sala de Vacinas Grupo A, B, D e E 

UTI Infantil Grupo A, D e E 

UTI Neonatal Grupo A, D e E 

   Figura 22 - Quadro de Resíduos gerados/Setores 

   Fonte: Plano Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) do Hospital "X" de São Paulo                 

5.1.1 Segregação, Acondicionamento, Coleta e Fluxo dos elevadores. 

Segregação 

O hospital tem por objetivo, quanto à segregação dos resíduos, (i) minimizar a 

contaminação de resíduos considerados comuns; (ii) permitir a adoção de procedimentos 

específicos para o manejo de cada grupo de resíduos; (iii) racionalizar os recursos, permitindo 

tratamento específico de acordo com as necessidade de cada categoria; (iv) intensificar as 

medidas de segurança onde forem necessárias; (v) em caso de acidentes ou emergência facilitar a 

ação; (v) minimizar os custos no manejo dos resíduos e (vi) reaproveitar e reciclar parte dos 

resíduos comuns (Grupo D).   

Para tanto, os resíduos submetidos a algum tipo de tratamento devem ser separados na 

origem, conforme os métodos de tratamento e disposição a fim de facilitar os procedimentos. 

Segue na Figura 23 o fluxograma do manejo dos resíduos gerados no Hospital "X" de São Paulo. 
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Figura 23 - Fluxograma do manejo dos resíduos gerados no hospital 
Fonte: PGRSS do Hospital "X" de São Paulo 
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Conforme fluxograma do PGRSS do hospital, a separação dos resíduos deve ser 

realizada no local de origem, deve ser coerente com os métodos de tratamento e de disposição 

utilizados, com o objetivo de facilitar procedimentos. No entanto, está havendo pontos de 

fragilidades e que devem ser melhorados. 

Acondicionamento 

No PGRSS do Hospital "X", o acondicionamento de resíduos deve ser feito: (i) em 

embalagens totalmente fechadas, de modo a não permitir o derramamento do conteúdo, de 

material resistente à ruptura e vazamento, impermeáveis conforme a ABNT NBR 9.191/2000 e 

sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento do saco.  

Os resíduos infectantes devem ser acondicionados em sacos plásticos na cor branco e 

impermeável e para resíduos altamente infectados recomenda-se a utilização de dupla 

embalagem; (ii) os recipientes que contém os resíduos devem ser constituídos de material 

lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento com tampa de sistema de abertura sem contato 

manual, com cantos arredondados e serem resistentes ao tombamento, salvo recipientes utilizados 

em salas cirúrgicas e de parto que não necessitam de tampa para vedação; (iii) para os resíduos 

líquidos, os recipientes devem ser de material compatível com o líquido armazenado, resistentes, 

rígidos e estanques, com tampa vedante e rosqueada; (iv) os resíduos constituídos de 

perfurocortantes ou escarificantes (Grupo D) devem ser acondicionados separadamente no local 

gerado, em recipientes rígidos, estanques, resistentes à ruptura, punctura e vazamento, 

impermeável. 

Coleta 

No Hospital "X" a coleta dos resíduos é executada por funcionários de empresas 

contratadas (coletores) e está dividida em três fases, sendo: interna I, interna II, externa, 

conforme Figura 24. 

 

 

 
Figura 24 - Fluxograma de coleta dos resíduos gerados no hospital 
Fonte: Adaptado do PGRSS do Hospital "X" de São Paulo 
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Coleta Interna I 

A coleta é realizada dentro das Unidades de Internação e Emergência e consiste em 

recolher os resíduos nos pontos de geração, fechamento da embalagem e no seu transporte até o 

armazenamento no abrigo intermediário. 

O abrigo intermediário geralmente está localizado nas proximidades dos setores 

geradores de resíduos, são revestidos com materiais laváveis no piso e paredes e dispõem de 

ponto de água e ralo sifonado. 

A Figura 25 mostra o número de abrigos intermediários por andar, no qual são 

acondicionados resíduos dos Grupos A, B, D e E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Distribuição dos abrigos no Edifício Principal 

  Fonte: Adaptado do PGRSS do Hospital "X" de São Paulo 

 

 



80 

 

Há a necessidade de colocação de abrigos intermediários inclusive nos setores do pronto 

socorro infantil e adulto (hoje inexistente), pois são setores que também geram resíduos e que 

devem fazer parte do levantamento dos volumes gerados de RSSS pelo hospital. O local a ser 

instalado o abrigo intermediário deve ser de fácil acesso para o descarte de resíduos, bem como 

acesso aos funcionários da limpeza para a coleta dos mesmos. 

 

Coleta Interna II 

É a realização da coleta do abrigo intermediário para o abrigo externo situado em local 

de fácil acesso e está planejado para abrigar todos os grupos A, B, D e E de resíduos gerados pela 

instituição. 

 

Fluxo dos elevadores 

O Edifício Principal do hospital "X" possui sete elevadores que possuem trajetos e 

atendem a diferentes andares. A Figura 26 mostra o fluxo desses elevadores para a retirada de 

resíduos que são pré-estabelecidos pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) com a 

Gerência da Infraestrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 26 - Fluxo dos elevadores para a retirada de resíduos 

  Fonte: Adaptado de PGRSS do Hospital "X" de São Paulo 
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Existe somente um elevador que atende do térreo ao 6º andar, que tenha como finalidade 

o transporte de "carga suja", caso o mesmo esteja em manutenção o uso é feito por outro elevador 

que atenda ao térreo. 

5.2 MAPEAMENTO DO FLUXO DOS RESÍDUOS . 

Uma ferramenta muito utilizada e considerada essencial é o mapeamento de fluxo de 

valor, pois além de analisar o fluxo de energia e de materiais de entrada e saída, é uma ferramenta 

que identifica o estado atual e as potenciais melhorias que envolvem as pessoas em questão 

(Bergmiller & McCright, 2009) e o uso de materiais em diferentes processos (Torres & Gati, 

2009). 

Com isso, pode-se incluir despesas de movimentação do material, tais como coleta, 

armazenamento, transporte, triagem, tratamento local e geração de resíduos para se obter uma 

resposta eficaz ao se fazer a análise de gestão de resíduos, identificando possíveis riscos e assim 

estabelecer um sistema mais adequado para o manuseio dos RSSS. 

No entanto, obedecer a uma hierarquia é a melhor opção, ou seja, reduzir o uso de 

material é melhor do que a reutilização, que é melhor do que reciclar, que é melhor do que 

tratamento de recuperação e que é melhor do que a deposição de resíduos em aterro (“EU, 2006”, 

[s.d.]). Para Kurdve (2010) ainda é preferível prevenir o desperdício. Na Figura 27 se pode ver a 

hierarquia dos resíduos. 

 

 

 

 

 

 

   Figura 27 - Hierarquia dos tratamentos dos resíduos.  

   Fonte: Kurdve (2010). 

 



82 

 

Como esse projeto tem por finalidade mostrar a logística interna dos resíduos do 

Hospital "X" de São Paulo, desde a origem da geração até a fase final que é a disposição desses 

resíduos no abrigo externo, por meio do mapeamento do fluxo dos resíduos pode-se analisar o 

processo para contribuir na melhoria da gestão de RSSS e que com o bom funcionamento poderá 

trazer um fluxo mais eficiente e eficaz para a instituição e entre os funcionários de diversas 

organizações envolvidas no processo. 

5.2.1 Fluxograma da logística externa do hospital 

Na presente pesquisa será focado na logística interna somente de um dos andares do 

edifício principal, mais precisamente o 4º andar por ser um local de maior fragilidade, no entanto, 

sabendo-se que é possível replicar o mesmo processo de proposta para outros andares do hospital. 

Porém, não é possível fazê-lo sem entender como se dá o fluxo dos resíduos por todo o complexo 

hospitalar, como se pode observar na Figura 32, a instituição hospitalar é de grande porte. 

Na Figura 28 (o projeto completo encontra-se no Apêndice B), tem-se a identificação e 

localização de cada edifício do complexo hospitalar. Situa-se em um terreno que tem 

conformação vários níveis topográficos, além de grandes espaços de preservação ambiental e que 

obedecendo à legislação e normas não se pode haver nenhuma construção dentro desses espaços 

protegidos ambientalmente.  

O Hospital "X" encontra-se localizado em um bairro nobre, que por sua vez possui 

entradas e saídas para as principais avenidas. A coleta dos RSSS tanto a de resíduos comuns 

quanto a de resíduos infectantes são feitas diariamente e o caminhão de lixo que pertence à 

prefeitura circula em uma das entradas de menor acesso ao público. Atualmente o abrigo externo 

se localiza próximo à entrada o que facilita a coleta, no entanto, não está atendendo às normas e a 

demanda que é muito grande, o que faz com que o abrigo seja precário e com a necessidade de 

uma nova reavaliação quanto à sua estrutura física. 
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Figura 28 - Mapeamento do fluxo externo. 

Fonte: Adaptado do Departamento Técnico de Edificações - GTE (2015) 

 

A outra problemática é em relação ao terreno, os resíduos ao serem coletados dos 

abrigos intermediários e transladados ao abrigo externo pelos funcionários da limpeza que usam 

contenedores (Figura 29) como transporte, pois, além do peso que carregam têm dificuldades em 

circular do prédio principal até o abrigo externo, que é um terreno em aclive e irregular, mas é o 

suficiente para dificultar a circulação dos funcionários de limpeza diversas vezes ao dia para a 

coleta por todo o complexo hospitalar que tem por volta de 596,01m de distância percorrida 

somente a ida sem contar a volta com os contenedores já cheios, uma vez que os outros prédios 

também geram resíduos e sabendo-se que no prédio principal, a retirada dos resíduos deve 
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segundo o PGRSS acontecer pelo menos duas vezes ao dia, local que a geração de resíduos é 

muito maior.  

O hospital está localizado em uma Área de Preservação Ambiental (APA), ou seja, não 

se pode pavimentar em locais nessas condições conforme descrito na Seção IV art. 23 do Anexo 

V - Livro V do Plano Regional Estratégico da Subprefeitura - Santana - Tucuruvi, dispõe o artigo 

177 do Plano Diretor Estratégico, APA são áreas destinadas à preservação ambiental, tais como 

áreas remanescentes de vegetação significativa e paisagens naturais, bem como áreas de 

reflorestamento e áreas de alto risco, uma vez que, o hospital está em uma área com resquício de 

mata pertencente a APA da Cantareira.  

A pavimentação ocorre até um determinado trecho conforme se pode verificar na Figura 

30 e Figura 31. O abrigo externo está em local favorável não somente para a entrada e veículos 

como o caminhão de lixo (Figura 32), mas também por estar consideravelmente distante dos 

edifícios em que há grande circulação de pessoas. Próximo ao abrigo externo também está o local 

no qual serve como estacionamento para os funcionários do hospital (ver Figura 30, 31, 32 e 33). 

  

 

 

 

 

   

  Figura 29 - Modelo de contenedor para transporte dos RSSS 

  Fonte: Acervo da autora (2016) 

 

 

 

 

 

 Figura 30 - Trecho pavimento por onde passam os contenedores e pedestres 

 Fonte: Acervo da autora (2016) 
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  Figura 31 - Término do trecho pavimentado 

  Fonte: Acervo da autora (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 32 - Caminhão próximo ao abrigo externo para a coleta dos resíduos 

 Fonte: Acervo da autora (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Figura 33 - Área de preservação ambiental próximo ao abrigo externo e que serve como local para 

             estacionamento dos funcionários 

          Fonte: Acervo da autora (2016) 
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O abrigo externo existente possui quatro portas de correr que se encontram sempre 

trancados para restringir o acesso de pessoas não autorizadas, abriga resíduos divididos em duas 

categorias: resíduos comuns com acesso por duas portas e resíduos infectantes tem acesso por 

outras duas portas como se pode ver Figura 34, 35 e 36. 

 

Resíduos infectantes                      Resíduos comuns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 34 - Abrigo externo 

 Fonte: Acervo da autora (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Acesso aos resíduos comuns    Figura 36 -  Acesso aos resíduos infectantes 

Fonte: Acervo da autora (2016)                      Fonte: Acervo da autora (2016) 
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O espaço disponibilizado para abrigar os dois grupos de resíduos (infectantes e comuns), 

foi projetado há alguns anos atrás para atender toda a demanda gerada de RSSS de todo o 

complexo hospitalar daquela época. No entanto, nos dias atuais acaba sendo insuficiente pelo fato 

do crescimento de números de atendimentos aos pacientes, apesar da empresa responsável pela 

coleta pública fazê-lo diariamente. 

Ao observar o cotidiano dos funcionários da limpeza durante o translado dos resíduos 

para o abrigo externo, o terreno em aclive dificulta o funcionário que ao empurrar os 

contenedores acaba não conseguindo ter agilidade no translado pelo excesso de peso no volume 

transportado, bem como a condicionante do terreno, o que torna o número de vezes de coleta 

interna menor e insatisfatória. Muitos dos funcionários relataram que se cansam rapidamente o 

que pode refletir em uma baixa produtividade, pois do prédio principal até o abrigo externo a 

distância percorrida é de 116,58m. 

5.2.2 Fluxograma da logística interna do edifício principal  

O edifício principal do Hospital "X" de São Paulo dispõe de nove andares sendo: Térreo 

- pronto socorro infantil, auditório e diretoria, 1º andar - acesso principal, pronto socorro adulto, 

radiologia, ressonância e laboratório, 2º andar - UTI adulto, berçário e maternidade, 3º andar - 

UTI infantil, enfermaria infantil, 4º andar - enfermaria adulto, 5º andar - enfermaria adulto, 6º 

andar - UTI trauma, centro cirúrgico, capela, 7º andar - Centro de material esterilizado (CME) e 

8º e 9º andar de área técnica. 

Em todos os pavimentos possuem abrigos intermediários com exceção do térreo, mas os 

resíduos são levados ao térreo para serem transportados até o abrigo externo, ver Figura 37 

(projeto completo no Apêndice C). No 1º andar o mapeamento do fluxo dos RSSS, ver Figura 38 

(o projeto completo e em escala maior encontra-se no Apêndice D), verificou-se que os resíduos 

do grupo A (infectantes), grupo B (químicos) e grupo E (perfurocortantes) levados ao seu local 

de origem (expurgo ou utilidades) para segregação em respectivas caixas amarelas, laranjas, 

bombonas e embalados em sacos identificados com etiquetas, são armazenados posteriormente 

no abrigo intermediário à espera da coleta. 
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Figura 37 - Mapeamento do fluxo do térreo 

Fonte: Adaptado do Departamento Técnico de Edificações - GTE (2015) 
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Figura 38 - Mapeamento do fluxo do 1º andar 

Fonte: Adaptado do Departamento Técnico de Edificações - GTE (2015) 

 

O edifício principal passou nos últimos tempos por uma reforma e ampliação, a exemplo 

do 1º andar que teve novo layout. Na planta baixa se verificou que as salas de tomografia estão 

localizadas mais distantes, significando que os resíduos gerados têm um percurso mais longo até 

chegar ao abrigo intermediário, no entanto, são áreas que geram resíduos comuns.  

Há somente um elevador que atende à coleta de resíduos denominados de "Elevador 

Sujo" (Elevador nº 6), no entanto, o elevador atende do térreo ao 6º andar e caso o elevador 

quebre ou passe pela manutenção os únicos elevadores que podem ser utilizados são os 

elevadores nº 2, nº 5 e nº 7, este último tem como objetivo atender além de pacientes como todos 

os outros elevadores, atender também a "carga limpa", ou seja, não podendo ser utilizado para 
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coleta de resíduos. No entanto, um desses elevadores acaba sendo utilizados para a retirada dos 

contenedores dos abrigos intermediários quando o "Elevador Sujo" está em manutenção. 

O mapeamento do fluxo do 2º e 3º andar mostra que há uma geração maior de resíduos 

dos grupos A, B e E, que são segregados em salas de utilidades ou expurgos para depois serem 

encaminhados e armazenados no abrigo intermediário, ver Figura 39 (2º andar) e Figura 40 (3º 

andar) - projeto completo no Apêndice E e F correspondentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Mapeamento do fluxo do 2º andar 

Fonte: Adaptado do Departamento Técnico de Edificações - GTE (2015) 
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Figura 40 - Mapeamento do fluxo do 3º andar 

Fonte: Adaptado do Departamento Técnico de Edificações - GTE (2015) 

 

 

O 4º e o 5º andar possuem a mesma tipologia e atendem a enfermaria adulto, em ambos 

os andares os resíduos infectantes são segregados na sala de utilidade ou no expurgo e estão 

localizados próximos ao abrigo intermediário, ver Figura 41 e Figura 42 (Projeto completo nos 

Apêndice G e H correspondentes). 
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Figura 41 - Mapeamento do fluxo do 4º andar 

Fonte: Adaptado de Departamento Técnico de Edificações - GTE (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Mapeamento do fluxo do 5º andar 

Fonte: Adaptado de Departamento Técnico de Edificações - GTE (2015) 
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No 6º andar que dispõe de centros cirúrgicos e Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 

possui alas, cada uma delas com sala de utilidades ou expurgo para segregação de resíduos e dois 

abrigos intermediários que se pode observar na Figura 43 (Projeto completo no Apêndice I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Mapeamento do fluxo do 6º andar 

Fonte: Adaptado de Departamento Técnico de Edificações - GTE (2015) 

 

Exceto o 6º andar, todos os demais andares possuem somente um abrigo intermediário 

que como descrito anteriormente, um dos fatores que contribui para a morosidade da coleta dos 

RSSS é o terreno de difícil acesso levando mais tempo para coleta, o que faz com que por vezes 

os abrigos intermediários estejam utilizada em sua capacidade máxima. Outro fator importante 

são as ocorrências de greves constantes dos funcionários da limpeza, que pertencem à empresa 

terceirizada e trabalham com quadro reduzido comprometendo ainda mais o espaço do abrigo. 

Cada abrigo intermediário abriga dois contenedores que devem, obrigatoriamente, estar com as 

tampas fechadas mesmo dentro dos abrigos, o que pode não acontecer em épocas de muita 

demanda de RSSS, ver Figura 44. 
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  Figura 44 - Abrigo intermediário em sua capacidade máxima ultrapassada 

  Fonte: Acervo da autora (2015) 

 

Nessa seção foi mostrado o mapeamento dos fluxos dos RSSS de todos os andares, no 

entanto, esse trabalho tem como intuito analisar a logística interna somente do 4º andar e fazer 

um recorte, pois entende-se que ao fazer a análise e proposta de um estudo, é possível a 

instituição hospitalar replicar para todos os andares, porém, o benefício seria para todo o 

complexo hospitalar, como no caso da aquisição de uma moto com caçamba para a retirada dos 

resíduos. 

Também tem como finalidade mostrar as não conformidades como na Figura 45 em que, 

as embalagens de papelão dos medicamentos estão depositados incorretamente o que reforça a 

análise sobre os RSSS e o que o impacto negativo de uma disposição inadequada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 - Caixas de papelão exposto diretamente no chão, fora e dentro do abrigo intermediário 

Fonte: Acervo da autora (2015) 
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Na seção seguinte será abordado os dados levantados referentes ao volume gerado dos 

resíduos infectantes e comuns do Hospital "X", número de acidentes com materiais 

pefurocortantes e número de participantes para capacitação para discussão. 

5.2.3 Levantamento de dados do Hospital "X" 

Por falta de maiores dados referentes aos meses e de forma detalhada de janeiro a 

outubro de 2014 e fevereiro a dezembro de 2015, que não foram disponibilizados pelo hospital de 

forma integral, será feito um comparativo com outro hospital de Kopp et al. (2013) vide Figura 

48 em hospitais do Rio de Janeiro e São Paulo, com as mesmas características a fim de discussão 

pertinente aos volumes gerados dos RSSS infectantes e comuns e assim ter condições de propor 

um projeto do abrigo externo que atenda a demanda do hospital, tendo como base o volume que 

um hospital de grande porte gera diariamente. 

 Na Figura 46, o demonstrativo dos volumes gerados de resíduos infectantes e comuns 

entre novembro e dezembro de 2014 e janeiro de 2015. 

 

 

Figura 46 - Tabela quantitativa de produção de coleta de RSSS gerados em nov. e dez/2014 e jan/ 2015 

Fonte: PGRSS do Hospital "X" de São Paulo 

 

 

 

 

Figura 47 - Tabela quantitativa de produção de coleta de RSSS gerados nos meses de jan. a dez/2016 

Fonte: PGRSS do Hospital "X" de São Paulo 

 

Os resíduos infectantes e os resíduos comuns tiveram um aumento considerável nos 

meses de novembro a dezembro de 2014 de 68,3% e para janeiro de 2015 de 4,9%, 

provavelmente pelo aumento de atendimento aos pacientes que vem crescendo como mostrado na 

Figura 48 referente ao mês de janeiro a maio de 2016. 

 

GRUPOS NOVEMBRO 2014 DEZEMBRO 2014 JANEIRO 2015 

Resíduos Infectantes 20.998 33.052 35.835 

Resíduos Comuns 19.740 33.225 34.875 

GRUPOS Quantidade mensal - média (jan a dez/2016) 

Resíduos Infectantes 24.000 Kg 

Resíduos Comuns 612 litros 
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    Figura 48 - Quantidade de pacientes atendidos no mês de janeiro a maio de 2016 por atividades 

    Fonte: Dados fornecidos pelo hospital - Gerenciamento de resíduos 

 

Conforme a Figura 48, entre o período de janeiro a maio de 2016, o Hospital "X" 

atendeu em média por volta de 168.613,8 pacientes/mês durante o atendimento de 24 horas ao 

dia. 

Kopp et al. (2013), em pesquisa com três hospitais do Rio de Janeiro e São Paulo sobre 

análise do processo de gestão dos resíduos sólidos hospitalares, que teve como critérios de 

escolha: (i) elevado número de atendimento, com o objetivo de volume maior na geração de 

resíduos; (ii) atribuições distintas quanto ao nível de importância ao tratamento dos resíduos; (iii) 

estivessem localizados em cidade distintas que obedecessem legislações distintas; e (iv) grupos 

hospitalares distintos, que adotassem políticas diferentes. 

Tem os seguintes números na Figura 49: 

 

 

 

 

 JAN FEV MARÇO ABRIL MAIO 

Consultas pronto-socorro 11.665 12.051 14.100 13.440 12.166 

Procedimentos ambulatórios 8.717 11.234 13.478 14.723 15.392 

Internação 1.495 1.543 1.731 1.771 1.724 

Partos 245 251 271 261 272 

Cirurgia da ginecologia 44 43 54 88 80 

Cirurgias do centro cirúrgico 391 433 527 503 508 

Cirurgia ambulatorial 162 208 251 210 258 

Raio X simples 13.457 13.320 15.643 16.295 14.518 

Raio X contrastado 42 36 54 45 46 

Patologia clínica 108.811 108.811 128.925 124.156 125.196 

Ecocardiograma 384 314 415 465 571 

Doppler 531 601 699 830 807 

Endoscopia 246 257 307 253 454 

Ultrassom 1.665 1.776 2.134 1.747 1.558 

Tomografia 2.868 2.559 2.574 2.589 2.386 

Mamografia 301 351 399 357 277 

Anatomia patológica 648 648 962 895 1.211 

Ressonância magnética 582 641 584 165 735 

Arteriografia-hemodinâmica 92 133 71 79 128 

Total 152.214 152.651 181.045 178.872 178.287 
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Atributos Hospital A Hospital B Hospital C Hospital X 

Especialidade Alta complexidade Oncologia Alta complexidade Alta complexidade 

Público ou Privado Privado Público Privado Público 

Localização Niterói, RJ Rio de Janeiro, RJ São Paulo, SP São Paulo 

Área Construída 10.000m² 33.000m² 100.000m² 101.624,30m² 

Funcionários 

(Próprios/Terceirizados) 
950/300 1.500/500 3.600/800 2.102/não consta 

Número de leitos 186 208 330 402 

Nº médio de 

atendimento 
20.000/mês 14.500/mês 210.000/mês 170.000/mês 

Volumes de RSSS 

gerados 
12.000 litros/dia 24.000 litros/dia 7.900 Kg/dia 

20,4 litros/dia de 

resíduos comuns e 

800 kg/dia de 

resíduos infectantes 

Área responsável pelo 

gerenciamento 

Gerente de  

manutenção 

Comissão 

Multidisciplinar 

Área de 

hospedagem, 

relacionada à  

assistência 

(autonomia) 

Comissão de 

gerenciamento  

Figura 49 - Características dos hospitais pesquisados A, B, C e  Hospital X 

Fonte: Kopp et al. (2013) e dados fornecidos pelo Hospital X (2016) 

 

Ao se fazer o comparativo, deve-se lembrar que falta dados do volume gerado pelo 

Hospital "X" e a não segregação correta de embalagens sendo também consideradas como 

contaminadas, a falta de conhecimento do volume gerado pelo hospital, no qual é uma 

informação importante para a gestão, torna difícil algumas tomadas de decisões relacionadas às 

compras, processor, dimensões de abrigos, dentre outros. No Hospital A de Kopp et al. (2013), os 

RSSS eram considerados todos infectantes antes da legislação, chamada de contaminação gerada 

a mistura de resíduos comuns e infectantes. Preocupando-se somente para que coubesse no 

abrigo. Para o Hospital B, não é possível a redução dos resíduos, porque é constante a 

quantidade. E o Hospital C, adotou algumas mudanças em alguns procedimentos para a redução 

de recursos naturais, para os gestores do hospital, a revisão quanto à geração de resíduos trouxe 

concomitantemente a revisão no consumo de água, energia elétrica e gás, permitindo uma 

economia.  

Nos três hospitais estudados por Kopp et al.  (2013), tem-se as seguintes médias: o 

Hospital A gera por dia, 64 litros/leito; o Hospital B gera, 115 litros/leito; e o Hospital C, 24 

Kg/leito que, com a diferença de unidades, há a dificuldade nas comparações e o Hospital “X” 

gera por dia 0,05/leito de resíduos comuns e 1,99Kg/leito de resíduos infectantes, lembrando que 

faltam dados e conhecimento do volume gerado pelo Hospital “X”. 
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Quanto ao treinamento de capacitação do Hospital "X", foi feita em duas etapas, sendo a 

primeira etapa realizada de janeiro a março de 2015 por professores de uma universidade para 

profissionais para serem multiplicadores de ações (enfermeiros, funcionários da empresa de 

limpeza e gestores). Com palestras sobre o manejo adequado dos RSSS, adequações necessárias 

sobre legislação vigente, às não conformidades mais recorrentes etc. Capacitando 40 profissionais 

para serem multiplicadores. Ou melhor, os multiplicadores têm por finalidade disseminar o curso 

que receberam às suas equipes de trabalho por meio de treinamento no qual já não estaria mais 

concentrado no Núcleo de Gerenciamento de Resíduos ou por professores da universidade, até 

então, esse treinamento para multiplicadores não era disponibilizado. 

Na segunda etapa iniciada em janeiro de 2015 até dezembro de 2016 para funcionários, 

estagiários, acompanhantes, professores e visitantes, ver Figura 50, que atendeu um total de 989 

participantes, exceto os acompanhantes. Tem como meta atingir 50% em dois anos, sabendo-se 

que o hospital conta com 2.102 colaboradores. Para tal, é necessário intensificar o treinamento 

para capacitação, divulgando as palestras e workshops de modo que os funcionários se interessem 

pela proposta. 

Poderia ser proposto como uma terceira etapa, no qual teria como meta os 

acompanhantes dos pacientes, divulgando a importância quanto ao conhecimento sobre os RSSS 

e como essas informações refletiria em suas vidas e na sociedade. 

Figura 50 - Número de participante na capacitação teórico-prático setorial, janeiro/2015 a dezembro/ 2016 

Fonte: PGRSS do Hospital "X" de São Paulo 

 

2ª etapa 

Participantes – Aulas de Resíduos 

 

Total de aulas = 51 

 

Colaboradores 287 

Estagiários 649 

Professores estágio 53 

Acompanhantes 35 

Total 
1024 
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Para Moutte et al. (2007), na rede privada (Unimed 80% e Samaritano 70%) muitos dos 

profissionais participam de palestras com abordagem sobre os RSSS. No hospital público "X" a 

participação de colaboradores em palestras ainda é pequena em proporção da quantidade de 

colaboradores, assim como no hospital público CHS que apenas 20% tiveram interesse na 

participação de palestras sobre o gerenciamento dos RSSS, ver Figura 16 pag. 53. 

Quanto ao número de acidentes com material biológico para Canini et al. (2005), os 

funcionários da limpeza são as maiores vítimas de acidentes envolvendo os perfurocortantes, ver 

Figura 14 no período de quatro anos (jan/1997 a out/2001) com média de 2 a 3 acidentes ao mês. 

A Figura 51 mostra os números das vítimas de acidentes do Hospital "X" em um período de três 

anos de janeiro de 2014 a agosto de 2016. 

 

Figura 51 - Tabela com os números de acidentes com perfurocortantes no ano de 2014, 2015 e 2016 

Fonte: PGRSS do Hospital "X" de São Paulo 

               
 

Dados os levantamentos do Hospital "X" em comparativo com dados pesquisados pelos 

autores citados na fundamentação teórica, segue o diagnóstico da situação encontrado no Hospital 

“X”. 

Mês 2014 2015 2016 

  

Medicina 

do 

Trabalho 

MOPP NESMT 
Total 

Mês 2015  
MOPP NESMT 

Total Mês 

2016 

Janeiro  2 0 0 0 2 0 2 

Fevereiro 3 0 
0 0 0 0 

0 

Março 1 1 0 1 0 0 0 

Abril 0 0 0 0 0 1 1 

Maio  1 0 0 0 0 0 0 

Junho 1 1 0 0 0 0 0 

Julho 1 0 0 0 0 0 0 

Agosto 1 1 0 0 1  1 

Setembro 3 4 0 4   

 Outubro 3 1 0 1   

 Novembro 1 0 0 0   

 Dezembro 1 1 0 1   

 

Total Anual 

 

18 9 

 

 

0 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

1 4 
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5.2.4 Diagnóstico da Situação atual 

De acordo com a metodologia utilizada em observação não participativa, segue 

diagnóstico, a saber: 

- Quanto ao abrigo intermediário - ausência de ponto de água no interior dos abrigos 

para a higienização dos mesmos. Pelo grande volume gerado de resíduos, as tampas do 

contenedores ficam abertas, principalmente a que está próxima à porta que, com isso, alguns dos 

resíduos (acondicionados em sacos) são colocados inadequadamente soltos no chão devido a 

dificuldade de acesso até o fundo do abrigo e sem a colocação de pallets conforme determinado 

pela Anvisa que não permite a colocação de nenhum tipo de acondicionamento de resíduos 

expostos diretamente no chão, para evitar a presença de roedores e moscas. 

- Quanto aos acondicionamentos - existência de material perfurocortantes em sacos 

plásticos ao invés de acondicionados em recipientes rígidos de acordo com Figura 2 proposto 

pela NBR9190/1993 e PGRSS do Hospital “X”. 

- Quanto à separação de materiais reciclados - foram observados caixas de papelão, 

material que poderia ser reciclado, colocados inadequadamente no chão dentro e fora do abrigo 

intermediário conforme Figura 45. Por estar colocado no chão e não sobre pallets as caixas de 

papelão que ora poderia ser reciclada, ficam consideradas como contaminadas e descartadas 

como material infectante. 

- Quanto aos contenedores - estes trafegam internamente no edifício até o abrigo 

externo, o que por meio dos rodízios e falta de limpeza está exposto a sujeiras e transportar 

material contaminado. Com capacidade de 1000L e dimensões entre 1.37m x 1.30m x 1.07m 

(Figura 52), os contenedores são altos, o que dificulta a retirada dos sacos plásticos, além disso, 

quando cheios de resíduos, os funcionários da limpeza têm dificuldades em transportar até o 

abrigo externo pelo peso que carregam e terreno irregular e sem pavimentação em alguns trechos, 

causando fadiga aos funcionários, o que faz com que haja uma lentidão no translado do abrigo 

interno até o abrigo externo, conforme informação relatada pelos funcionários da limpeza. 
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 Figura 52 - Dimensão de contenedores hospitalares 

 Fonte: http://www.contemar.com.br/produto/container-hospitalar-c-1000 

 

 

- Sobre os elevadores - os elevadores ideais para a retirada dos contenedores são os 

elevadores de número 05 e 06, no entanto, somente o elevador 06 destina-se a carga suja, mas o 

elevador não é exclusivo para carga suja, sendo utilizados por vezes para diversos fins. O grande 

problema enfrentado pelo hospital é quando o elevador passa por manutenção, nem todos os 

elevadores existentes chegam até o térreo que dá para a saída de trás do hospital. Esses 

elevadores encontram-se enfrente ao corredor por onde os pacientes e visitantes têm maior 

acesso, pois estão próximos aos quartos, ver Figura 41. Os demais estão localizados nas 

proximidades da recepção do hospital ou em meio a locais não sendo ideias para o transporte de 

resíduos, o que dificulta a passagem de contenedores pelo hospital. 

- Quanto ao abrigo externo - local atualmente está dividido entre os resíduos infectantes 

e resíduos comuns e encontra-se em estado precário, com portas corroídas, falta de grelhas para 

fechamento das canaletas, falta de higiene dentro e fora do abrigo externo com necessidade de 

maior frequência na limpeza, bem como os contenedores que lá se encontram. Presença de 

roedores. Necessidade de melhoria quanto ao espaço físico e ampliação do abrigo para atender a 

demanda do hospital, bem como a disposição das diferentes classes dos RSSS. Também a 

necessidade de local com torneira e ralo para lavagem e higienização dos contenedores. 

- Sobre o percurso realizado pelos funcionários em todo o hospital - funcionários 

relataram a dificuldade de transportar os RSSS de qualquer parte do hospital até o abrigo externo, 

pois o terreno irregular faz com que os mesmos frequentemente se cansem mais rapidamente 
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tornando o trabalho e o translado mais moroso. Necessidade de maior agilidade para melhores 

condições de trabalho. 

5.3 ESTUDO DO NOVO ABRIGO EXTERNO 

Com o crescimento do número de atendimentos aos pacientes do Hospital "X" como 

visto anteriormente ver Figura 48, o volume de RSSS também cresceu proporcionalmente o que 

faz com que os abrigos internos e externo não atendam de forma satisfatória a demanda. 

Por meio de controle de pesagem de RSSS realizado mensalmente pelo serviço de coleta 

externa no período de 2016 (dados fornecidos pelo gerenciamento de RSSS do hospital), pela 

quantidade gerada de resíduos infectantes e comuns é possível uma previsão quanto ao 

dimensionamento de um abrigo que atenda a essa capacidade. 

O novo abrigo proposto foi ampliado para atender a demanda projetada até 2020, e 

dimensionado de acordo a Portaria 83/200 Norma Técnica SLU/PBH nº 002/2000. 

O estudo do abrigo externo segue em conformidade para atender a legislação quanto ao 

armazenamento dos contenedores representados pelo Grupo A juntamente com o Grupo E, 

segundo determinado pela Anvisa RDC nº 306/2004. Os outros grupos de resíduos representados 

pelo Grupo B e o Grupo D estão em ambientes separados e exclusivos. O abrigo atual somente 

separa os ambientes em resíduos infectantes e comuns, e contém um depósito para o material de 

limpeza ver Figura 53. 

 

 

 

 

 

 Figura 53 - Abrigo externo atual 
 Fonte: Levantamento das dimensões feita pela autora 
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O abrigo ampliado também foi dimensionado para área específica de higienização e 

desinfecção dos contenedores que seja coberto conforme previsto pela Anvisa RDC nº 306, 

contendo torneira para água quente e fria e ralos. 

Para cada ambiente exclusivo dos RSSS tem-se o acesso externo, facilitando à coleta 

externa e o livre acesso dos contenedores. 

Segue na Figura 54 o estudo do projeto do abrigo externo atendendo à Resolução RDC 

50/2002 da Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa) e a RDC 306, referente ao projeto 

arquitetônico e material a ser utilizado na execução. 

No Apêndice J, encontra-se anexado o projeto completo do abrigo externo. 

 

Figura 54 - Proposta de estudo do abrigo externo 
Fonte: Projeto da autora 

 

O projeto do abrigo foi ampliado para contemplar os grupos dos RSSS, A, B, D e E com 

áreas exclusivas, e abrigar os resíduos do volume gerado pelo hospital em até quatro dias e meio, 

sem causar transtornos para o processo. 

A seguir será apresentada uma proposta de equipamento para melhorar a utilização do 

abrigo intermediário, com menor tempo de intervenção possível na rotina operacional do Hospital 

“X”. 
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5.4 PROPOSTA DE EQUIPAMENTO PARA O ABRIGO INTERMEDIÁRIO 

Para mitigar o volume de resíduos gerados nos abrigos intermediários, o que acontece, 

principalmente quando há situações relacionadas à insatisfação salarial dos trabalhadores de 

limpeza que acontece de forma inesperada e não programada, pode acarretar diversos problemas 

ao hospital como acúmulo de resíduos, sujeiras etc. 

Atualmente, um funcionário da limpeza sobe aos andares no elevador de Carga Suja 

com um contenedor para coletar os sacos que estão localizados já dentro dos contenedores do 

abrigo intermediário que além de pesados são altos, fazendo com que os funcionários as inclinem 

para retirar os sacos que se encontram ao fundo. Há também a questão do mesmo contenedor 

circular por entre o interior do hospital e o exterior sujeito a contaminar outros locais e vice-

versa, em que deve haver a limpeza da mesma a cada operação solicitada, de acordo com a RDC 

nº 306/2004 da Anvisa. 

Nessa situação e observando como os resíduos são coletados dos abrigos intermediários 

e de como é o acesso à circulação sugere-se colocar um monta-cargas ver Figura 55, inserido no 

lado externo do prédio principal, mais precisamente colocado no final do corredor de uma das 

alas, especialmente para retirar os resíduos de todos os andares, assim haveria a locomoção do 

contenedor cheio proveniente do abrigo intermediário passando pelo corredor até o monta-cargas 

(lado externo) para a retirada do contenedor sem a necessidade do funcionário de limpeza 

manejar os sacos dos RSSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 55 - Monta-carga industrial 
 Fonte: http://tanner.com.br/ 
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Assim que os contenedores estiverem com sua carga máxima no abrigo intermediário, o 

funcionário retira o contenedor cheio e faz a troca por outro vazio e higienizado sem 

comprometer a integridade dos mesmos.  

Dessa forma, quando o hospital estiver com seu quadro de funcionários de limpeza 

reduzido, minimiza a dependência do hospital para com a empresa que realiza a limpeza a espera 

da coleta, a colocação de um monta-carga agiliza o processo de coleta dos RSSS, bem como o 

acesso estaria livre não somente nos corredores impedindo a circulação, mas também deixando 

livres os elevadores para uso dos funcionários, paciente e visitantes 

Proposto novo equipamento para o abrigo interno e novo layout para o abrigo externo, 

no próximo capítulo segue a análise dos resultados que tem como objetivo organizar os dados, 

evidenciar o fenômeno e outros fatores de forma que possibilite fornecer respostas ao problema 

proposto. E concomitante com a análise, a interpretação dos resultados auxilia na procura do 

significado mais amplo às respostas mediante ligação com embasamento teórico (Marconi & 

Lakatos, 2012). 

Todos os hospitais devem possuir um PGRSS no qual estabelecem diretrizes quanto ao 

manejo dos RSSS, e que deve ser compatível com as normas estabelecidas pelos órgãos 

competentes. Com base na legislação e o PGRSS do hospital, será feito a análise e interpretar de 

forma coerente os dados fornecidos e a observação não participativa. 
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6      ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

De acordo com o PGRSS da instituição o processo de logística dos resíduos possui um 

fluxo que está de acordo com o solicitado pela Anvisa e passa pelas etapas de segregação, 

acondicionamento, coleta, armazenamento e transporte, conforme Resolução nº 306/2004.  

No Hospital "X" o gerenciamento de resíduos é atribuição da Comissão de 

Gerenciamento de Resíduos de Saúde, que é responsável por reuniões mensais no qual se discute 

problemas e procuram soluções relacionadas ao processo dos resíduos e melhorias necessárias 

para o bom andamento desse gerenciamento. 

A segregação correta dos resíduos pode minimizar o volume dos mesmos, ou seja, 

segregar os RSSS conforme a classificação de comuns e infectantes, para tanto, não descartar 

resíduos comuns como se fossem infectantes. Um bom exemplo são as embalagens de papelão 

que quando segregados incorretamente podem ser classificados como material contaminado e 

considerado não conforme para reciclagem, como acontece no hospital em que os papelões estão 

dispostos diretamente no chão e assim, descartados como materiais infectantes de acordo com a 

norma RDC nº 306 da Anvisa. 

A apresentação dos resultados e as análises serão feitas com base na matriz de 

amarração que constituíram os objetivos específicos. 

Logística interna dos RSSS deve atender a RDC nº 33/2003 quanto à geração dos RSSS: 

classificação, segregação, coleta interna, armazenamento em abrigo intermediário, manejo, 

armazenamento em abrigo externo, coleta externa e disposição final. O Hospital "X" não realiza 

o tratamento nos RSSS. 

De acordo com as recomendações da literatura: a) o abrigo intermediário deve estar 

próximo aos locais de geração, b) restrito somente aos funcionários do hospital, c) 

dimensionamento deve ter no mínimo 2m² para armazenar dois contenedores, d) deve possuir 

pelo menos um ponto de iluminação, e) possuir ponto de água para higiene do abrigo e f) colocar 

pallets para evitar resíduos no chão. Não foi encontrado pallets nos abrigos intermediários do 

Hospital "X". 
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O fluxo dos resíduos desde a geração até a disposição no abrigo externo ocorre da 

seguinte forma: cada andar possui sala de expurgo com caixas coletoras para o descarte de 

perfurocortantes, sala de roupa-suja, um abrigo intermediário que nesse caso contendo 

contenedores para o descarte dos RSSS, todos esses resíduos são transportados para o abrigo 

externo para serem coletados pela empresa pública e seguir para tratamento e disposição final. 

Um problema enfrentado pelo hospital é o excesso de RSSS nos abrigos intermediários e 

a lotação máxima dos contenedores aguardando a coleta, não há local distinto para o descarte de 

resíduos comuns e infectantes contrariando o princípio da exclusividade. Apesar do abrigo 

intermediário se encontrar com identificação, a porta está somente encostada e não trancada, 

podendo qualquer pessoa acessar o mesmo e também não há indicação de acesso não autorizado. 

A coleta interna é realizada por um único elevador "carga suja" que também é utilizado 

por visitantes, funcionários e pacientes, quando este não é utilizado para tal fim. Ao se fazer a 

coleta interna, o contenedor ocupa o espaço do corredor, o que acaba atrapalhando e impedindo a 

circulação de pessoas, pois é um corredor movimentado.  

O translado dos contenedores é feito por um trajeto pavimentado, no entanto, os 

funcionários reclamam de cansaço ao carregar os contenedores repletos de resíduos, além de 

serem altos o que dificulta a retirada dos resíduos de dentro dos contenedores. Para tanto, o 

trajeto pavimentado termina um pouco antes do abrigo externo, pelo local ser considerado área de 

preservação ambiental e não é permitida a construção de pavimentação. A superfície não é plana 

e regular e não contém piso antiderrapante ou rampa até o abrigo externo. 

O abrigo está localizado em local de fácil acesso ao veículo de coleta externa e próximo 

ao estacionamento dos funcionários. Conforme RDC nº 306 o abrigo externo deve estar 

localizado em local distante da circulação do público e não ter acesso de permanência de pessoas. 

Apesar de atender os requisitos mencionados pela Anvisa, os funcionários da limpeza 

reclamam pela dificuldade enfrentada ao chegar até o abrigo e por conseguinte não conseguem 

realizar maior número de coleta interna. 

Não são realizadas frequentemente a higienização dos contenedores ao voltar para o 

interior do hospital que conforme RDC nº 306, menciona que a cada operação os contenedores 

devem passar por higienização. Não há um local específico para limpeza e higienização dos 

contenedores provido de água quente sobre pressão, conforme solicitado pela RDC nº 306. 
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Quando essa limpeza é feita, é realizada na área externa do abrigo que está desprovida de área 

coberta para efetuar a higienização. Também não possui área exclusiva e distinta para abrigar os 

resíduos dos Grupos A, B, D e E. No Hospital “X” os resíduos estão separados por infectantes e 

comuns.  

Papel dos trabalhadores na manipulação dos RSSS no Hospital "X" - o treinamento aos 

trabalhadores do hospital quanto ao conhecimento sobre os RSSS evita que pessoas sejam 

contaminadas por materiais biológicos ou perfurocortantes. Com isso, são necessários 

procedimentos prescritos na literatura e passados por meio de treinamento ou educação 

continuada e o hospital deve reciclar periodicamente.  

Essa conscientização dos funcionários e o comprometimento são considerados de grande 

valor para o Hospital “X, no entanto, alguns funcionários resistem e não cooperam com as 

mudanças ocorridas, o que dificulta o trabalho, como em um caso que foi visto na sala de 

utilidade, a presença de embalagem de materiais químicos depositados pelo próprio enfermeiro e 

armazenado com outro tipo de materiais e foi depositado diretamente no chão sem qualquer 

presença de pallets contrariando a norma RDC nº 306 que determina que os resíduos não podem 

estar depositados diretamente no piso. 

Há falta de conscientização por parte de funcionários quanto ao descarte inadequado dos 

resíduos e até mesmo falta de conhecimento quanto à montagem das caixas de coleta de materiais 

infectantes e perfucortantes que de acordo com a literatura de Canini et al. (2005), o descarte 

inadequado por profissionais da saúde no atendimento ao paciente mostra a falta de cuidado com 

a própria segurança e a de outros colaboradores. 

O hospital oferece treinamento e capacitam profissionais para serem multiplicadores 

como descrito no PGRSS, no entanto, conforme entrevista informal, a rotina dos profissionais é 

corrida e a presença nos treinamentos fica comprometida e limitada. Acarretando o baixo número 

de presentes em aulas e o índice de frequência dos colaboradores do hospital é baixo em 

proporção ao número de trabalhadores existentes no hospital. A própria Anvisa contempla na 

norma RDC nº 306 a necessidade da capacitação na contratação do trabalhador e treinamento 

contínuo sobre os RSSS. 

O treinamento periódico deve ser mais eficiente e também ser direcionado aos 

acompanhantes que como frequentadores fazem uso das áreas externas, comumente encontrados 
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restos de comida e outros materiais jogados fora das lixeiras, permitindo o aumento de números 

de insetos e roedores no hospital, diminuindo a chance de solidariedade para com o hospital que 

para Correa et al. (2008) por meio da redução na percepção global que leva a um 

enfraquecimento no senso da responsabilidade. 

Quanto aos acidentes ocorridos em função do descarte incorreto de materiais 

perfurocortantes no hospital, houve uma queda em 2016, mas ainda assim, o treinamento deve ser 

mais intensivo e até haver a penalidade como forma de responsabilizar pelo não cumprimento. 

Fontana (2006), deixou claro a importância da informação, do conhecimento e que as 

instituições de saúde devem proporcionar treinamento dos profissionais e esses mesmos 

profissionais têm como obrigação se atualizar conforme preconiza o Código de Ética dos 

profissionais de enfermagem a necessidade de fundamentação prática e teórica. Para os 

funcionários da limpeza entrevistados, quando são vítimas de acidentes é grande o motivo de 

preocupação e insegurança com a própria vida até o resultado dos exames realizados garantido a 

não contaminação. 

O hospital tem alta rotatividade de funcionários que implica em custos de treinamento 

no manejo dos RSSS e demanda tempo em razão de planejamento de aulas e palestras. 

Classificações dos RSSS, abrigo intermediário e abrigo externo - deve-se considerar a 

importância do conhecimento do volume de RSSS gerados pelo hospital, para tanto, esse controle 

torna possível decisões tomadas pela gestão referente a processos, número de funcionários 

contratados, dimensões dos abrigos intermediários e externos, custos, compras, dentre outros. 

Porém, no Hospital "X" não há o real conhecimento sobre a quantidade dos RSSS gerados, pois a 

prioridade devido ao escasso recurso ser canalizado para o tratamento e atendimento dos 

pacientes. É importante ao hospital o conhecimento sobre o volume que gera de RSSS para 

efetuação das boas práticas 

Foi observado que a coleta dos resíduos se faz em média duas vezes ao dia. O abrigo 

intermediário possui dimensões exigidos pela norma RDC nº 33/2003 da Anvisa e contém dois 

contenedores. Tem boa iluminação, mas não há pontos de água e ralos para a higienização do 

local e não estão providos de ventilação. Deve ser devidamente sinalizados com o tipo de 

resíduos armazenados e fechados para acesso de somente pessoas autorizadas. Conforme RDC nº 
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306/2004, deve-se manter pallets no local para evitar a colocação de sacos plásticos ou qualquer 

outro tipo de embalagem no piso, no entanto, não está disponível no hospital. 

Como proposta, poderiam ser utilizados contenedores menores, pois a altura dificulta o 

acesso para a retirada dos sacos de resíduos, outra colocação feita na entrevista pelos funcionários 

da limpeza. Evitaria também o incômodo de obstruir a passagem nos corredores do hospital, 

lembrando que o corredor onde está localizado o abrigo intermediário é área onde circulam os 

pacientes e visitantes.  

Manter os contenedores e os abrigos intermediários sempre limpos e higienizados a cada 

final de operação evita o aparecimento de vetores, o mesmo deve acontecer com os contenedores 

localizados no abrigo externo, porém, foi observado que não acontece esse processo por 

demandar tempo e cansaço, segundo entrevista informal. Fato contrária à literatura em que a 

RDC nº 33/2003 da Anvisa preconiza a sanitização frequente dos contenedores, pois são veículos 

de que carregam material contaminado. 

O abrigo externo está localizado em local afastado dos visitantes, porém, em local como 

já foi falado anteriormente de difícil acesso pelos trabalhadores da limpeza por se tratar de área 

de preservação ambiental, impossibilitando de construir melhores acessos. Cabe salientar que está 

próximo de uma das entradas do Hospital “X” o que facilita o acesso do caminhão de coleta de 

resíduos e, segundo RDC nº306, os abrigos externos devem ser construídos em locais exclusivos 

e com acesso facilitado à coleta. 

Quanto ao tratamento dos RSSS, o hospital não possui nenhum tipo de tratamento, nem 

tratamentos primários dos resíduos, essa etapa do processo é feita fora do hospital ficando a cargo 

da empresa responsável pela coleta dos resíduos infectantes. Como essa etapa não é realizada 

pelo hospital cabe ao mesmo responder pelos documentos e requisitos exigidos pela Anvisa RDC 

nº 306/2004 e Conama 358/2005 para cumprimento. No Hospital "X" essa documentação está em 

conformidade aos níveis superiores, pois essa verificação é feita periodicamente pela Comissão 

de Gerenciamento de Resíduos. 

Logística reversa dos RSSS tem como objetivo contribuir no equilíbrio da situação 

financeira de uma instituição de saúde, reduzindo custos de materiais ou até o reaproveitamento 

na cadeia produtiva (Shi, 2009). 
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As caixas de embalagens contendo medicamentos utilizados pelo hospital, seguindo os 

princípios da logística, as embalagens antes mesmo de chegar endereçado para cada andar, 

poderia ser subtraído e distribuído nos andares somente os medicamentos ou os materiais (gases, 

algodão, esparadrapo, luvas, dentre outros), para reduzir o excesso dos resíduos e evitar o 

descarte incorreto em lugares inadequados, como aconteceu a presença de embalagens 

descartadas no piso corredor do hospital, concentrando o descarte de embalagens em somente um 

único local e disposto sobre pallets seguindo orientações da RDC nº 306 da Anvisa. 

O hospital não está utilizando os benefícios oferecidos pela logística reversa, pois foi 

observada a contaminação cruzada, ou seja, as embalagens que poderiam ser reciclados estão 

misturadas com resíduos infectantes ou até mesmo depositadas diretamente no chão, então são 

considerados como material infectado e assim descartados.  

Hofmeister (2014) comentou que a logística reversa é uma inovação e um diferencial 

competitivo fazendo com que as instituições estejam sempre à frente. Outro detalhe que chamou 

a atenção é a disposição desses materiais em caçamba a espera de coleta, a caçamba de grandes 

dimensões estava abarrotado de papelões e até mesmo com a capacidade máxima ultrapassada. 

Proposta de coleta dos RSSS - no capítulo anterior foi proposta a colocação de um 

monta-carga para facilitar a retirada dos RSSS, sem muita interferência operacional que vai 

disponibilizar o espaço no corredor, agilizar a coleta dos resíduos do abrigo intermediário e 

amenizar a demanda dos resíduos. 

Em primeiro momento, caso não haja a possibilidade de implantação de um monta-

carga, um funcionário poderia descer pelo elevador com o contenedor e descarregar os resíduos 

na caçamba e voltar com o mesmo contenedor para o abrigo intermediário, depois em horário 

pré-estabelecido, fazer a higienização em local exclusivo para a limpeza e higienização dos 

contenedores, essa limpeza não pode ser feito nos abrigos intermediários, por falta de espaço. 

Proposta de translado para a coleta dos RSSS a outra proposta seria a adesão de um 

veículo pequeno com caçamba anexada (podendo ser uma moto) para a coleta dos RSSS (retirada 

dos resíduos do prédio) até o abrigo externo, assim, facilitaria o translado minimizando o peso 

dos contenedores e venceria a irregularidade do terreno sem maiores esforços. 
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Apesar do alto custo quanto à adesão de um veículo para uso da coleta dos RSSS, à 

médio prazo terá melhor ergonomia no trabalho e o acesso rápido possibilitará maior número de 

coleta interna dos RSSS, minimizando o tempo de coleta e demanda. 

Quanto ao abrigo externo, a reestruturação do novo layout permite rápido acesso, uma 

vez que os resíduos estão organizados por grupos de classificação, conforme apresentado no 

Apêndice J.  
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7      CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Com base na análise de dados e por meio de recomendações da fundamentação teórica e 

a legislação, é possível responder à questão de pesquisa neste estudo: Como destinar 

corretamente os RSSS produzidos no Hospital "X" até a retirada para destinação adequado dos 

mesmos? 

O hospital passa por transformação para atender a legislação, atribuindo 

responsabilidades à instituição geradora dos RSSS. Os resíduos até então eram considerados 

todos como infectantes por não haver uma segregação adequada, com isso, aumentando os custos 

para o descarte dos RSSS. Em função disso, a correta segregação de resíduos deve acontecer 

efetivamente, pois segundo a Lei Orgânica de Saúde nº 8080/90 é competência do Sistema Único 

de Saúde (SUS) a atenção integral à Saúde do Trabalhador, envolvendo ações de promoção, 

assistência à saúde e vigilância. Por outro lado, enfrentam dificuldades por dependerem de ações 

de pessoas envolvidas e que exige mudanças de comportamentos e hábitos para as práticas de 

acordo com a legislação vigente que de acordo com a fundamentação teórica é imprescindível o 

treinamento e capacitação dos trabalhadores dos hospitais. Há a necessidade dos programas 

educacionais continuados para os funcionários dos hospitais e estender à sociedade para mitigar 

problemas relacionados à contaminação, seja por vetores ou material infectante. 

Para tanto, ao abordar a temática sobre a logística interna dos RSSS, possui uma 

problemática muito mais abrangente, no qual a ação não é isolada e individual. Essa ação deve 

ser organizada com uma consciência coletiva, capaz de desenvolver uma otimização quanto à 

destinação correta dos RSSS eficiente e eficaz norteada com a existência firme das normas e 

legislações para cumprimento. Essa responsabilidade não se deve somente à instituição geradora 

de resíduos, mas também pelas empresas terceirizadas. 

Vale lembrar, a necessidade da instituição de saúde de prover recursos e locais 

adequados para o descarte adequado de RSSS. Conscientizar da importância de uma logística 

interna eficiente e eficaz para um destino correto dos resíduos. O uso da logística reversa como 

fator positivo para a reciclagem de materiais, apesar de não ter grande valor significativo diante 

de grandes quantias gastas pelo hospital. Contudo, o retorno é maior do que o gasto com volume 

gerado de materiais infectantes e o gasto com o seu tratamento. 
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O hospital deve levar em consideração a possibilidade de adquirir um equipamento 

tecnológico que melhor se adequasse à instituição para tratamento dos RSSS ocorrer dentro da 

instituição, com a finalidade de minimizar os riscos de contaminação frente à saúde pública e 

preservar a qualidade do meio ambiente. 

Quanto aos indicadores de desempenho do gerenciamento (quantidade de resíduos 

gerados, tipos de resíduos, custos, quantidade de materiais recicláveis gerados etc.) do hospital as 

informações ainda são escassas, ficando a cargo da empresa coletora externa dos RSSS. 

Como o hospital está em fase de mudanças e adaptações, é necessário mais intimidade 

com os grupos e classificações dos RSSS, conhecimento sobre logística, treinamento para 

capacitação dispondo de aulas periodicamente, disponibilizar balança para identificar a 

quantidade de volume gerado de todos os tipos de materiais que o hospital descarta, 

conhecimentos de gastos mensais com tratamento, reestruturação do abrigo externo que atenda a 

demanda de forma eficiente às normas regulamentadoras como o Conama e RDC da Anvisa. 

Seria relevante ao Hospital "X" a aplicação da ferramenta PDCA no gerenciamento, uma 

vez que esse método visa controlar e obter resultados de forma eficiente e pode ser aplicado em 

qualquer tipo de empreendimento, atuando em várias frentes, uma vez que analisa o processo de 

operação e ao encontrar falhas desenvolve soluções, aplica-as e confere os resultados. 

Fazendo-se uma análise utilizando a ferramenta PDCA tem-se o seguinte quadro do 

hospital, conforme Figura 56.  

Problemas O que fazer 

1 - Falta de dados sobre resíduos - Definir indicadores 

- Medir, registrar os RSSS 

- Analisar as tendências 

- Quantidades 

2 - Alta rotatividade de funcionários 

   - Treinamento insuficientes? 

- Ações de RH 

- Levantar causas 

- Conscientização dos funcionários quanto às mudanças no hospital 

3 - Logística interna (armazenamento e 

movimentação dos RSSS) inadequada 

- Necessidade de revisão de layout do abrigo externo (arquitetura), 

previsão de demanda dos RSSS 

- Revisão abrigo intermediário 

- Revisão sobre dimensão dos contenedores 

- Moto com caçamba para translado dos RSSS 

- Análise do antes e depois, custo-benefício para o hospital 

- Colocação de um monta-carga no lado externo do prédio para 

retirada dos RSSS 

Figura 56 - Análise utilizando a ferramenta PDCA 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Assim, a finalidade da ferramenta PDCA foi localizar quais os problemas enfrentados 

pelo hospital para buscar melhorias de forma continuada, reconhecer quais as ações que podem 

ser tomadas a curto, médio e a longo prazo para garantir o alcance das metas e garantir também a 

sua manutenção. 

Nesse diálogo entre teoria e prática, espera-se que este trabalho possa fornecer 

elementos para contribuição à sociedade e pesquisas futuras. Como contribuição teórica dessa 

pesquisa o foco maior foi identificado no uso de legislações, buscar conceitos e embasar ações de 

acordo com normas e regulamentações e ainda, tem-se o auxílio de análise do processo de 

logística dos resíduos hospitalares. 

Quanto à contribuição prática aplicada ao trabalho, o estudo do novo layout do abrigo 

externo, para adequar o Hospital “X” na legislação de maneira viável e de baixo custo e sem 

causar grandes interferências no dia a dia do hospital e atender a demanda de um hospital de alta 

complexidade que tem como rotina grandes volumes de pessoas diariamente. 

No entanto, espera-se que concomitantemente ao gerenciamento eficiente quanto aos 

RSSS, salientar sobre o projeto arquitetônico no tocante à humanização de um hospital e 

contribuir em maior qualidade de atendimento aliada à legislação. Valer de ações para as boas 

práticas. 

Por ser um tema relevante para a maioria dos hospitais e de várias especialidades, 

destacam-se algumas sugestões para pesquisas futuras: 

- Estudos dos indicadores do gerenciamento do RSSS; 

- Ponto de vista das empresas terceirizadas quanto à segregação, coleta e tratamento dos 

RSSS; 

- Vantagens ou desvantagens para o hospital do tratamento primário dos RSSS antes da 

disposição final; 

- Segundo fundamentação teórica, se os RSSS fazem parte de 1% dos resíduos gerados 

pela população, qual a especialidade médica que mais descarta resíduos;  

- Qual a importância da arquitetura hospitalar na logística dos RSSS e o que ela 

representa como limitante ou facilitador. 



116 

 

REFERÊNCIAS  

Allwood, J. M., Ashby, M. F., Gutowski, T. G., & Worrell, E. (2011). Material efficiency: a 

white paper. Resources, Conservation and Recycling, 55(3), 362–381. 

Anvisa. (2003). Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n
o
 33 de 25 de fevereiro de 2003. 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de 

saúde. 

Anvisa. (2004). Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N
o
 306 de 7 de dezembro de 2004. 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de 

saúde. 

Barbieri, J. C., & Machline, C. (2006). Logística hospitalar: teoria e prática. São Paulo: Saraiva, 

51–191. 

Bartholomeu, D. B., & Caixeta-Filho, J. V. (2011). Logística ambiental de resíduos sólidos. São 

Paulo: Atlas. 

Bergmiller, G. G., & McCright, P. R. (2009). Parallel models for lean and green operations. In 

Proceedings of the 2009 Industrial Engineering Research Conference, Miami, FL. 

Recuperado em 23 de abril, 2016 de 

http://zworc.com/site/publications_assets/ParallelModels.pdf 

Bittar, O. J. N. V. (2004). Indicadores de qualidade e quantidade em saúde. Recuperado de 10 de 

janeiro, 2017 de 

http://www.saude.sc.gov.br/materiais/estudo_sobre_hospitais/indicadores_2.pdf 

Blenkharn, J. I. (2006). Medical wastes management in the south of Brazil. Waste Management, 

26(3). Recuperado de 10 de janeiro, 2017 de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X05002266 

Boa, A. C., França, F. J. N., & Amorim, T. S. F. (2012). Descrição e importância do 

“Delineamento da pesquisa” em dissertações e teses. Recuperado de 31 de julho, 2016 de 

https://www.google.com.br/?gfe_rd=cr&ei=q3qeV-

esHOGp8wfnmIGYBQ&gws_rd=ssl#q=DESCRI%C3%87%C3%83O+E+IMPORT%C3



117 

 

%82NCIA+DO+%E2%80%9CDELINEAMENTO+DA+PESQUISA%E2%80%9D+EM

+DISSERTA%C3%87%C3%95ES+E+TESES 

Camargo, M. E., Motta, M. E. V., Lunelli, M. O., & Severo, E. A. (2009). Resíduos Sólidos de 

Serviço de Saúde: Um Estudo Sobre o Gerenciamento. Scientia Plena, 5(7). Recuperado 

de 12 de dezembro, 2016 de http://www.scientiaplena.org.br/sp/article/view/637 

Campos, V. F. (2014). TQC: controle da qualidade total. Belo Horizonte: Fundação Christiano 

Ottoni, (9
a
), 286. 

Canini, S. R. M. S., Gir, E., & Machado, A. A. (2005). Accidents with potentially hazardous 

biological material among workers in hospital supporting services. Revista latino-

americana de enfermagem, 13(4), 496–500. 

Cardoso, A. T., Quadros, I. L. O. de, Moura, J. M. de, Paulo, M. R., & Silva, N. P. O. ([s.d.]). O 

ciclo PDCA para a melhoria da qualidade dos serviços de consulta em uma unidade. 

Recuperado de 25 de fevereiro, 2017 de 

http://w.aedb.br/seget/artigos10/216_O%20ciclo%20PDCA%20para%20a%20melhoria%

20da%20qualidade%20dos%20servicos%20de%20consulta%20em%20uma%20unidade

%20de%20Belem%20do%20Para.pdf 

Cavalheiro, J. T. (2010). Desenvolvimento e Aplicação de um Protótipo para o Tratamento de 

Resíduos de Cortantes e Perfurantes. Universidade do Porto. Recuperado de 01 de junho, 

2016 de http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/60128 

Celeri, M. J. (2006). Debate teórico sobre o tema resíduos sólidos. II Semana de Geografia - 

UNESP/Ourinhos. Recuperado de 27 de maio, 2016 de 

http://www.ourinhos.unesp.br/semana/2006/resumos%20expandidos/marcioexp2.pdf 

Chaerul, M., Tanaka, M., & Shekdar, A. V. (2008). A system dynamics approach for hospital 

waste management. Waste Management, 28(2), 442–449. 

Chen, Y., Ding, Q., Yang, X., Peng, Z., Xu, D., & Feng, Q. (2013). Application countermeasures 

of non-incineration technologies for medical waste treatment in China. Waste 

Management & Research, 0734242X13507314. 



118 

 

Ciplak, N., & Barton, J. R. (2012). A system dynamics approach for healthcare waste 

management: a case study in Istanbul Metropolitan City, Turkey. Waste Management & 

Research, 30(6), 576–586. 

Conrardy, J., Hillanbrand, M., Myers, S., & Nussbaum, G. F. (2010). Reducing Medical Waste. 

AORN Journal, 91(6), 711–721. Recuperado de 10 de dezembro, 2016 de 

https://doi.org/10.1016/j.aorn.2009.12.029 

Corrêa, L. B., Lunardi, V. L., & Santos, S. S. C. (2008). Construção do saber sobre resíduos 

sólidos de serviços de saúde na formação em saúde. Recuperado de 01 de junho, 2016 de 

http://repositorio.furg.br/handle/1/1855 

Costa, A. M. P. (2001). Elaboração e avaliação da implantação de um. Universidade de São 

Paulo. Faculdade de Saúde Pública. Departamento de Saúde Ambiental. Recuperado de 

12 de junho, 2016 de http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p

&nextAction=lnk&exprSearch=290543&indexSearch=ID 

Costa, T. F. (2009). Gerenciamento de resíduos químicos perigosos manuseados pela 

enfermagem de um hospital universitário. Universidade de São Paulo. Recuperado de 14 

de dezembro, 2016 de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-30032010-

111733/en.php 

Costa, W. M., & Fonseca, M. C. G. (2010). A importância do gerenciamento dos resíduos 

hospitalares e seus aspectos positivos para o meio ambiente. Hygeia, 5(9). Recuperado de 

16 de dezembro, 2016 de http://www.seer.ufu.br/index.php/hygeia/article/view/16924 

De Boer, L., Labro, E., & Morlaccho, P. (2001). A review of methods supporting supplier 

selection. European Journal of Purchasing & Supply Management, 7(2), 75-89 

Durães, N. N. M. (2014). A eficácia da triagem dos resíduos hospitalares como redução de custos 

em saúde. Recuperado de 14 de dezembro, 2016 de 

http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/8436 

Ebaid, L. X. (2014). Gestão sustentável da cadeia de suprimentos hospitalar. Um estudo sobre 

como práticas ambientais levam à seleção de fornecedores médicos hospitalares. 



119 

 

Recuperado de 24 de novembro, 2016 de 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/12040 

EPA, U. (2015). US Environmental Protection Agency. Recuperado de 18 de dezembro, 2016 de 

http://www3.epa.gov/ 

EU, 2006. ([s.d.]). Recuperado de 18 de dezembro, 2016 de 

http://aei.pitt.edu/45397/1/SEC_(2009)_1586_final.pdf 

Faria, A. C., Pereira, R. da S., & Martins, R. A. (2010). Decisões de embalagem e a logística 

reversa: opções para sustentabilidade. Recuperado de 14 de dezembro, 2016 de 

http://www.simpoi.fgv.br/arquivo/2010/artigos/E2010_T00187_PCN85949.pdf 

Fernandes, G. M. R. (2013). Resíduos Hospitalar: uma questão de saúde pública e ambiental. IX 

Congresso Nacional de Excelência em Gestão. Recuperado em 01 de dezembro, 2016 de 

http://docplayer.com.br/3529614-Residuo-hospitalar-uma-questao-de-saude-publica-e-

ambiental.html 

Ferreira, A. V. O., Ferreira, K. A., Oliveira, F. C. de, & others. (2014). Mapeamento da cadeia 

logística de um hospital: produção e destino dos resíduos de serviço de saúde. Revista 

FSA (Faculdade Santo Agostinho), 11(4), 01–18. 

Fontana, R. T., & Lautert, L. (2006). A prevenção e o controle de infecções: um estudo de caso 

com enfermeiras. Rev Bras Enferm, 59(3), 257–61. 

França, S. L. B., & Quelhas, O. L. G. (2004). Produção mais limpa: sustentabilidade para as 

micro e pequenas empresas. In CADMA–1
o
 Congresso Acadêmico sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento do Rio de Janeiro. Recuperado de 12 de junho, 2016 de 

https://www.ipen.br/biblioteca/cd/ictr/2004/ARQUIVOS%20PDF/11/11-054.pdf 

Garcia, L. P., & Zanetti-Ramos, B. G. (2004). Gerenciamento dos resíduos de serviços. Cad. 

Saúde Pública, 20(3), 744–752. 

Gil, A. C. (2008). Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas. 

Guarnieri, P. (2011). Logística Reversa: em busca do equilíbrio econômico e ambiental. Patrícia 

Guarnieri. Recuperado de 10 de maio, 2016 de https://books.google.com.br/books?hl=pt-

BR&lr=&id=IworBqsMTcC&oi=fnd&pg=PA21&dq=Em+busca+do+equil%C3%ADbrio



120 

 

+econ%C3%B4mico+e+ambiental&ots=Zgj2k01TdB&sig=y3UD0z8D87n6ErdPd3NAU

bBy0w0 

Guimarães, E. C. M. (2013). A importância da logística reversa dos resíduos da saúde de um 

hospital particular do Distrito Federal: um estudo de caso. Recuperado de 31 de julho, 

2016 de http://www.repositorio.uniceub.br/handle/235/3939 

Haddad, C. M. C. (2006). Resíduos de serviços de saúde de um hospital de médio porte do 

município de Araraquara: Subsídios para elaboração de um plano de gerenciamento. 

Araraquara (SP): Centro Universitário de Araraquara. Recuperado de 03 de fevereiro, 

2017 de 

http://www.uniara.com.br/arquivos/file/cursos/mestrado/desenvolvimento_regional_meio

_ambiente/dissertacoes/2006/catia-haddad.pdf 

Hofmeister, L. F. (2014). Logística reversa e gestão de resíduos em organizações hospitalares: os 

casos do Hospital Santa Cruz e do Hospital Estrela. Recuperado de 14 de dezembro, 2016 

de http://repositorio.unisc.br/jspui/handle/11624/740 

Hossain, M. S., Santhanam, A., Norulaini, N. N., & Omar, A. M. (2011). Clinical solid waste 

management practices and its impact on human health and environment–A review. Waste 

management, 31(4), 754–766. 

Hogland, W., & Stenis, J. (2000). Assessment and system analysis of industrial waste 

management. Waste Management, 20(7), 537–543. 

Ishak, R., Linhares, A. da C., & Ishak, M. de O. G. (1989). Biossegurança no laboratório. Revista 

do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, 31(2). Recuperado de 19 de dezembro, 

2016 de http://www.scielo.br/pdf/rimtsp/v31n2/11.pdf 

Joffre, A.F.; Die, I.M.; Maruet, J.U. Gestion avanzada de resíduos bionsanitários. Revista todo 

Hospital. v.6, n.97, p.13-18. 1993. 

Kapaz, E. (2002). Política nacional de resíduos sólidos. São Paulo. Disponível em URL: 

http://kapaz.com.br. Recuperado de 29 de maio, 2016 de 

http://www.italcam.com.br/download/apresentacao_dr_nelson-COMAM.pdf 

Kopp, M. P., Araujo, C. A. S., & Figueiredo, K. F. (2013). Gestão dos resíduos sólidos 

hospitalares: estudo de casos em hospitais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Gestão 



121 

 

Contemporânea, (13). Recuperado de 17 de janeiro, 2017 de 

http://seer4.fapa.com.br/index.php/arquivo/article/view/209 

Kurdve, M. (2010). Chemical Management Services from a Product Service System perspective: 

Experiences of fluid management services from Volvo Group metalworking plants (Vol. 

2010). International Institute for Industrial Environmental Economics at Lund University. 

Recuperado de 23 de abril, 2016 de http://lup.lub.lu.se/record/1787526 

Kurdve, M., Shahbazi, S., Wendin, M., Bengtsson, C., & Wiktorsson, M. (2015). Waste flow 

mapping to improve sustainability of waste management: a case study approach. Journal 

of Cleaner Production, 98, 304–315. 

Labro, E. D., & Morlacchi, P. (2001). A review of methods supporting supplier selection. 

European Journal of Purchasing & Supply Management, 7(2), 75–89. 

Leite, K. F. S. (2006). A organização hospitalar e o gerenciamento de resíduos de uma 

instituição privada. Universidade de São Paulo. Recuperado de 29 de maio, 2016 de 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-23102006-171747/en.php 

Leite, P. R. (2009). Logística reversa: meio ambiente e competitividade. Pearson Prentice Hall. 

Recuperado de 14 de dezembro, 2016 de http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p

&nextAction=lnk&exprSearch=593546&indexSearch=ID 

Lorenzetti, J. (2013). PRAXIS: tecnologia de gestão de unidades de internação hospitalares. 

Macedo, L. C., Larocca, L. M., Chaves, M. M. N., Perna, P. O., Muntsch, S. M. A., Damaceno, 

E. F. C., … de Souza, C. (2007). Segregação de resíduos nos serviços de saúde: a 

educação ambiental em um hospital-escola. Cogitare Enfermagem, 12(2). Recuperado de 

04 de fevereiro, 2017 de http://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/6803 

Marconi, M. de A., & Lakatos, E. M. (2012). Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de 

pesquisa; amostragens e técnicas de pesquisa; elaboração, análise e interpretação de 

dados. In Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisa; amostragens e 

técnicas de pesquisa; elaboração, análise e interpretação de dados (p. 277–277). 

Recuperado de 05 de fevereiro, 2017 de 

http://pesquisa.bvsalud.org/oncologiauy/resource/en/eps-5199 



122 

 

Marques, M. D., & Ferreira, O. M. (2006). Resíduos de Serviços de Saúde Ambiente, Influência e 

Geração. Universidade Católica de Goiás. Recuperado em 03 de agosto, 2016 de 

http://www.ucg.br/ucg/prope/cpgss/ArquivosUpload/36/file/RES%C3%8DDUOS%20DE

%20SERVI%C3%87OS%20DE%20SA%C3%9ADE.pdf 

Martins, P. E. S., & Neto, J. G. de C. (2011). Gestão de Resíduos de Saúde nos ateliês de 

tatuagem em Aracaju. Recuperado 3 de fevereiro de 2017, de 

http://www.revistaea.org/pf.php?idartigo=889 

Marziale, M. H. P., Nishimura, K. Y. N., & Ferreira, M. M. (2004). Contamination risks caused 

by occupational accidents with cutting and piercing material among nursing workers. 

Revista Latino-Americana de Enfermagem, 12(1), 36–42. Recuperado de 20 de dezembro, 

2016 de https://doi.org/10.1590/S0104-11692004000100006 

McIntyre, K., Smith, H. A., Henham, A., & Pretlove, J. (1998). Logistics performance 

measurement and greening supply chains: diverging mindsets. The International Journal 

of Logistics Management, 9(1), 57–68. 

Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., & Zacharia, Z. G. 

(2001). Defining supply chain management. Journal of Business logistics, 22(2), 1–25. 

Michael, M., Schaffer, S. D., Egan, P. L., Little, B. B., & Pritchard, P. S. (2013). Improving wait 

times and patient satisfaction in primary care. Journal for Healthcare Quality, 35(2), 50–

60. 

Moutte, A., Barros, S. S., & Benedito, G. C. B. (2007). Conhecimento do enfermeiro no manejo 

dos resíduos hospitalares* Knowledge of nurse to manage clinical residues. J. Health Sci. 

Institute 25(4). Recuperado de 18 de dezembro, 2016 de 

http://www.unip.br/comunicacao/publicacoes/ics/edicoes/2007/04_out_nov/V25_N4_200

7_p345-348.pdf 

Muraro, C., Oliveira, F., Junior, J., Roberto, M., Konisi, P., & Leite, P. R. (2010). A Tendência 

de Utilização de Embalagens Retornáveis em Indústrias–Um estudo exploratório no 

Brasil. Jovens Pesquisadores-Mackenzie, 3(2). Recuperado de 01 de agosto, 2016 de 

http://mackenzie.com.br/portal/dhtm/seer/index.php/jovenspesquisadores/article/view/873 



123 

 

Neto, G. C. O., & Shibao, F. Y. (2013). Gestão de Resíduos Infectantes e Radioativos em Três 

Hospitais de São Paulo: Indicadores de Desempenho para o Controle do Processo. 

SIMPOI. Recuperado de 06 de junho, 2016 de 

http://www.simpoi.fgvsp.br/arquivo/2013/artigos/E2013_T00459_PCN22093.pdf 

Novaes, F. (2009). A Logística Reversa das embalagens de caixas de papelão e seu impacto 

ambiental. Revista Gestão & Saúde, 1(1), 24–35. 

OPAS/OMS. (2017). OPAS/OMS Brasil. Recuperado 6 de fevereiro de 2017, de 

https://www.google.com.br/search?q=opas/oms&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-

ab&gws_rd=cr&ei=RLmYWPfZM8S2wASahLLIDQ 

Paoleschi, B. (2009). Logística industrial integrada: do planejamento, produção, custo e 

qualidade à satisfação do cliente. Ed. Érica. 

Pereira, A. L., & Pereira, S. R. (2011). A cadeia de logística reversa de resíduos de serviços de 

saúde dos hospitais públicos de Minas Gerais: análise a partir dos conceitos da nova 

Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos. Desenvolvimento e Meio Ambiente, 24. 

Recuperado de 31 de julho, 2016 de 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/made/article/viewArticle/21005 

Pereira, A. L., Silva, J. T. M., & Teixeira, L. A. A. A. A. (2012). Healthcare waste reverse 

logistics: A case study of Brazilian public hospitals. International Business Management, 

6(2), 95–98. Recuperado de 20 de maio, 2016 de https://doi.org/10.3923/ibm.2012.95.98 

Pereira, M. (2006). Um Modelo de Gestão de Abastecimento de Medicamentos em Farmácia 

Hospitalar.[em linha]. Referência de 20 de dezembro, 2010 de http://www. unimep. 

br/phpg/bibdig/buscar.php, 890474948–49. 

Pereira, M. S., Alves, S. B., Souza, A. C. S., Tipple, A. F. V., Rezende, F. R. R., & Rodrigues, E. 

G. (2013). Gerenciamento de resíduos em unidades não hospitalares de urgência e 

emergência. Rev. Latino-Am. Enfermagem, 21, 259–66. 

Pfitscher, E. D., Pfitscher, P. C., Petry, M. P., & Limongi, B. (2006). Avaliação do 

Gerenciamento dos Aspectos e Impactos Ambientais de um Hospital. XXIV simpósio de 

Gestão da Inovação tecnológica. ANPAD, Gramado. Recuperado de 20 de dezembro, 

2015 de http://www.anpad.org.br/admin/pdf/INS907.pdf 



124 

 

Pfitscher, E. D., Vegini, D., Nunes, J. P. O., & Rosa, F. S. (2008). Contabilidade e Auditoria 

Ambiental Como Forma de Gestão: um estudo de caso de um hospital. In 18
o
 Congresso 

Brasileiro de Contabilidade. Recuperado de 21 de dezembro, 2016 de 

http://conceicaocamargo.wdfiles.com/local--files/cienciascontabeis3-

periodo/contabilidade%20e%20auditoria%20ambiental.pdf 

PNRS. (2010). PNRS. Recuperado 14 de junho de 2016, de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm 

Porter, M. E., & Van der Linde, C. (1995). Green and competitive: ending the stalemate. Harvard 

business review, 73(5), 120–134. 

Rissato, M. L., Ribeiro, M. L., Castro, N. R. P. S., Castro, M. C. A. A., & Oliveira, L. C. (2009). 

Iodotherapy: critical assessment of the precautionary and handling procedures of 

radioactive wastes. Revista do Instituto Adolfo Lutz (Impresso), 68(2), 245–253. 

Santos, T. S. dos. (2009). Do artesanato intelectual ao contexto virtual: ferramentas 

metodológicas para a pesquisa social. Sociologias, Porto Alegre, ano, 11, 120–156. 

São Paulo. ([s.d.]). Recuperado de 10 de fevereiro, 2017 de 

http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/Comunicado%20CVS204.pdf 

Sawalem, M., Selic, E., & Herbell, J.-D. (2009). Hospital waste management in Libya: A case 

study. Waste Management, 29(4), 1370–1375. 

Sbrafh. (2007). Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde - SBRAFH. 

Recuperado de 1 de agosto, 2016 de http://www.sbrafh.org.br/site/ 

Scheneider, V. E., Rêgo, R. C. E., Caldart, V., & Orlandin, S. M. (2001). Manual de 

gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde. In Manual de gerenciamento de 

resíduos sólidos de serviços de saúde. CLR Balieiro. Recuperado de 18 de dezembro, 

2016 de http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p

&nextAction=lnk&exprSearch=404858&indexSearch=ID 

Shen, L. Y., Tam, V. W., Tam, C. M., & Drew, D. (2004). Mapping approach for examining 

waste management on construction sites. Journal of construction engineering and 

management, 130(4), 472–481 



125 

 

Shi, L.-H. (2009). A mixed integer linear programming for medical waste reverse logistics 

network design (p. 1971–1975). Apresentado em 2009 International Conference on 

Management Science and Engineering - 16th Annual Conference Proceedings, ICMSE 

2009. https://doi.org/10.1109/ICMSE.2009.5317680 

Shibao, F. Y., Moori, R. G., & Santos, M. R. (2010). A logística reversa e a sustentabilidade 

empresarial. SEMINÁRIO EM ADMINISTRAÇÃO, 13. Recuperado de 14 de dezembro, 

2016 de 

http://ucbweb2.castelobranco.br/webcaf/arquivos/114487/11297/A_LOGISTICA_REVE

RSA_E_A_SUSTENTABILIDADE_EMPRESARIAL.pdf 

Silva, A. C. N. (2001). Indicadores de Contaminação Ambiental e Diretrizes Técnicas para 

Disposição Final de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde: Uma Abordagem 

Multidisciplinar. Indicadores de Contaminação Ambiental e Diretrizes Técnicas para 

Disposição Final de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde: Uma Abordagem 

Multidisciplinar. 

Silva, R. F. S., & Soares, M. L. (2004). Gestão dos resíduos sólidos de serviços de saúde com 

responsabilidade social. CEP, 85, 180. 

Silva, T. R., Rocha, S. A., Ayres, J. A., & Juliani, C. M. C. M. (2010). Acidente com material 

perfurocortante entre profissionais de enfermagem de um hospital universitário. Rev 

Gaúcha Enferm, 31(4), 615–22. 

Sisinno, C. L. S., & Moreira, J. C. (2005). Ecoeficiência: um instrumento para a redução da 

geração de resíduos e desperdícios em estabelecimentos de saúde Eco efficiency: a tool to 

reduce solid waste production and waste of materials. Cad. Saúde Pública, 21(6), 1893–

1900. 

Souza, A. P. (2011). Análise da capacidade atual de tratamento e disposição final de resíduos de 

serviço de saúde gerados no Estado do Rio de Janeiro, com recorte da região 

hidrográfica no Guandu. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Recuperado de 12 de 

dezembro, 2016 de http://objdig.ufrj.br/60/teses/coppe_m/AlexandrePereiraDeSouza.pdf 

Spekman, R. E. (1988). Strategic supplier selection: understanding long-term buyer relationships. 

Business horizons, 31(4), 75–81. 



126 

 

Takayanagui, A. M. M. (1993). Trabalhadores de saúde e o meio ambiente: Ação educativa do 

enfermeiro na conscientização para gerenciamento e resíduos. Universidade de São 

Paulo. Recuperado de 19 de novembro, 2016 de 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-29072005-093924/en.php 

Torres, A. S., & Gati, A. M. (2009). Environmental value stream mapping (EVSM) as 

sustainability management tool. In PICMET’09-2009 Portland International Conference 

on Management of Engineering & Technology. Recuperado de 23 de abril, 2016 de 

https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.ieee-art-000005261967 

Velloso, M. P. (2008). Os restos na história: percepções sobre resíduos. Ciência & Saúde 

Coletiva, 13(6), 1953–1964. 

Walton, S. V., Handfield, R. B., & Melnyk, S. A. (1998). The green supply chain: integrating 

suppliers into environmental management processes. Journal of Supply Chain 

Management, 34(2), 2. 

Yin, R. K. (2015). Estudo de Caso - 5.Ed.: Planejamento e Métodos. Bookman Editora. 

Yui, K. P. (2014). Gestão do sistema de logística reversa para materiais e medicamentos em uma 

unidade hospitalar na região oeste do Paraná. Recuperado de 01 de agosto, 2016 de 

http://repositorio.roca.utfpr.edu.br:8080/jspui/handle/1/1701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

APÊNDICE K – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Perfil do entrevistado 

Você é:  (   ) Funcionário terceirizados da limpeza 

(   ) Funcionários do hospital 

(   ) Enfermeiros 

 

Você é do sexo:  (   ) Masculino 

   (   ) Feminino 

 

Você tem de idade:  (   ) Menos de 18 anos 

   (   ) Entre 18 e 29 anos 

   (   ) Entre 30 e 39 anos 

   (   ) Entre 40 e 49 anos 

   (   ) Entre 50 e 59 anos 

   (   ) Acima de 60 anos 

 

A sua escolaridade é: (   ) Fundamental incompleto 

    (   ) Fundamental completo 

    (   ) Ensino médio incompleto 

    (   ) Ensino médio completo 

    (   ) Ensino Superior incompleto 

    (   ) Ensino Superior completo 

 

Você mora em:  (   ) São Paulo 

   (   ) Outra cidade. Qual? __________________________________ 

 

Quanto tempo você conhece o hospital?    (   ) Menos de 1 ano 

       (   ) Entre 1 e 2 anos 

       (   ) Entre 3 e 5 anos 

       (   ) Mais de 5 anos 

 

Você conhece o termo “resíduos hospitalares”? (   ) Sim 

       (   ) Não 

 

Você conhece o termo “logística reversa”?  (   ) Sim 

       (   ) Não 
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Questionário 

Perguntas 

 

 
  

 

1. Você considera importante realizar o tratamento dos resíduos hospitalares?                        

.  
      

2. Você considera que os hospitais dão o correto destino aos resíduos hospitalares?           

, 
     

3. Você considera importante ser atendido em um hospital que trata dos resíduos 

hospitalares? 
     

4. Para você é importante o controle dos resíduos hospitalares em relação a eficiência do 

tratamento de saúde recebido no hospital? 
     

5. Para você é importante que a equipe administrativa tenha conhecimento adequado no 

destino dos resíduos hospitalares? 
     

6. Qual o grau de importância que você considera da equipe de limpeza ter treinamento 

sobre o tratamento dos resíduos hospitalares? 
     

7. Qual o grau de importância que você considera da equipe médica ter conhecimento 

sobre o tratamento dos resíduos hospitalares? 
     

8. Você considera importante o tratamento dos resíduos hospitalares para a preservação 

do meio ambiente? 
     

9. Qual o grau de importância você considera em o hospital realizar eventos abertos a 

comunidade que esclareçam o tratamento dos resíduos hospitalares? 
     

10. Você considera importante o hospital obter ganhos financeiros com o descarte dos 

resíduos hospitalares? 
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